ACTA Núvrnno NoRANTA-euATRE coRRESpoNENT

A LA

snssró
EXTRAonnTNÀnrA DEL coNSELL DE LA JUNTA MUNICIpAL D'EXrostcIó,
CELEBRADA EL 5 DE JULIOL DE 2016

ASSISTENTS:
President:
JORDI PERIS BLANES (VALÈNCIA EN COMÚ)
Vocals:
ROSA MARÍA GARCÍA DOMÍNGUEZ (COMPROMÍS)
JOAN COLOMER BEA (COMPROMÍS)

ELÍAS pÉnrz cARCÍA GSoE)
VICENTE INGLADA ALCAIDE (PSOE)
JESUALDO NAVARRO MORA (VALÈNCIA EN COMÚ)
LUIS BAILÓN GARCÍA (PP)
ALBERTO ARMER ESTRUCH (PP)
GONZALO MALLEA DURBAN (PP)
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 Zarnorano. No assistixen a la reunió
Giuseppe Grezzi, vicepresident de la Junta, Jaume Ferrá Pellicer (COMPROMÍSS), Mayte
Lâzaro Casajús, i M. José Capilla Giménez (PARTIT DE LA CIUTADANIA).
En la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 5 de juliol de 2016, 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 dalt es detallen amb

l'orde del dia següent:
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 pnocEDENT,

DE L'ACTA DE r,a snssló

Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de I'acta de la sessió anterior de
d'abril de 2076,junt amb I'orde del dia d'esta convocatoria i I'aproven per unanimitat.
2. INFORME DE

18

LA PRESIDENCIA DEL CONSELL

En este punt el president informa dels temes següents:

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Consulta ciutadana d'inversions en barris, pregunta del Grup Ciutadans sobre gastos:

CONCEPTE

COST

Coordinació de tallers participatius

9.353,30€

Coordinació

i

assistència consulta ciutadana

4.235,00€,

Creativitat, disseny i edició de materials per a la campanya

3.206,50€

Campanya de publicitat per

a la votació de la consulta

2r.767,92€
38.562,72€

Contractació La

del Grup Ciutadans:

Criteris per a la contractació de I'equip que va coordinar els tallers realifzats en les juntes
municipals de districte durant la consulta ciutadana.
La necessitat de prestar un servici de coordinació i assistència a les reunions dels grups de
treball, durant els dies del 16 de novembre al 18 de desembre de 2015, així com la coordinació
dels tallers participatius durant el període del 7 de gener al 7 de març, necessaris per a dur a
terme la consulta ciutadana d'inversions en barris, va fer necessari encarregar estos treballs a
I'empresa Lluís Benlloch i Calvo (estudi La Dula), que comptava amb àmplia experiència en el
sector.
Estos procediments són ajustats a dret i estan previstos en la normativa vigent. En concret:

-

Article 138 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL 3/201I, de 14
de novembre, quant als contractes menors.

-

Articles 183 i següents del text refos de la Llei d'Hisendes Locals, 212004, de 5 de març,
quant a les fases del gasto.

-

Bases d'Execució del Pressupost (base 13

i

37).

Tancament de I'Escola Infantil del Col'leei Primer Marqués del Túria,
d'Educació perquè no es tanque; plantejada pel Grup Ciutadans:

i instar a la Conselleria

Educació pública i de qualitat, es compartixen els criteris de la Conselleria d'Educació
d'agrupar els xiquets i xiquetes en una sola aula, ja que la ràtio màxima en I'etapa d'infantil és
de 25 xiquets/es per aula. Conselleria ha manifestat QUe, si després del període de
matriculacions augmenta el nombre de xiquets, s'ampliaran a dos les unitats.

INTERVENCIONS VEINALS

AV

de Benimaclet:

Obres en el jardí dels carrers de Sant Columbà, Masquefa: quan s'iniciaran les obres?

I detall

exhaustiu de com quedarà el projecte.

La consulta ciutadana d'inversions en barris es troba actualment en la fase d'execució de
propostes d'inversió votades per la ciutadania, entre elles la proposta 2015-00155 - ZONA
ENJARDINADA SANT COLUMBÀ-MASQUEFA, que va comptar amb 229 suports i un
pressupost de 303.453 euros; execució que corespon als diferents servicis tècnics de
I'Ajuntament.

El Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, que és I'encarregat de fer el seguiment
a l'execució de les obres, harealitzat les consultes pertinents amb el Servici de Parcs i Jardins,
que ha traslladat que el projecte es troba en redacció, amb previsió que este puga executar-se
després de I'estiu.

Des del Servici de Descentralització i la Delegació de Participació Ciutadana es rcalitza el
seguiment perquè esta obra s'execute al més prompte possible.
Juntes per a descentralitzar

- AV de Benimaclet.

La Delegació de Participació Ciutadana és conscient de les problemàtiques que es presenten en
les juntes municipals de districte, per a açò, des del primer minut, s'ha treballat per a millorar el
servici que es presenta a la ciutadania. Una mostra d'això ha sigut la incorporació de 14
auxiliars administratius que s'han repartit en les 7 juntes, per a solucionar el problema de falta
de personal que portava anys sense resoldre's; perquè per a I'anterior govern les JMD eren
espais invisibles

i completament oblidats.

D'altra banda, després de I'estiu es comptarà amb el servici de gestió de cues en totes les JMD
per a ser més eficients en I'atencio ala ciutadania.

SANITAT
Gary Eteo: prevenció de panderoles en Benimaclet i Orriols.

