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ACTA NÚMERO NORANTA-NOU CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORD¡NÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 3 D'OCTUBREDE20'17

ASSISTENTS

Presidenta:
NEUS FÀBREGAS SANTANA (VALÈNCA EN COMÚ)

Vocals:
DANTEL SORTANO ARGENTE (COMPROMíS)
JOAN COLOMER BEA (COMPROMíS)
JAUME FERRÁ PELLTCER (COMPROMíS)
ELrAS PÊREZ GARCíA (PSOE)
EVANGELINA MARTíNEZ MARTíNEZ (VALÈNCA EN COMÚ)
LUrS BAILÓN GARCh (PP)
LUCILA TALENS SALAS (PP)
JOSÉ MANUEL ORTA_CrD (PP)
RUTH M. MERTNO PENA (CIUTADANS)
MTQUEL GARCíA PAYÁ (CTUTADANS)

Secretari:
PEDRO LLOPIS NARBÓN

Hi assistixen com a vocals suplents Luis Bailón García (PP), Lucila Talens
Salas (PP) i José Manuel Orta Cid per Carlos A. López Andrés, Alberto Armero
Estruch i Gonzalo Mallea Durban; i Daniel Soriano Argente (COMPROMíS¡ per
Rosa M. García Domínguez. No assistixen a la reunió Giuseppe Grezzi,
vicepresident de la Junta, i Gemma María Contreras Zamorano (PSOE).

A la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 3 d'octubre de 2017,

es

reunixen en el Centre Municipal de Servicis Socials de Benimaclet, en sessió
ordinària, 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 escau, de I'acta de la sessió anterior

2.

lnforme de la Presidència del Consell

t
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3. Propostes dels grups

de treball

4. Mocions dels grups municipals
1. Moció presentada per Gonzalo Mallea Durbán, en nom seu i del Grup
Municipal Popular, sobre el botellot al barri de Benimaclet.

2. Moció presentada per Luis Héctor Bailón García, en nom seu i del Grup
Municipal Popular, sobre la problemàtica per la falta de neteja viària al barri
de Benimaclet.

5.

Precs i preguntes dels vocals
1. Pregunta presentada per Luis H. Bailón García, en nom propi i en el

del Grup Municipal Popular, sobre el projecte de PAI al barri

de

Benimaclet est.

2. Pregunta presentada pelvocal Miquel García Payá, en nom propi i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre la zona enjardinada de Sant
Columbà-Masquefa.

3. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom propi i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre el projecte de condicionament
de voreres dels carrers de Viver, Juan Giner i Enginyer Alberto Oñate.
4. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom propi i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre el projecte de reurbanització
del carrer de la Murta, primera fase.
5. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom propi i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre rastell en males condicions al
carrer de Cabanilles, núm. 22.

6. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom seu i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre escocells.

7. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom seu i en

el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre passos de vianants sense
paviment per a invidents.
B. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom seu i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre contenidor en pas de vianants
al carrer de la Ciutat de Mula, núm.10.

9. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom seu i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre alçament de voreres a Blasco
lbáñez.
10. Pregunta presentada pel vocal Miquel García Payá, en nom seu
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre poda d'arbres.

ien
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11. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre enjardinament del solar entre
els carrers de Rubén Darío i del Palància.
12. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu ien
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre projecte passos de vianants al
carrer de Dolores Marqués.
'13. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre el pas de zebra amb rastell al

carrer de Santa Rosa.
14. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu ien
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre plaga de rates.
15. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu ien
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre un immoble ruÏnós als carrers
de Conca iTramoyeres.
16. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i en
el del Grup Municipal Ciutadans, sobre aparcaments Av. Aragó.

17.- Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu

en el del Grup Municipal Ciutadans, sobre el botellot al barri

i

de

Benimadet.
18. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu ien
el del Grup Municipal Ciutadans, sobre situació d'abandó i deteriorament
de la Torre de Miramar.

6.

lntervencions veinals

Abans de tractar I'orde del dia, es dóna compte del nomenament d'un nou
vocal del Grup Municipal Popular, José Manuel Orta Cid, qui substituìi
Laura Peña Mir.

D'altra banda, la nova presidenta de la Junta, Neus Fàbregas Santana, es
presenta davant dels membres del Consell i del públic assistent.

1. LECTURA I APROVAGIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA

SESSIO

ANTERIOR

Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de I'acta de la sessió
anterior de 3 de juliol de 2017, juntament amb I'orde del dia d'esta
convocatòria, i I'aproven per unanimitat.

2. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
La presidenta en este punt informa dels temes següents:
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1.

Estat consulta ciutadan a (2016

-

20171

Consulta 2017 : 71 projectes
Nombre de projectes executats totals: 0
Nombre de projectes executats del districte:

1

Estat dels projectes no executats: 6

2.

Nova consulta ciutadana: projectes de ciutat
Projectes de ciutat: què són i motius de fer esta consulta.
Calendari de la consulta
Com participar en la consulta:
1. Presentant un projecte de ciutat indivídualment o de forma col'lectiva
amb la vostra organització.
2. Donant suport als projectes perquè passen a la fase de valoració pels
servicis de l'Ajuntament.
3. Votació dels projectes que han passat la valoració tècnica.

3.

Estratègies de barri: Benimaclet és futur iActiva Orriols

Des de la secció de participació s'està acabant l'informe tècnic, separant les
propostes per competències, amb l'objectiu de poder treballar-lo amb tots els
servicis implicats en estes estratègies.