La xarxa de clavegueram municipal (RAM) de la zona del barri d'Orriols va ser tractada
(desinfecció i desratització) a finals d'abril i principis de maig. En tractaments de desratització
s'usen rodenticides en bloc parafrnat que assegura una llarga durabilitat sense descompondre's

ni veure's

afectat per la humitat del clavegueram. Quant a insecticides, actualment s'està usant
una presentació en pintura la durabilitat de la qual s'estima fins a més d'un any; encara que
cada zona de València és tractada dos vegades a I'any.

Quant a Benimaclet, la RAM va ser tractada la segona quinzena de maig amb els mateixos
productes i en les mateixes presentacions i, per tant, amb la mateixa durabilitat i efectivitat.

Antonio Pérez (AV):
Campanya d'ADN per a acabar amb les caques.
L'Ajuntament de València ha llançat una campanya per a sancionar els amos dels gossos que no
arrepleguen les deposicions que els animals facen en la via pública.

La Policia Local, en alguns casos, realitzarà anàlisi d'ADN per a comprovar la procedència de
la deposició i poder sancionar el propietari de I'anirral.
Campanya de control de totes les mascotes per a la seua

millor atenció sanitària.

Des de la Regidoria de Benestar Animal no es realitzaran campanyes de control de mascotes,

Ies realitzarà la Policia Local; no obstant això, des d'esta regidoria, recentment s'ha fet una
donació de 18 lectors de microxips a la Policia Local per a reforçar el control de les mascotes
en les campanyes que realitza.

URBANISME
Gary Eteo: reparacions en els carrers de Leonor Jovani i Utiel.
El servici de manteniment ja harealitzat les respectives millores en els caffers.

AV Benimaclet: conversió en zonade vianants en carrer de la Murta.
Els tècnics municipals han visitat junt amb el president de I'Associació de Veins I'esmentat
Pregunta

caffer per a veure la viabilitat del projecte.

Com a conseqüència de la visita, la Delegació de Desenvolupament Urbà i Vivenda ha
encarregat al Servici d'Obres d'Infraestructura la redacció d'un projecte per al dit carrer, amb
I'objectiu d'executar-ho amb càrrec al pressupost de 2017 .
En este sentit s'ha parlat amb I'Associació de Veins perquè es posen en contacte amb el cap de
Servici d'Obres d'Infraestructures, José Manuel Izquierdo, perquè els vagen informant del seu
disseny i desenvolupament.
Pregunta d'Arturo Peiró: naus del caffer d'Agustín Lara.

"Han anat a veure els tècnics les naus del principi

del caffer d'Agustín

Lara, que estan en

ruines, per a demolir-les?"

L'orde d'execució dictada als propietaris ha sigut recorreguda per estos i recentment s'ha
desestimat, per la qual cosa I'expedient seguix el seu curs i, quan es complisquen els terminis,
se

n'aniran imposant multes coercitives.

L'alqueria Serra no està declarada en ruina imminent, sinó que les ordes d'execució són per a
instar la propietat a adoptar mesures de reparació per a garantir la seguretat. Per tant,
I'Ajuntament no pot instar el desallodament d'una propietat pnvada, ja que correspon esta
gestió als propietaris.

Ampliació de I'aparcamentrealítzat per I'AV de Benimaclet entre el carrers del Lliri Blau i l'av.
Valladolid.
Els tècnics de la Delegació de Mobilitat estudiaran quin tipus d'actuacions es poden fer perquè
el propietari privat cedisca a la delegació, temporalment i en precari, la gestió dels solars per a
r

ealitzar estes accions.

AV de Benimaclet: retirament de cablejats de telefonia dels barris, que

es van instal'lar de

forma il'legal, atés que han de ser subterranis.
La LIei 912014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, en I'articl e 34.5, permet el cablejat aeri i
en façanes, llevat que existisca prèviament la canalització o es tracte d'un edifici protegit.

Amb esta llei aprovada pel PP, el govern d'Espanya s'ha plegat als interessos de les companyies
de telecomunicacions.

A

pesar d'açò, el govern municipal intenta que este cablejat siga soterrat. Des de I'oficina
d'OCOVAL, que depén del Servici de Coordinació d'Obres i Manteniment d'Infraestructures, es
fa un seguiment d'estes obres i, inclús, se soterrarà progressivament el cablejat aeri.

Respecte d'açò, qualsevol denúncia pot realitzar-se directament a I'oficina d'OCOVAL, al 900

721 I72, que coordinarà les accions.

EDUCACIÓ I ACCIÓ CUT,TUR¿.T,
Orriols Conviu: problema de vivendes en el barri d'Orriols.
Actualment el Servici de Vivenda està tramitant ajudes de lloguer social.
Quant a les vivendes mal ocupades, rellogades o massificades, es va traslladar a la Policia
Local de València perquè actuara en l'àmbit de les seues competències.
Arturo P eiró : o' S'estan tancant biblioteques? "
No s'estan tancant biblioteques.
Manteniment de centres educatius.
El desplaçament de més del 50%o de I'alumnat a I'escola pública concertada s'ha degut al fet de
les perverses polítiques dutes a terme pels governs del Partit Popular durant més de vint anys;

s'ha abandonat el manteniment, millora o rehabilitació dels edificis educatius fins a fer
pràcticament impossible les tasques educatives, de tal manera que moltes famílies no han trobat
una altra opció que passar a I'escola concertada.
Així, en 2016 hi ha encara escoles públiques en la nostra ciutat on no hi ha gimnàs, menjador,
biblioteca o laboratori. En altres, són els espais exteriors els que no reunixen les condicions
requerides per al joc i l'exercici fisic de les nostres xiquetes i xiquets. Inclús hi ha col'legis de
nova construcció que han sigut pensats des de l'ànim de lucre per empreses i intermediaris, que
són molt atractius a la vista, però de molt dificil habitabilitat per a la comunitat educativa, com
és el cas del CEIP Pare Català de Benimaclet, per citar només u.
Des de I'Oficina de Manteniment s'han realitzat 732 actuacions durant el mes de març de 2016 i
695 a I'abril. D'estes, hi ha molts centres educatius que tenen diversos parts d'incidències en el
mateix mes. En la majoria dels casos no es tracta de manteniment, sinó d'obres de major
envergadura.