Una vegada es treballen les tres estratègies amb l'equip de govern,
passarem a aprovar-les en el ple de novembre o desembre (com a data límit)
i a fer-les publiques per a començar a treballar-les a partir de gener de 2018.
Recordem que estes estratègies estan planificades per a dur-se a terme
durant els pròxims cinc anys, després de la seua aprovació en el ple de
l'Ajuntament.
Volem treballar en una fórmula de seguiment i coordinació de les estratègies,
estem valorant quina pot ser la millor fórmula, però volem que estiguen
implicats tots els servicis de I'Ajuntament que tenen competències en les tres
estratègies que estem treballant, així com valorar la formula per a poder fer
un treball conjunt amb la Generalitat Valenciana.

4.

Explicar projectes: Sembra Orriols i Orriols és mobilitza
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Ermita Orriols: Ja han començat les obres. Estan fent el moviment de
terres. Està previst que siga una obra amb una duració d'execució de
quatre mesos.

-

Orriols és mobilitza:

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'lnserció Sociolaboral, té
com a objectiu millorar I'eficàcia de les polítiques d'ocupació i d'inserció social i
laboral dels usuaris dels centres municipals de servicis socials de la ciutat de
València. A tal fi és va sol.licitar I'aprovació de les subvencions dirigides al

desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de
persones en situació o risc d'exclusió social a la Conselleria d'lgualtat i
Polítiques lnclusives, la finalitat de les quals és la realització d'itineraris
integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió

social.

L'objectiu general és planificar les accions encaminades a la normalització de
les persones usuàries que, al seu torn, els permeta iniciar-ne I'itinerari
d'orientació laboral i recerca d'ocupació.

Perfil de les persones usuàries: les persones beneficiàries amb les quals es
pretén treballar són persones en situació màxima de vulnerabilitat de la zona

d'Orriols, que no poden accedir

a

recursos normalitzats

i

subvencions

destinades a I'ocupació per la seua mateixa situació d'exclusió.
En principi el projecte és planteja per a atendre prop de quaranta persones (vint
homes i vint dones), la qual cosa no és obstacle perquè este nombre es puga
incrementar una vegada s'establisquen les bases i el treball diari recolze sobre
el treball que es realilza diàriament en el CMSS de Salvador Allende.

Àrees de treball:

.
.
a)
b)

Acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat
Disseny i desenvolupament de I'itinerari individualitzat
Atenció social
Desenvolupament competencial. Es treballarà des d'un triple vessant la

potenciació dels coneixements, aptituds

i

actituds necessàries per

al

desenvolupament de qualsevol activitat laboral.

c)
d)

Orientació laboral
lntermediació laboral
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e)

Suport en I'ocupació

0
.

Alfabetització digital

Acompanyament. En forma de tutories individuals i/o col'lectives al llarg
de tot el procés, a fi de potenciar I'apoderament de la persona participant, de
manera que s'implique activament en el disseny i I'avaluació de les diferents
fases de I'itinerari.

.

Pràctiques d'aprenentatge i inserció en empreses.

Equip tècnic: I'equip de treball està compost per quatre persones, orientadors
laborals (grup A2) amb un mínim de huit anys d'experiència en assessorament,
intervenció, orientació, acompanyament de persones o col'lectius de persones
vulnerables i/o en situació o risc d'exclusió social. La jornada laboral serà de
37,5 hores setmanals i en desenvoluparan el treball en els locals del CMSS
Salvador Allende.

Derivacions: les derivacions seran realitzades des del CMSS de Salvador
Allende entre les persones usuàries d'este centre i estaran consensuades amb
el personal tècnic que porta el seguiment d'estes persones.

Es prioritzaran les que tenen major dificultat per a I'acctis a qualsevol dels
servicis, documentació, prestacions i/o qualsevol circumstància que impedisca
el desenvolupament normal dels seus drets com a ciutadans.

5. Subvencions de participació en les organitzacions de la ciutat que
promocionen la participació
Per mitjà d'acord de la Junta de Govern de 28 d'abril de 2017 es van aprovar

les convocatòries de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al
desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de
I'associacionisme.

L'objecte d'estes convocatòries és col'laborar amb les associacions que
realitzen activitats que fomenten la participació i I'associacionisme.
Estes convocatòries, en règim de concurrència competitiva, es referixen a

les modalitats següents de subvenció; en concret, s'establixen les

línies

bàsiques d'actuació següents:

A. Foment de la participació social organitzada
B. lmpuls i/o consolidació d'espais de participació ciutadana
6
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C. Propiciar valors ciutadans solidaris a través de pràctiques participatives

Actualment només falten per concedir les subvencions del districte de
Patraix i de Marítim.
El motiu del retard es deu al fet que han d'aprovar-se totes les subvencions

del mateix districte alhora, perquè van per districtes

i

per a concedir les

subvencions necessitem informes d'altres delegacions.

A este districte es van presentar nou entitats. S'ha donat un total de set
subvencions, amb una quantia total de 16.950 euros. Dos entitats han quedat
excloses perquè una no arribava als cinquanta punts mínims i l'altra va
presentar un projecte amb uns objectius que no s'adequaven als de la
convocatòria.

6.

Presència de Ia presidenta a la JMD: últim dimecres del mes, de 17:00
a 20:00 h, amb cita prèvia a la JMD o a l'adreça qo@valencia.es.

7. ltinerància dels consells: el pròxim consell es realitzarà a Orriols amb
I'objectiu que es facen a tots els llocs del districte per poder així aproparnos més.

8.