En el Servici d'Educació, en el mes de març, s'han rebut 35 sol'licituds per a actuacions de gran
envergadura i en el mes d'abril s'han tramitat90 sol'licituds, totes de caràcter urgent.
En les actuacions que I'Oficina Tècnica de Manteniment ha informat que són competència de
Conselleria o d'altres servicis dins de I'Ajuntament, s'ha notificat a I'entitat conesponent perquè
en tinguen coneixement.

COMERç
Mercat de productes frescos en la plaça de Benimaclet - AV de Benimaclet
Durant els mesos de maig i juny s'han celebrat reunions entre la Delegació de Comerç i
Agricultura, Horta i Pedanies per a poder implementar en els mercats municipals i en els
mercats extraordinaris la venda de productes de proximitat. En este moment estan estudiant la

incorporació d'este tipus de productes en la nova ordenança de venda no sedentània i, per tant, si
és possible la creació d'algun mercat dedicat a este tipus de venda.

Limitació de llicències de nous comerços d'hostaleria - AV de Benimaclet
La Delegació de Comerç està esfudiant aplicar una normativa que marque distàncies mínimes
entre els comerços d'hostaleria per tota la ciutat.

Menys impediments per als permisos d'ocupació de la via pública per a les associacions

- AV

de Benimaclet

La corporació té un especial interés a donar una solució al més prompte possible per a millorar
tots els problemes d'ocupació de domini públic. De fet s'estan celebrant reunions periòdiques
amb diferents associacions en què participen la Federació d'AV, membres de la corporació i
tècnics municipals, amb la finalitat de compatibllitzar els interessos entre I'oci

i

el

descans

veinal.
Com es concedixen les llicències de terrasses? - Emiliano Ayuso

El procés per a poder ocupar la via pública amb una terrassa està arreplegat en I'Ordenança
reguladora d'ocupació del domini públic municipal, que es pot trobar en I'apartat d'ordenances
de la web municipal.

MEDI AMBIENT
Solució ala gran quantitat d'excrements de gossos existents en els carrers d'Albocàsser, Poeta
Altet, Viver i av. Valladolid - Emiliano Ayuso
Els servicis de neteja que es presten en els caffers esmentats són els següents:
-Av. Valladolid, davant n'ûm. 24 i 26, passeig central (Sector 41. 14 -2): s'agrana de dilluns a
dissabte sobre les 8:30 a. m. i s'arrepleguen tots els excrements al pas.
-Cl Viver i Poeta Altet, davant num.23, vorera del Col'legi Poeta Carles Segó (Sector 41.146): s'agrana de dilluns a dissabte, sobre les 8:00 a. m. i s'arrepleguen tots els excrements al pas.
-Cl Poeta Altet, davant núm. 16, vorera del parc-jardí (Sector 41.14-8): s'agrana de dilluns a

i s'arrepleguen tots els excrements al pas.
-ClAlbocàsser, davant nttm. 25 i 27, vorera del parc-jardí (Sector 41. 14-8): s'agrana de dilluns
a dissabte sobre les 7:30 a. m. i s'arrepleguen tots els excrements al pas.
dissabte sobre les 8:00 a. m.

Instal'lació de contenidors de residus sòlids en la carretera d'Albors - Arturo Peiró
La canetera d'Albors és un camí rural estret al nord de I'av. Germans Machado. Actualment
només hi ha dos cases (alqueries), una en el núm. 16 i una altra al final. La del núm. 16 té en la
porta un contenidor de 330 litres que s'arreplega 2 vegades per setmana per mitjà de vehicle de
repàs d'ubicacions, perquè un recol'lector no pot maniobrar en el dit camí. Quant a l'altra
alqueria del final, se'n procedirà a instal'lar també un contenidor de 330 litres que passarà a
buidar-se dos vegades per setmana junt amb el del núm.16.

DESENVOLUPAMENT HUMA
Personal en el Centre de Servicis Socials de Benimaclet

- AV de Benimaclet

La demanda d'augment de personal està realitzada i és vista com a prioritària. Ara és qüestió
d'obtindre resposta positiva del Servici de Personal. No obstant això, en tots els servicis socials
s'han incorporat 16 treballadors socials nous.

-

Orriols Conviu
S'ha donat un lleuger increment de treballadors socials per atota la ciutat. En el cas del centre
Salvador Allende, s'ha incorporat una nova treballadora social i una nova ordenança. A més, cal
dir que s'està gestionant un futur increment de personal que podria ser significatiu.
Centre de Servicis Socials de Salvador Allende

MOBILITAT
Benimaclet, barri 30, protecció de vianants davant de la circulació de bicicletes per les voreres
- Antonio Pérez d'AV Benimaclet:
La Delegació de Mobilitat Sostenible ha informat en diferents ocasions que en Benimaclet es
posarà en marxa un procés participatiu per a definir el futur del barri, amb una aposta clara per

la mobilitat sostenible, la creació d'un bani 30 que aposta per la pacificació del trànsit,
potenciar i millorar els recorreguts de vianants i incrementar l'ús de la bici. Es continuarà amb

i

de respecte a I'Ordenança de circulació, perquè no impere la
convivència i cohabitació dels oactors' en la via pública, siguen vianants, ciclistes, motoristes i
conductors. A la delegació li preocupa que s'associe la bici amb I'incivisme. Per això, s'han
realitzat campanyes específiques per a evitar que sorgisca un rebuig de la bici que faça que al
final no s'use, perquè moltes vegades per culpa d'uns pocs paguem tots. I açò val per a tots els

les campanyes de civisme

mitjans de transport.
-Creació d'aparcaments per a vehicles en solars privats en el barri de Sant Llorenç/Orriols.
S'estan estudiant les alternatives perquè es puguen usar solars del barri per a aparcar. Sempre

tenint en compte que hi ha qüestions legals que cal complir. Quan tinguem detalls de la
proposta d'actuació, en el més breu temps possible informarem puntualment.

3. PROPOSTES DELS GRUPS DE

TREBALL

A) CULTURA I EDUCACIO

M. Garcia, informa que respecte als premis, com que necessiten d'unes bases prèvies a la
concessió, el grup de treball s'ha dedicat a redactar-les i, posteriorment, han sigut ultimades
Rosa

pel Servici de Descentralització en aplicació de les Bases d'execució del Pressupost Municipal
vigent perquè respecten tots els punts i criteris que es van adoptar en el grup de treball. A partir
d'ara, urgix que els aproven perquè es produïsca l'aprovació definitiva, que correspon a la Junta
de Govern Local (que es preveu que puga produir-se a mitjan setembre) de forma que en eixe
moment s'òbriga el termini de presentació de sol'licituds. A continuació dóna lectura a les dites
bases:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS ECONÒMICS

JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
Base 1. Participants

Podran participar

a I'obtenció dels premis tots els veihs o entitats pertanyents a l'àmbit

territorial de la Junta Municipal d'Exposició.
Base 2. Propostes

Els participants ho seran a proposta de qualsevol veí o entitat del mateix àmbit territorial, en
qualsevol de les oficines de registre d'entrada de I'Ajuntament.
Base 3. Termini d'admissió

Les sol'licituds d'inscripció s'efectuaran per mitjà d'instància general presentada per Registre
General d'Entrada, des del dia hàbil següent a la data d'aprovació de la convocatòria per la
Junta de Govem Local- fins al
Base 4. Publicitat de les bases
Les bases podran ser consultades en el tauler d'edictes de la Junta Municipal d'Exposició

i

en la

pàgina web de I'Ajuntament de València (webs municipals: participació).
Base 5. Jurat
El jurat estarà constituit pels membres del Grup de Treball de Cultura i Educació de la Junta de

Districte d'Exposició.
El jurat està autoritzat per a resoldre qualsevol problema que es genere, estiga contemplat o no
en les bases, i tindrà competència i autoritat per a resoldre els conflictes i imprevistos.
El jurat prendrà acords per majoria de vots i la seua decissió serà inapel'lable. La resolució de
concessió dels premis posa

fi alavia

adrninistrativa.

Base 6. Criteris a valorar
D'entre totes les sol'licituds i propostes rebudes es tindran en compte algú o alguns dels criteris

i indicadors de valoració següents:
Interés cultural, educatiu i esportiu en el districte.
El foment de la cultura, els valors cívics i/o relacions socials en el districte.
Rellevància a nivell cultural, educatiu i esportiu de la persona o entitat en el districte.
Trajectòria de la persona o entitat participant en el desenvolupament cultural del districte.
Base 7. Premis
S'establixen quatre premis per import de 500 euros cada u.

Els premis s'atorgaran amb càrrec a I'aplicació pressupostària JU130 92400 48100 del
Pressupost Municipal 2016.

La percepció dels premis se subjectarà a la normativa fiscal vigent.
Cap participant podrà obtindre més d'un premi.

Als efectes de la justificació dels premis serà aplicable el que preveu I'article 30.7 LGS, açò és,
que per atorgar-se els premis en atenció a la concurrència d'una determinada situació del
perceptor no requerixen una justificació ulterior.
Base 8. Decisió del

jurat i entrega de premis

El decisió del jurat es donarà a conéixer públicament en la setmana següent a la finalització del
termini de presentació d'instàncies. Serà publicat oportunament en el tauler d'edictes de la Junta
i en la web de I'Ajuntament de València (webs municipals: participació). De la mateixa manera,
es notificarà individualment els premiats d'acord amb el que disposal'art.59 de la Llei 3011992,
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
A juí del jurat, els premis o algun d'ells poden ser declarats deserts.
Base 9. Obligacions dels benefÏciaris

De conformitat amb allò que disposa I'article IL.l.e) de la Llei 3812003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, els participants que resulten premiats hauran d'acreditar que es troben
al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social i no ser
deutors per resolució de procedència de reintegrament. Així mateix, hauran de presentar
declaració de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes en I'art. 13 de I'esmentada
Llei3812003.
Base 10. Òrgan competent

L'òrgan competent per a aprovar i resoldre la convocatòria és I'Alcaldia i, per delegació, la
Junta de Govern Local, en virtut del que disposa la Resolució d'Alcaldia núm. 20, de data26 de
juny de 2015.
Base L1. Acceptació de les bases

La mera participació en esta convocatòria implica la total acceptació de les
reguladores.