Centre de Salut València-Alfauir: en molts consells de districte s'ha fet

la pregunta de quan estaria obert el nou Centre de Salut

València-

Alfauir. Hui ja podem dir que esta setmana ja està en funcionament esta
reivindicació històrica del barri de Benimaclet.
En el Consell de Districte de la JM Exposició, de data 3 de juliol d'enguany,
en el punt d'intervencions veïnals, es van formular les peticions següents:
PREGUNTA:
-Vanesa Giner per Benimaclet Descansa:

Sol.licita que totes les activitats patrocinades per la Junta no es realitzen a
la plaça de Benimaclet.
CONTESTACIÓ:

S'ha de comentar que des del Servici de Participació tenim esta situació en
compte i fomentarem que les activitats que es duguen a terme a Benimaclet es
realitzen en altres espais del barri per a no congestionar sempre la plaça. Així
ho comunicarem a la resta de servicis de I'Ajuntament que planifiquen activitats
a Benimaclet perquè ho tinguen en consideració.
PREGUNTA:
7
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- M. lsabel Berlanga, per Som Valencians:
Neteja i poda d'escocells d'arbres talats plens de brossa
CONTESTACIÓ:

La Delegació de Parcs i Jardins, per mitjà del Servici de Jardineria, realitza el
control de la vegetació herbàcia dels escocells naturalitzats amb una freqüència

trimestral. Als carrers pertanyents a la Junta Municipal d'Exposició es va
realitzar el control de la vegetació dels escocells en la primera setmana d'agost.
Actualment I'estat de vegetació és acceptable, i està previst el nou control
segons la programació que es realitzarà la primera setmana de novembre,
d'acord amb la programació trimestral.
PREGUNTA:
- M. lsabel Berlanga, per Som Valencians:

Pesticides per al tractament de plagues estivals, com a mosques, mosquits

i

panderoles.
CONTESTACIÓ:

Per al control de panderoles en el clavegueram s'està utilitzant una pintura
insecticida de llarga persistència. Per al control d'esta plaga en interiors, tant si
parlem de Periplaneta americana com de Blatella germanica, s'utilitzen gels
que no tenen termini de seguretat.

Per al control de mosquits, distingim entre els tractaments en mallades i els
tractaments en ciutat. En el primer cas, es realitzen tractaments larvicides amb
un insecticida biològic, Bacillus thurigiensis. A la ciutat es fan tractaments
larvicides on trobem acumulació d'aigua i presència de larves, per a això
s'utilitza pintura insecticida o comprimits efervescents. També es duen a terme
tractaments adulticides amb deltametrín.

Respecte dels tractaments de mosques, no és una plaga que estiga inclosa
com a plaga sanitària, pel que no es realitza cap actuació respecte d'això.

PREGUNTA:

-

M. lsabel Berlanga, per Som Valencians:

Asfaltat i reparació de clots del carrer dels Germans Vilallonga, perquè la línia
10 de I'EMT passa per allí i, com que per davall del dit carrer hi ha una sèquia,
podria afonar-se en qualsevol moment.
8
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CONTESTACIÓ
El carrer del Germans Vilallonga s'ha reasfaltat durant el mes de juliol de 2017

.

PREGUNTA

-

Antonio Pérez, per AV de Benimaclet:

En quina situació es troben les obres d'ampliació de la Biblioteca Carola Reig
la Universitat Popular de Benimaclet?

i

CONTESTACIÓ:

En relació a les obres d'ampliació de la Biblioteca Carola Reig i la Universitat
Popular s'informa que en estos moments s'està acabant de supervisar la
redacció del projecte que ha presentat la empresa Adolfo Rodríguez, Estudi
Arquitectura i Urbanisme, SLP, per part dels Servicis Centrals Tècnics d'este
Ajuntament. Una vegada se'n tinga I'informe favorable, s'elaboraran els plecs

de condicions administratives i particulars, així com les de

prescripcions
municipal.
espai
que
de
I'esmentat
de
les
obres
regiran la licitació
tècniques

PREGUNTA:

-

Antonio Pérez, per AV de Benimaclet:

Sol'liciten una escola infantil de 0 a 3 anys per al barri de Benimaclet, que puga
estar per al curs 2018-2019.
CONTESTACIÓ:
Des del Servici d'Educació, en relació a la Nota lnterior amb número de registre
2017039238, informem que no tenim capacitat ni econòmica ni humana per a
planificar la construcció d'una escola infantil de 0 a 3 anys, ni tampoc disposem
dels espais per a la dita construcció, tal com demana I'Associació de Veins de
Benimaclet per al barri.

Fer una anàlisi de quina és I'oferta i les necessitats del barri, si I'equip de
govern ho considera convenient, és una decisió política i la seua creació
comporta molt de temps.

Tampoc és una competència pròpia de l'Ajuntament i, per tant, este té moltes
traves per a fer-la.
Haurien de dirigir la proposta a la Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura
Esport, la qual és competent per a això.

i
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PREGUNTA:

-

AV de Benimaclet

Major flu'idesa en la concessió de permisos d"ocupació de la via pública, en els
casos en què no hi haja problemes de trànsit, ni de muntatges d'instal'lació de
cap tipus. Amb les mesures d'emergència que se sol'liciten hauria de ser
suficient per a ser més àgils, una vegada entregada tota la documentació que
el Servici sol'licita.
CONTESTACIÓ:
Es pren nota de la recomanació proposada i s'intentarà, amb els mitjans de què
disposa el Servici d'Ocupació de Domini Públic, agilitzar-ne la tramitació.
PREGUNTA
AV de Benimaclet:

L'any 2012 vam sol'licitar a la Junta Municipal d'Exposició el llistat de les
terrasses instal'lades al barri i se'ns en va facilitar un llista completa que es
troba a les nostres mans. Enguany, davant de la gran proliferació de terrasses,
hem sol.licitat novament el llistat i se'ns ha contestat que no ens el poden oferir
perquè no es poden llistar per barris, però que podem consultar-los directament

en el programa informàtic del Servici d'Ocupació de la Via Pública i ens han
donat cita en un parell de dies per a poder consultar-los. Açò ens pareix una
contestació no adequada a esta època en què és més fàcil i possible obtindre
dades de forma informàtica de manera molt senzilla. Pel que sol'liciten que
se'ls facilite la informació de totes les terrasses de tota la ciutat directament a la
Federació d'Associacions de Veins de València, per a poder col'laborar amb la
Policia Local en tots els casos que incomplisquen les normes municipals
establides, horaris de tancament, neteja dels carrer al lloc que ocupen les
terrasses, control de sorolls, nombre de taules, superfície, etc.
CONTESTACIÓ
En relació a la sol'licitud en què s'indica "se'ls facilite la informació de totes les
terrasses de tota la ciutat directament a la Federació d'Associacions de Veïns
de València, per a poder col'laborar amb la Policia Local en tots els casos que
incomplisquen les normes municipals...", cal dir que:

- No es poden facilitar les dades sol'licitades d'acord amb el que establix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
- No es pot facilitar la informació amb caràcter general, sinó que cal acreditar
l'interés legítim en cada supòsit, ja que no formen part com a interessats en els

expedients les associacions de veins i, en el cas que fóra per col'laborar amb
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la Policia, tal com al'leguen, seria esta la que ens sol'licitaria la informació
necessària.

- És impossible en l'actualitat i amb la ferramenta informàtica de què es disposa
obtindre el que sol'licita.
PREGUNTA:

- M. lsabel Berlanga, per Som Valencians: respecte al pla de I'Ajuntament per a
donar ús provisional als solars de la ciutat:
- Quan es posarà en marxa?

- En quants solars dels districtes que pertanyen a esta Junta s'hi actuarà?
- Quants en són de titularitat pública i quants privada?

- lndiqueu el pressupost dedicat a solars d'esta Junta i el seu ús.

CONTESTACIÓ:

En estos moments no està prevista cap actuació extraordinària als solars del
districte.
PREGUNTA:

Antonio Pérez, per AV de Benimaclet:
PROBLEMA DEL BOTELLOT. Sol'liciten que es convoque la Mesa per a
tractar d'este tema prioritari per a tots els veïns i veÏnes de la ciutat. Des de la
Federació d'Associacions de Veïns de València treballem este tema set
associacions, entre elles la nostra, per a intentar fer possible que I'Ajuntament
faça complir les normes municipals com la primera mesura per a intentar atallar
este problema. Tres d'estes associacions ja disposen de zona ZAS i les altres
quatre estem en disposició de sol'licitar-la si I'Ajuntament no pren les mesures
de protecció dels veïns perquè es complisca el dret al descans.
-Vanesa Giner, per Benimaclet Descansa:

-Falta d'eficàcia de la Policia Local en el problema del botellot, perquè no
denuncien ni fan res per a evitar-lo. A més de la insalubritat, perquè tot el barri
fa olor a orins i no es neteja, i quan netegen fan tant de soroll que tampoc pots
descansar.
-Quan es preveu la incorporació dels 120 policies als quals es va fer menció?

CONTESTACIÓ
Falta per part de la Delegació de Seguretat Ciutadana. Se'ns comunica que es contestarà en el
pròxim Consell
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1. PREGUNTES PRESENTADES EN REGISTRE D'ENTRADA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
Luis Bailón García, com a vocal del Grup Municipal del Partit Popular, presenta
les PREGUNTES següents sobre projecte de PAI al barri de Benimaclet Est.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes de juny l'associació de veÏns va presentar una proposta de PAI
per a Benimaclet Est aprovada en un procés participatiu.
L'Ajuntament es va comprometre amb els veins a assumir el dit projecte i que
I'agent urbanitzador hi incorporara aquelles propostes que, després d'un estudi,
se'n comprovara la viabilitat tècnica ijurídica.
PREGUNTES:

L'Ajuntament podrà complir amb la reducció d'edificabilitat que presenta el dit
projecte?
L'Ajuntament podrà compensar les indemnitzacions als titulars del sòl de l'àmbit
del projecte?
Quin import suposen estes indemnitzacions?

L'Ajuntament podrà traslladar l'edificabilitat

a altres sectors per a reduir

el

nombre de vivendes que es construiran?
Respectarà l'Ajuntament els drets dels propietaris dels terrenys?

Disposa I'Ajuntament d'informe tècnic municipal respecte

al cost de la

modificació del PAI de Benimaclet Est d'acord amb els paràmetres urbanístics
en el projecte seleccionat?
CONTESTACIÓ:
Com s'ha informat al seu grup municipal moltes vegades, es donarà informació
en el moment corresponent, quan s'haja estudiat.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
NOM SEU i EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
MUN ICIPAL D'EXPOSICIÓ:

Respecte al projecte de la zona enjardinada de Sant Columbà
formulen les següents

- Masquefa, es

PREGUNTES
1. En quin estat es troba actualment I'actuació?

2. Quan n'està planificada la finalització i posada en servici?
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3. Es preveu complir el dit termini de finalització?
CONTESTACIÓ:

1. Esta actuació forma part dels pressupostos participatius de 2016. En este
moment es troba en contractació, pendent d'iniciar el procés de convocatòria
per a la presentació dels ofertes de les empreses.
2.2018
3. Està previst complir-lo.
3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
UNICIPAL D'EXPOSICIÓ:
Respecte al projecte de condicionament de les voreres als carrer de Viver,
Juan Giner i Enginyer Alberto Oñate, es formulen les següents
M

PREGUNTES:
1. En quin estat es troba actualment I'actuació?
2. Quan n'està planificada la finalització i posada en servici?