seus bases

B) ACTIVITAT ECONOMICA, COMERÇ I HORTA

El Sr. Colomer informa que el dit grup formula la proposta següent:
Crear en la web municipal una pàgina on apareguen les activitats de les entitats i associacions
de la ciutat, o almenys aquelles en què estiguen involucrades les juntes municipals de districte.

la

i

lloc. En definitiva, seria
crear un calendari públic de totes estes activitats accessible per a tota la ciutadania, amb la
finalitat que totes les entitats les coneguen i existisca una major informació de cara a les
subvencions i ajudes concedides a estes.
D'esta manera, per mitjà d'este mapa se'n podrà consultar

data

C) BENESTAR SOCIAL I SANITAT
Elias Pérez, com a nou vocal coordinador, informa que el grup de treball no s'ha reunit per la

raó que ell va ser nomenat en I'anterior consell en substitució del Sr. de la Cruz, i no ha hagut
temps a reunir-se. No obstant això, s'ha realitzat alguna gestió, en concret sobre alguna petició
ciutadana en el tema de sanitat, ja que s'ha consultat a la Conselleria de Sanitat i se'ls ha
contestat que s'estan realitzant gestions sobre els problemes plantejats.
Es va convocar, d'altra banda, un Fòrum de Participació Ciutadana en l'àmbit de la sanitat,
però, per motiu de les eleccions, va ser suspés, per a evitar que la Junta Electoral posara algun
problema. No obstant això, es farà i, quan es tinga la informació, se'n donarà compte.
Pel que fa als centres de salut, s'estantriant els representants per a formarpart dels consells
de salut locals i en concret dels barris, de la qual cosa estarem pendents. De fet,
s'estan triant vocals per part dels ciutadans.

A partir de setembre

li

consta que

ja

es reactivaran totes aquelles

peticions que es vanrcalitzar i començaran a treballar.

D) URBANISME I INVERSIÓ BN BARRIS
El vocal coordinador, Sr. Navarro , planteja bàsicament dos temes:
-D'una banda, f inversió en barris, en què s'ha fet una anàlisi de com havia funcionat, de la qual
cosa s'han tret una sèrie de conclusions que s'han passat a la Regidoria,

i

sense estendre's

molt,

anaven des de I'apartat de la publicitat, concloent que era necessària una major publicitat de què

hi havia hagut i en tots els àmbits, com mitjans de comunicació, per part de I'Ajuntament, etc.
Una major implicació dels grups de treball en la selecció de les propostes que foren després a
ser votades, de manera que fora un procés més clar de quins eren realment les propostes de la

ciutadania, així com una major facilitat en la seua esmena. Implicar també més entitats,
associacions, partits, per damunt de les persones particulars i, per a això, presentaven dos
propostes: d'una banda, que davant de propostes semblants es prioritzaren les presentades per
les dites entitats, i que en cada proposta apareguera qui presentava la dita proposta, perquè el
ciutadà coneguera qui les presentava.

En el tema de la votació es va estudiar habilitar les juntes municipals, la votació no
telemàtica, etc.

-L'altre tema que es va estudiar va ser el de la modificació de les línies de I'EMT. Ací es pretén
un canvi en les dites línies i en la filosofia del que ha de ser el transport urbà, buscant sobretot
la racionalitzacií i lapacificació del centre de la ciutat. En eixe sentit, I'EMT en col'laboració
amb la Regidoria de Mobilitat i la de Participació van entendre que era interessant obrir un
procés, sobretot informatiu i participatiu, obert atota la ciutadania, i en això es va implicar tots
els grups de treball de les distintes juntes municipals. Per a això es va fer publicitat del tema

perquè qualsevol ciutadà que volguera pafücipar ho poguera fer. I de fet, es va incrementar
prou el nombre de persones en els dits grups de treball. Es van fer dos reunions. Una primera
amb els tècnics de trànsit, on es van exposar tots els canvis proposats per a l'àmbit d'esta junta, i

van respondre a totes les preguntes de la ciutadania que participà en la reunió. Després va
haver-hi una segona reunió, on es van plantejar totes les propostes i suggeriments, o possibles
modificacions al projecte tal com s'havia presentat. D'eixa reunió van eixir una sèrie de
propostes presentades pel grup de treball. I una tercera reunió, que se celebrarà demà, a les 20
hores en la Junta Municipal de Districte, per a tots aquells que vullguen acudir, on els tècnics
de I'EMT informaran de com ha quedat el procés que afecta els barris d'esta Junta.
S'obri a continuació un tom d'intervencions:

- El Sr. Armero, vocal del PP
Pregunta com serà possible detectar els amos de gossos que infringisquen les ordenances si no

hi ha un registre d'ADN dels gossos.
D'altra banda, considera insuficients les fumigacions per a les plagues que es produixen.
El problema del botellot, pel que manifesten els veins afectats, continua estant ací.
Quant als contractes per a la campanya d'inversió en barris, pregunta de quina manera es va
adjudicar eixe contracte, perquè si supera els 18.000 euros hauria d'haver-se adjudicat per
concurs públic, i sol'licita un aclariment respecte d'això. I pregunta si no existixen en
I'Ajuntament tècnics prou qualificats per a dur a terme esta tasca, com per a no haver hagut de
recórrer a contractar una empresa externa. També si el gasto que ha suposat per a cada un dels
districte de la junta, que ha sigut fraccionat en tres, supera eixa quantitat de 18.000 euros, que
obligaria arealitzar un concurs públic.
Respecte al repartiment de premis, lamenten que, a causa de la inexperiència, associacions que
havien resultat premiades potser deixen de ser-ho per no haver-se redactat en temps i forma les
bases de la convocatòria. I si està prevista la seua aprovació per al mes de setembre, quin seria
el calendari per al procés de sol'licituds i concessió, per la qual cosa desitgen que el dit error
no es repetisca en un futur, per a no crear falses expectatives a les associacions.
Estan d'acord en què s'estudie la modificació de les línies de I'EMT, però volgueren deixar
constància que hi ha una línia, com és la núm. 11, que presta un servici a un col'lectiu com és
el que té la seua parada en caffer del Pintor Vilar, on es troba el Centre de Salut del carrer
d'Alboraia i que es pretén eliminar; i que traslladar-la al carrer d'Almassora suposa eliminar un

servici per a persones amb mobilitat reduïda, a part d'un col'legi i una residència d'ancians que
existix enlazona.
En el centre de Salut Benimaclet II, hi havia previst un servici d'urgències que ara es suprimirà,

i consideren que s'hauria de mantindre.
I finalment, sol'licita que es cree un sistema

segur d'aparcament de bicicletes.

El president, a esta intervenció, respon el següent:

la consulta ciutadana d'inversions en barris, considera que el grup
popular hauria de ser coherent, perquè d'una banda sol'licita més publicitat en este tema i
d'una altra, qüestiona que s'hi hagen gastat 21.000 euros. Respecte del contracte, pensa si la
insistència del dit grup es deu a ignorància o a una manipulació de les dades, perquè eixe
contracte és un contracte menor, perquè als 2I.000 euros cal restar-li I'IVA, de manera que
quedaria en els 18.000 euros, i com a contracte menor ha sigut ftscalitzat i s'ha seguit el
Respecte a la publicitat en

procediment de gasto previst legalment.

-Quant a I'externalització de la consulta, no pot ser d'una altra forma, perquè el Partit Popular
no va deixar ni un sol tècnic en Participació Ciutadana per a dur a terme esta labor, encara que

arahi ha una persona i en breu s'incorporarà alguna més, concretament 8 persones més, per la
qual cosa cal recórcer necessàriament a estes empreses externes, igual que totes les ciutats que
treballen en este tema, com, per exemple, Vitòria; i en el moment que es tinga el cost total dels
contractes es facilitarà. D'altra banda, quant a la fragmentació de contractes, és fals, ja que es
tracta de tres contractes amb tres objectes diferents, amb tres barris diferents, per la qual cosa
torna a plantejar-se si es tracta d'ignorància o d'una mal intencionada manipulació per a generar
dubtes.
-Respecte al calendari dels premis, el president invita el grup popular que s'involucre més en el

grup de cultura per a evitar que es cometen eixos errors a què fan referència.

a la modificació de les línies de I'EMT, el que s'ha intentat posar en marxa
conjuntament amb la Delegació de Mobilitat i de Participació Ciutadana és obrir un procés de
participació ciutadana el més informat possible, de manera que les decisions que allí es
Respecte

prengueren foren fruit del diàleg, la discussió i de la informació com més precisa millor del que

implicava fer cada un d'estos canvis, i invita els presents a la reunió de demà, que és on
s'explicarà quines de les propostes del grup de treball s'han incorporat, i quin és el raonarnent
per a tot això, amb tota I'argumentació i les dades amb detall.
-Sobre el mapatge d'activitats que impulsa I'Ajuntament, reprenem la proposta per part de la
Delegació de Participació Ciutadana, perquè s'està realitzant una revisió general de la web de
l'Ajuntament, i es podria plantejar incloure tota esta informació de les activitats de totes les
Juntes, inclús amb la possibilitat d'incloure en I'app de I'Ajuntament, que és una ferramenta
fäcil per a poder identificar totes les activitats que es realitzen.
Respecte a la consulta ciutadana d'inversió en barris, se n'ha iniciat la reedició, amb el
pressupost del 2017, i per a això s'han tingut en compte les aportacions del grup de treball
d'esta juntes i la de totes les juntes, o altres valoracions a través d'entrevistes personals, que
s'han fet amb algunes persones en concret, i que la idea és treballar el redisseny de la consulta a
través d'una mesa de treball en què estaran representades distintes entitats, com per exemple, la

Federació d'Associacions de Veïns, la Federació d'AMPA, la Federació d'Associacions de
Discapacitat, Associacions de Comerciants, etc., perquè la nova edició s'adapte el més possible
a les expectatives i el mode de funcionament de diferents tipus d'entitats i col'lectius.
continuació, cedix la paraula a la vocal coordinadora del grup de treball de cultura i
educació, perquè aclarisca el calendari del tema dels premis. Rosa García informa que una
vegada s'aproven les bases per la Junta de Govern Local ja es podran presentar les propostes,
en els termes que n'establix la base 3, que tots els integrants del grup de treball són un poc

A

responsables

i que I'any que ve es farà millor.