3. Es preveu complir el dit termini de finalització?
CONTESTACIÓ:

El projecte de condicionament de voreres el carrer de Viver es troba en

redacció. L'actuació és només al carrer de Viver. Encara que la proposta inicial

i Enginyer Alberto Oñate, l'assignació
econòmica va ser només per al carrer de Viver en el procés Decidim València.
incloïa els carrers de Juan Giner

La finalització i posada en servici està prevista abans de la finalització de l'any.

4. PREGUNTA QUE
NOM SEU

PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA

I EN EL DEL GRUP

MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
Respecte al Projecte de Reurbanització delcarrer de la Murta Primera Fase, es
formulen les següents
PREGUNTES:

-

En quin estat es troba actualment I'actuació?
Quan n'està planificada la finalització i posada en servici?
Es preveu complir el dit termini de finalització?

CONTESTACIÓ:
1-3
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Actualment el Projecte de la Reurbanilzació del carrer de la Murta es troba en
fase d'aprovació de projecte i d'encàrrec a la contracta.
La finalització de les obres i la posada en servici d'estes està prevista per al
final de I'exercici de 2017.

Si no hi ha contratemps d'envergadura a I'hora de I'execució, està previst
finalitzar les obres en els terminis que s'indiquen en la contestació del punt
anterior.

5. PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
PREGUNTES:

Tenen previst en un breu termini de temps cap actuació per a la reparació dels
desperfectes en el rastell al c/ Cavanilles, a I'altura del núm. 22, que està
totalment després de la vorera, amb el perill consegüent que això suposa per
als vianants i vehicles?
CONTESTACIÓ
Es va passar l'avís a Ocoval i este el va passar a Jardins on van prendre nota,
ja que elmotiu (palmera amb arrels iescocelltrencat) ha d'estar ja esmenat.

6. PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
Actualment en molts carrers, algunes d'elles molt transitats, com l'avinguda del
Primat Reig, disposen d'escocells, hi haja arbres o no, plens de mala herba que
de vegades envarxen inclús la vorera, generen molèsties als vianants i i es
convertixen en hàbitat d'insectes i altres feristeles. Per allò que s'ha exposat, es
formulen les següents
PREGUNTES:

1. Té actualment I'Ajuntament de València cap tipus d'informació de I'estat
actual dels escocells al districte d'Exposició?

2. Per què no s'han pres mesures fins a la data per a pal'liar esta situació?
3. Té planejat I'Ajuntament de València prendre cap acció respecte d'això que
corregisca este problema?

CONTESTACIÓ
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1. És te una informació completa de I'estat de l'arbratge viari i espais verds de
la junta de districte d'Exposició; els inspectors de la Secció de Gestió lntegral
de I'Arbre revisen constantment I'estat de l'arbratge de la ciutat, inspeccionat de
forma assídua.

2. La Delegació de Parcs i Jardins, per mitjà del Servici de Jardineria, realitza el
control de la vegetació herbàcia dels escocells naturalitzats amb una freqüència
trimestral. Als carrers pertanyents a la Junta Municipal d'Exposició és va
realitzar el control de la vegetació dels escocells en la primera setmana d'agost.
Actualment I'estat de vegetació és acceptable i n'està previst el nou control
segons la programació que es realitzarà la primera setmana de novembre,
d'acord amb la programació trimestral.
3. L'Ajuntament ha destinat dos brigades extraordinàries del control de
vegetació dels escocells en viari. Estes brigades estan operatives des del dia
25 de setembre.

7. PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ

En diversos passos de vianants, com al carrer del Pintor Monleón, el carrer
d'Antoni Suárez o el carrer de Dolores Marqués, el paviment que necessiten els
invidents per a poder creuar amb seguretat no es troba marcat.
Per allò que s'ha exposat, es formulen les seglìents
PREGUNTES:
1. Disposa I'Ajuntament de València de cap pla o un altre mitjà d'informació en
què es puga conéixer quins passos de vianants estan habilitats per a invidents?

2. Quin és el pla actual de I'Ajuntament de València per a esmenar este
problema?

3. Quin percentatge dels passos de vianants que no disposen d'estes marques
s'ha planejat condicionar per al 2017? Es preveu aconseguir este objectiu?
CONTESTACIÓ:

L'Ajuntament treballa

de manera constant en

I'eliminació

de les

barreres

arquitectòniques de la ciutat i I'adaptació a la normativa vigent.

Per a enguany s'executaran dos projectes, amb un pressupost de 450.000
euros i 150.000 euros respectivament, per a adequar diverses zones de la
ciutat. A més, s'ha sol'licitat una partida pressupostaria per a 2018 per a
continuar treballant en això.
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8. PREGUNTA QUE
NOM SEU

I

PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA

MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ

Al carrer de la Ciutat de Mula, a l'altura del número 10, hi ha un contenidor de
vidre que ocupa la meitat d'un pas de vianants i tapa part del paviment especial
per a persones invidents.
Per allò que s'ha exposat, es formulen les següents
PREGUNTES:
1. Té coneixement d'esta situació I'Ajuntament de València?

2. Quan serà possible la recol'locació del dit contenidor?

3. Disposa I'Ajuntament de València d'informació relativa a la col'locadó dels
contenidors de residus, així com quins d'ells estan en espais conflictius com
l'exemple que s'acaba de presentar?
CONTESTACIÓ:
'1. L'Ajuntament de València té coneixement que la ubicació del contenidor de
vidre ha d'estar sobre la zona recrescuda en I'illa de vorera, encara que hi ha
xicotets desplaçaments provocats per les operacions periòdiques de buidatge
dels contenidors. En el cas que ens ocupa, efectivament s'ha comprovat una
parcial afecció al paviment de persones invidents pel que fa a I'amplària total

del pas de vianants.

2. El contenidor s'ha resituat en I'aparcament adjacent en bateria i aixíqueda el
pas de vianants totalment lliure.
3. L'Ajuntament de València té informació detallada, fins i tot amb coordenades
geogràfiques de tots els contenidors per a residus. Esta informació és pública i

accessible

a tots els ciutadans a través de la web de

I'Ajuntament en el

Geoportal >Geodades obertes>Medi Ambient>Contenidors residus sòlids. Si es
seguix esta ruta poden observar-se els plànols corresponents, encara que no
arriben a tenir suficient definició per a poder analilzar ocupacions concretes
com la plantejada.

9. PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCíA PAYÀ, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
En diversos punts de I'avinguda de Blasco lbáñez es troba la vorera o el carril
bici alçats per les arrels dels arbres, i en alguns punts el sòl arriba a alçar-se
més de 20 centímetres, amb la perillositat que açò implica per al vianant o el
ciclista.
Per allò que s'ha exposat, es formulen les següents
PREGUNTES:
16
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Té I'Ajuntament de València planificada cap intervenció per a corregir o
almenys senyalitzar este problema?
CONTESTACIÓ:
En casos puntuals, si hi ha risc per a vianants o ciclistes, des de la Delegació

de Parcs i Jardins s'actua directament a través del Servici de Jardineria. En
general, s'actua sobre les afeccions de les arrels en voreres des de la
Delegació de Manteniment d'infraestructures, en coordinació amb els servicis
de Manteniment i lnfraestructures, el Servici de Mobilitat Sostenible i el Servici
de Jardineria, a fi d'actuar conjuntament en la reparació de la vorera i el carril
bici, on existeix deterioració del paviment a I'entorn dels escocells de l'arbratge
viari, a fi de procedir a la reparació dels paviments i procedir a I'ampliació dels
escocells, sempre que açò siga possible. S'estudiarà l'afecció de la zona per a
planificar, en el cas que siga necessari, una actuació conjunta.

10. PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MIQUEL GARCÍA PAYÀ, EN
NOM SEU i EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
En tota l'àrea del districte d'Exposició es poden trobar arbres de la via pública
que envaixen finestres, terrasses o recolzen les branques en parets d'edificis,
com al carrer de les Arts Gràfiques o el carrer del Doctor Ferran. En alguns
casos les branques dels arbres arriben a estar en contacte directe amb els
cables de les línies elèctriques, com al carrer d'Antoni Suárez. Esta situació
genera molèsties als veïns i a més impliquen riscos en el cas de les línies
elèctriques.
Per allò que s'ha exposat, es formulen les següents
PREGUNTES:

1. Té actualment I'Ajuntament de València cap tipus d'informació de I'estat
actual de la vegetació en el districte Exposició?

2. Per què no s'han pres mesures fins a la data per a pal'liar esta situació?
3. Té planejat I'Ajuntament de València prendre cap acció respecte d'això que
corregisca este problema?
CONTESTACIÓ:

1. És te una informació completa de I'estat de I'arbratge viari i espais verds de
la Junta de Districte Exposició, els inspectors de la Secció de Gestió lntegral de
I'Arbre revisen constantment I'estat de I'arbratge de la ciutat, inspeccionat de
forma assídua. L'arbratge del districte d'Exposició és va revisar durant el mes
d'agost.

2. Sí, s'han prés mesures. S'han realitzat actuacions d'esporga en l'últim any
als carrers que tècnicament és considerava necessari actuar, per exemple
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s'han revisat i esporgat les palmeres i l'arbratge als carrers de la Guàrdia Civil,
Jaume Roig, passeig de I'Albereda, carrer de Xile, carrer de Gorgos, Dolores
Marquès, avinguda del Cardenal Benlloch, Ernesto Ferrer, Rodríguez Fornos,
avinguda del Primat Reig, General Elío (esporga dels Schrnus molle), Jardins
del Real, avinguda de Blasco lbáñez (bulevard central, tram comprés entre el
carrer de Cabanilles

iel carrer del Doctor Moliner) entre d'altres.

S'ha esporgat el ficus monumental del carrer de Monforte

i

les palmeres

monumentals de I'Albereda i de la plaça de I'Armada Espanyola.
El carrer del Doctor Ferran no té arbratge.

Al carrer de les Arts Gràfiques es van esporgar en el mes de maig, entre el
número 17 al número 27, els arbres que manifestaven necessitat urgent
d'esporga. Únicament alguna branca molt puntual està pròxima a façana; esta
esporga es realitzarà al mes d'octubre amb la brigada d'avisos.

Al carrer d'Antoni Suárez es van esporgar integralment totes les xicrandes al
mes de febrer de 2015. Actualment en este carrer únicament hi ha alguna
branca que frega lleugerament les façanes. Esta esporga puntual és realitzarà
al mes d'octubre amb la brigada d'avisos.

NOTA: lnspeccionat el cable que travessa les xicrandes, es detecta que no és
elèctric, sinó un cable instal'lat per la falla del barri, per la qual cosa no té cap
afecció a I'arbratge.