Per la seua banda, el coordinador del grup de treball d'urbanisme

i inversió

en barris, encara

que demà els tècnics donaran les seues argumentacions sobre lalinia 11, voldria aclarir que
més allà de la decisió política de crear un centre urbà més assequible o més personalitzat, on el
ciutadà puga passejar, I'EMT tenia una sèrie de projectes ja estudiats des de fa temps, basats en
dades tècniques i precises, i entre ells el de la línia 1 1 que, per cert, esta línia no es va plantejar
en el grup de treball. Segons estos, esta línia té una mitjana d'usuaris de 1.800 ciutadans diaris,
d'estos 140 baixen en la parada del carrer d'Alboraia; és a dir, sobre un 8o/o, i això implica que
I'autobús passe per I'av. de Primat Reig, c/ Pintor Genaro Lahuerta, calrer d'Alboraia i carrer
d'Almassora. La mitjana que ells calculaven que es perd en eixe recorregut és d'uns 4 o 5

minuts, quan ells proposen entrar directament pel carrer d'Almassora evitant eixa volta, i això
suposa que hi hauria una parada de I'autobús a una distància de dos o tres minuts caminant, per
la qual cosa eixe col.lectiu també estalviaria eixe temps, només haurien de creuar el carrer
Almassora i ja estarien en I'ambulatori, mentree que la resta de 1.640 viatgers s'estalviarien
eixos cinc minuts des del barri d'Orriols al centre de la ciutat. I açò els tècnics I'acompanyaven
amb el trajecte de volta en què laparada del c/ Flora passaria al cl Pintor Vilar, per la qual cosa

la distància que s'acurtarà a I'ambulatori és menor i el temps efectuat en transport també, tot
això unit que es canviaria el semàfor del clAlmassora, on es veia el perill, i es posarà un altre
que estiga sincronitzat i siga d'un sol pas perquè siga més frcil I'accés. I esta és I'argumentació,
amb què es pot estar d'acord o no, però que té el seu sentit, perquè entenen que suposa una
millora per ala majoria de la ciutadania usuària d'esta línia del barri d'Orriols, i no un perjuí,
perquè en cap cas s'elimina I'accés al centre de salut, perquè laparada està molt prop. De totes
maneres, demà estos tècnics explicaran millor el tema.
El president invita tots els presents perquè assistisquen demà a la reunió convocada per a
tractar este tema.

4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

No ha sigut presentada cap moció a este Consell.

5. PRECS

I PREGUNTES DELS VOCALS

-

Grup Popular:

-El Sr. Armer formula les preguntes següents:
1. S'ha reunit el president amb alguna entitat després del seu oferiment de rebre en la Junta

a

tots aquells que ho sol'licitaren?

2. S'ha realitzat alguna actuació en els temes plantejats en la sessió anterior, sobre plagues,
gossos i botellot?
El president li respon que ha rebut o s'ha reunit amb dos entitats: I'Associació de Comerciants
i Professionals de Benimaclet i I'Associació de Veins de Polo y Peyrolón.
I respecte a les plagues, els gossos i el botellót, creu que ja s'ha contestat en l'informe
anterior. Més endavant ja s'informarà de com i quins resultats dóna este nou sistema de detecció
de gossos per I'ADN.

6. INTERVENCIONS VEINALS

AV Racó de Sant Llorenç:
-Instal'lació enllumenat en alqueries i senyalització del
1. José Sanz Solaz, per

camí.

2. Ev angelina Martíne z Mafünez:

- Manifiesta el seu reconeixement als grups de treball

de la Junta, però també expressa la

necessitat que tots ells participen col'lectivament.

3. Salvador Soriano Martínez, per Orriols Conviu:
-Convocar mnesa d'administracions i entitats per a estudiar conjuntament els temes amb les
diferents regidories.
- Tancament del pàrquing del Levante, segons va acordar I'Ajuntament.
4. Maribel Berlanga Jiménez i Gary Eteo Loka, per Som Valencians:
-Denuncien les festes celebrades en el barri d'Orriols, que no respecten el descans dels veihs.

-Sol'liciten eliminació de barreres arquitectòniques en autobusos, restaurants, supermercats,
cines i locals per a discapacitats en cadires de rodes.
5. Gary Eteo Loka, per Som Valencians:

-A causa del tancament del banc d'aliments que es va produir el passat 30 de juny de 2016, i
com que l'Ajuntament va manifestar que els 85.000 euros que la dita entitat rebia serien
distribuits pels assistents socials de cada zona, desitgen se'ls informe de la quantitat de diners
que s'han dotat per a esta zona, manera en què seran distribuits i quins criteris se seguiran per a
les dites ajudes.

Així mateix, voldrien informació

de quants menjadors escolars obriran estos mesos d'estiu i

quants xiquets accediran als dits servicis.
6. Maribel Berlanga Jiménez, per Som Valencians

-Falta de neteja: la neteja de carrers fa mesos que no passa, els contenidors estan bruts i
pudents. Tota esta situació s'agteuja amb I'augment de les temperatures. Demana que es
r e giaritze I a situaci ó.
7. Emiliano Ayuso Alfaro:

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

-Gossos en la nostra ciutat: tenim a València, segons les estadístiques, prop de 90.000 censats;
la resta ni se'n sap, fins ara ningú posa remei.
-Contenidors de residus: són insuficients, per això es depositen en el sòl els residus.
-Instal'lació de wc en els jardins d'Orriols.
8. Professionals per al Foment de I'Activitat Econòmica València Extramurs Nord (Orriols):

-Traslladar a la Regidoria competent el desig d'esta associació de fomentar una participació per
mitjà de xarrades, jomades, etc., en tots aquells col'legis, grups, associacions o llocs on es
puguen exposar idees i informació sobre el consum responsable i tot el que comporta, com
cultura, salut, economia, etc.
Un dels objectius per què volem fer esta activitat com a associació és la difusió del comerç
com a servici, allunyant-nos de tota proposta d'enriquiment en la venda massiva i desmesurada.
-Sol.liciten informació oficial de com han anat i com van les negociacions sobre I'obertura de
centres comercials en festius

Regidoria per al tancament

i

diumenges, ja que de la seua part s'ha donat suport continu a la
control dels horaris comercials i l'única cosa que coneixen és la

i

informació que els mitjans estan abocant.

i

educació sobre les molèsties que ocasionen els
excrements de les mascotes en els nostres carers. En esta campanya ha de quedar molt clar que
el comportament d'alguns amos i responsables de mascotes té conseqüències, ja que no
-Organitzar una campanya de conscienciació

arreplegar els excrements està penalitzat.

i

educació respecte a tirar les restes de papers, entrepans,
begudes, etc., al sòI. Este costum embruta de manera permanent les voreres i calçada, fent
insuficient la contínua neteja que efectuen les brigades que passen pel barri. Este tema s'aprecia
-Campanya de conscienciació

més alarmantment en els caffers de Sant Joan de la Penya, Sant Joan Bosco, Daroca

i

Pare

Viñas.

-Intervenció de la Policia Local de Barri sobre els grups de gent que es reunixen per a parlar en
alguns punts del carrer de Sant Joan de la Penya, encreuament amb Pare Viñas i contornada.
Estos grups, en la majoria de les ocasions, no penneten el pas d'altres veins, inclús quan algú
intenta passar és contínuament insultat, increpat, etc., creant un clima de clara possessió de la

i inclús baralles, les bicicletes per la vorera
en sentit contrari fan intransitable determinats espais que perjudiquen greument la

vorera. Estos grups conviuen amb crits permanents

o

convivència. Està clar que la Policia de Barri ajudaria molt perquè estes zones del barri foren
més atractives i transitades.

9. Francisco J. Rubio Sánchez, pel Centre Municipal de Persones Majors d'Orriols, i en nom
dels centres municipals de Vivers, Trinitat i Salvador Allende, interposa la següent queixa en
relació al canvi de trajecte de la línia 11 de I'EMT:
-"Davant dels continus escrits enviats tant al Sr. Grezzi, al Sr. Abad, a la Regidoria de Mobilitat
Sostenible, al Sr. Ribó i al Sr. Calabuig per part de Francisco Tamayo Miguel, president de
I'Associació de Comerciants d'Alboraia i adjacents i com a prova del malestar de tots els veins
de les zones afectades pel canvi de trajecte, tal com es manifesten pels diferents articles del
diari Las Provincias i Levante en què, fins el primer tinent d'Alcalde i regidor de Persones
Majors, Joan Calabuig, s'ha mostrat indignat amb les manifestacions del Sr. Grezzi en el diari
Levante i Las Provincias de data 16 de juny, així com les manifestacions fetes pel que subscriu
a la Cadena Ser i diari Las Provincias, de data 3 de juny, a més de la nul'la participació
ciutadana respecte d'això, vinc a manifestar el malestar de tota una barriada, com és la
d'Orriols, per quant en la Junta de Districte de Trànsits, celebrada el passat dia 1 de juny i per
majoria unànime es va votar en contra del canvi de trajecte. Postura que està en total desacord
amb la petició que diu la Regidoria en el seu escrit dirigit al Centre de Persones Majors
d'Orriols on diu textualment: 'A més d'atendre esta demanda,la principal dels veins d'Orriols
des de fa dècades'. Simplement, recordar que el passat 18 d'abril es va celebrar en el centre que

m'honre a presidir la convocatòria del Consell de la Junta de Districte d'Exposició

i

en cap

moment es va tractar el dit tema.
Recordar-los, tant al Sr. Grezzi com al Sr.García Almenar, guo complisquen allò que s'ha

manifestat en el diari Levante el passat dia 1 de juny on diuen textualment: 'Les persones
majors representen un 30 Yo dels usuaris de la companyra i que per tant suposen un col'lectiu
essencial en I'estratègia de la companyta.

A

causa del gran nombre que representen

i la seua

importància per a I'EMT, cuidem fins al més mínim detall'. Doncs que ho posen en pràctica.

Esperant que sàpien rectificar si, com diuen, atendran les peticions, totes les peticions
veinals i en espera de la seua oportuna resposta." (S'adjunta fotocòpia retall de periòdic i còpia
de correu electrònic remés per la Regidoria de Mobilitat Sostenible).

M. Carmen Tann Calleja, per Orriols Conviu:
-Considera molt insuficient el pressupost de 60.000 euros assignat al projecte, aprovat en
inversió en barris, del Parc de les Il'lusions, i presenta una proposta d'intervenció per a la
renovació de I'esmentat parc situat en la plaça d'Esteban Dolz del Castellar. (S'adjuntarà en
10.

annex I).

AntonioTerrones, per AV Orriols-Rascanya:
-Sol'licita que es mantinga el mateix trajecte com fins ara de la línia 11 de I'EMT.
1

1.

12. }i4anbel Hemández Llopis

:

-Denuncia I'ocupació il'legal de lavivenda sítia en el c/ Emili Baró, núm.39,
que provoquen els seus ocupants.
13. Paqui Guerra Galet, per Podem Benimaclet:

i

les molèsties

-Respecte a la participació, per què el consell que està veient hui, d'11 membres, és tan poc
pantan? Només 2 representants femenines, un 18 %; per això el considera poc participatiu.
14. Julio Ochando Ochando:

- Sol.licita que a I'inici de la sessió dels consells de la Junta, els vocals presents s'identifiquen
perquè els veins puguen saber a qui es dirigixen.
15. Olga Villaplana Molla, per Podem Benimaclet:

-Sol.licita donar una solució per a facílitar I'accés als garatges del c/ Murta, per ser una via
estreta i ocupada per terrasses de taules i cadires, etc.

I

sense més assumptes que tractat, s'alça

la sessió, a les 21.15 hores, de la qual cosa, com

secretari, en done fe.

Vist i plau
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL. D'EXPOSICIÓ

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

a