3. En la programació de tardor/hivern, està prevista l'esporga dels carrers que
necessiten esporga pertanyents a la junta, com són el carrer de Bèlgica, Álvaro
de Bazân, Emili Baró, l'avinguda del Primat Reig i el carrer del Dr. Rodríguez
Fornos. L'Ajuntament té destinades quatre brigades extraordinàries de poda
d'arbratge de viari per a incrementar els treballs preventius de poda. Estes
brigades estan operatives des del dia 25 de setembre.
11. PREGUNTAQUE PRESENTA LAVOCAL RUTH MERINO PEÑA, EN NOM
SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA MUNICIPAL

D'EXPOSICIÓ
Respecte al projecte d'enjardinament del solar entre els carrers de Rubén Darío
i del Palància, es formulen les següents

PREGUNTES:
1. En quin estat es troba actualment I'actuació?

2. Quan està planificada la seua finalització i posada en servici?
3. Es preveu complir el dit termini de finalització?
18
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CONTESTACIÓ:

1. Esta actuació forma part dels pressupostos participatius de 2017. En este
moment el projecte es troba en redacció.

2.2018.
3. Està previst complir-lo.
12. PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL RUTH MERINO PEÑA, EN NOM
SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA MUNICIPAL
D'EXPOSICIÓ
Respecte al projecte de passos de vianants del carrer de Dolores Marqués es
formulen les següents
PREGUNTES:
1. En quin estat es troba actualment I'actuació?
2. Quan està planificada la seua finalització i posada en servici?

3. Es preveu complir el dit termini de finalització?
CONTESTACIÓ:
1. Actualment el projecte dels passos de vianants al carrer de Dolores Marqués
es troba en fase d'aprovació de projecte i d'encàrrec d'execució de les obres'

2. Lafinalització de les obres i la posada en servici d'estes està prevista per al
final del present exercici de 2017.
3. Si no hi ha contratemps, està previst finalitzar les obres en els terminis que
s'indiquen en la contestació del punt anterior.
13. PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL RUTH MERINO PEÑ4, EN NOM
SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS A LA JUNTA MUNICIPAL
D'EXPOSICIÓ
PREGUNTES:

1. Per què el pas de zebra del carrer de Santa Rosa no està þoralitzalamþ ...rampa i avís de proximitat per a persones sense visió?

2. Des de quan l'Ajuntament de València coneix esta situació, sense que

la

Regidoria corresponent resolga el problema?
CONTESTACIÓ:

Al carrer de Santa Rosa hi ha diversos passos de zebra, tots ells amb els
rebaixos corresponents. Si es té constància d'algun en concret, preguem que
n'especifiqueu més la ubicació per a procedir-ne a l'adequació.
19
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14. PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL RUTH MERINO PEÑA, EN NOM

SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA MUNICIPAL
D'EXPOSICIÓ

Al llarg dels mesos d'estiu ha sigut evident I'increment del nombre de rates per
les nostres avingudes, parcs ijardins, concretament al llit del riu i al carrer de la
Guàrdia Civil, per posar algun exemple, on campen al seu aire a plena llum del
dia.
PREGUNTES:

S'estan duent

a

terme correctament les preceptives campanyes

de

desratització i neteja? De ser així, es planteja el consistori modificar cap de les
actuacions que s'estiguen duent a terme respecte d'això per a aconseguir una
major efectivitat en I'extermini dels rosegadors?
CONTESTACIÓ:

El Servici de Sanitat realitza les labors de desratització, però no de neteja.
Respecte dels tractaments que s'estan realitzant cal indicar que en relació a
l'any passat s'han incrementat les labors de desratització, especialment en
jardins, i col'labora amb el Servici de Jardineria en la instal'ladó d'esquers
soterrats i xapes antienfilada en I'arbratge.
Els dipòsits d'esquer instal'lats en total són

jardins nord: 16 dispositius
jardins sud: 64 dispositius
OAM: 57 dispositius

Els dipòsits d'esquer s'han anat reomplint i revisant progressivament en funció
de la seua data d'instal'lació iniciada al juny. Fins a la data tots els dipòsits ja
instal'lats han rebut almenys dos inspeccions. Actualment estant a I'espera de
la comunicació de la ubicació dels últims dispositius instal'lats.
Els dipòsits d'esquer soterrats aniran substituint progressivament els més de

i que eren
destrossats per vandalisme de forma que moltes vegades quedaven a la vista i
deixaven d'estar camuflats. Per a reomplir el conjunt dels dipòsits s'han emprat
67 kg de raticida.
300 dipòsits de superfície que hi ha instal'lats actualment

15. PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL RUTH MERINO PEÑA, EN NOM

SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA MUNICIPAL
D'EXPOSICIÓ
20
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Tramoyeres, que fa cantonada amb el de Soledad
Doménech, hi ha un immoble de dos plantes en estat d'abandó i ruina evidents
que, a més de ser un perill per als vianants per despreniments de la façana,
envajï la vorera i provoca la incomoditat i inclús la impossibilitat de transitar-hi.

Al carrer de Conca -

PREGUNTES:

Té la regidoria competent coneixement de I'estat de la dita edificació? En cas
afirmatiu, té previst realilzar cap actuació (expropiació, reparació, contacte amb
els propietaris per a la seua rehabilitació, etc.) als efectes de millorar-ne I'estat
i evitar així possibles danys?

CONTESTACIÓ:
Respecte a la pregunta formulada pel Grup Ciutadans s'informa que consta en
el Servici de Disciplina Urbanística, Secció Ruïnes, expedient 03801/2003/913,
relatiu al procediment contradictori de situació legal de ruïna de I'edifici siti al

carrer de Soledad Doménech, núm.

3, en situació de fora d'ordenació

substantiu.
En el dit procediment consta:
-Resolució núm. U-1649, de 31 d'agost de 2005, per la quales denega la
sol'licitud de declaració de situació legal de ruÏna formulada per la propietat, ja
que no es troba incurs en les circumstàncies legalment previstes per a la dita
declaració; i en la qual s'ordena, ala dita propietat, que procedisca a la
reparació de les deficiències que patix I'immoble, amb la sol'licitud prèvia i
obtenció de la corresponent llicència d'obres d'edificació (la dita resolució va
ser objecte d'impugnació en via contenciosa administrativa-PO.-6 1 0/05-).
- Certificats periòdics de seguretat acreditatius que, amb les mesures
precautòries adoptades en I'immoble, este reunix les condicions degudes de
seguretat. L'últim d'estos és de data B de maig de 2014.
- lnformes de I'Oficina Tècnica de Control de la Conservació de I'Edificació, de
dates 9 i 16 de febrer de 2016, sobre deficiències observades en l'immoble,
obres de reparació que s'han d'executar ivaloració d'estes, a fi de conformar
orde d'execució d'obres, amb I'advertència de multa coercitiva a la propietat, en
cas d'incompliment, donada la falta de sol'licitud de llicència d'obres per esta
dins de termini.
- En data 16 de maig de 2016, se sol'licita per la Secció Administrativa de
Ruïnes a I'Oficina Tècnica de Control de la Conservació de I'Edificació,
I'emissió d'un nou informe que amplie l'anterior, a fi de procedir a I'emissió de
I'esmentada orde d'execució d'obres de mera conservació, donada la situació
de fora d'ordenació de I'immoble.

En I'actualitat s'ha sol.licitat un nou informe per a valorar si és procedent la
declaració de ruina. Si és declarat ruÏna, l'Ajuntament podrà dictar orde de
derrocament.
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PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL RUTH MERINO PEÑA, EN NOM

SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA MUNICIPAL
D'EXPOSICIÓ
En I'anterior reunió del Consell, el dia 3 de juliol passat, el nostre grup municipal
va registrar una pregunta referent a I'eliminació de les places d'aparcament a

l'avinguda d'Aragó. Davant de I'ambigüitat de la resposta (literalment i
concisament: "segons disponibilitat pressupostària") es reitera esta i se'n
sol'licita, en la mesura que siga possible, més informació.
PREGUNTA:

1. Duran a terme més actuacions d'eliminació d'aparcament a l'avinguda
d'Aragó durant l'any 2017? En cas afirmatiu, concreteu les dates i l'impacte en
les places d'aparcament.
CONTESTACIÓ:
No es duran a terme més actuacions enguany.

17. PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL RUTH MERINO PEÑA, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, A LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ

El cap de setmana del 16

i

17 de setembre es va repetir novament

el

lamentable espectacle de fem i molèsties per als veTns del barri de Benimaclet,

quan centenars de jóvens van tornar a fer botellot fins a altes hores de la
matinada, sense que, segons pareix, es notara la presència de cap reforç
policial.

PREGUNTES:
1. Podeu informar-nos si va acudir la policia per a paralitzar i donar per acabat
el botellot o, com manifesten els veïns i ha sigut publicat en premsa, encara de
bon matí quedava un centenar de persones causant molèsties i soroll?

2. Durà a terme la Regidoria de Seguretat Ciutadana accions determinants i
definitives per a evitar de forma efectiva i continuada que estes situacions es
repetisquen? Quines seran estes accions?
CONTESTACIÓ:
Falta per part de la Delegació de Seguretat Ciutadana. Se'ns comunica que es
donarà contestació en el pròxim Consell.
18. PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL RUTH MERINO PEÑA, EN NOM
I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, A LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ

SEU

La Torre de Miramar, situada a la gran rotonda de I'entrada de València per
I'avinguda de Catalunya, aixícom tots els espais ornamentals que I'envolten, es
troba en un lamentable estat d'abandó: les palmeres mortes, I'ascensor avariat
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des de la seua inauguració, focus de llum trencats, brutícia i algues en les
fonts, grafits en el túnel i òxid a les baranes. Tot i que sabem que I'obra en el
seu conjunt no és de titularitat de I'Ajuntament, ja que no es va voler
recepcionar a causa dels defectes que patia, este no hauria de desentendre's,
entre altres raons, per la deteriorada imatge que dóna la nostra ciutat en uns
dels accessos més importants.
PREGUNTES:

Té pensat I'Ajuntament dur a terme cap tipus d'actuació per a millorar

la

lamentable situació d'abandó i deteriorament en què es troba la Torre Miramar
la rotonda i espais que la rodegen?

i

CONTESTACIÓ:

Actualment les àrees enjardinades existents en I'entorn referit estan pendents
de recepció per part de I'Ajuntament, a causa de les deficiències que
presentaven en el seu moment i que la gestió del manteniment corresponia al
Ministeride Foment,
3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL

A) CULTURA r EDUCACIO
La vocal Rosa M. García no assistix a la sessió i ha sigut substituida, com es
va indicar, pel vocal suplent Daniel Soriano Argente, per la qual cosa no es
dóna compte de cap proposta en este grup de treball.
B) ACT|V|TAT ECONOMICA, COMERç I HORTA

El Sr. Colomer informa que el passat 21 de setembre es va mantindre una
reunió per a ultimar els detalls de l'activitat, plantejada en el Consell anterior, de
les jornades de comerç als barris, i que hi ha hagut una modificació consistent
que només es realitzarà al barri d'Orriols, quan, en principi, estava previst
també al de Benimaclet.
A continuació cedix la paraula a María Sánchez, que és la presidenta de

I'Associació de Comerciants d'Orriols, perquè ens done informació sobre el
tema. Esta explica que les jornades se celebraran el 19 de novembre iel 17 de
desembre. El títol de I'activitat serà "Tardor de proximitat". L'horari, de 9,30 a 14
hores, i estan invitats tant comerciants d'Orriols com de Benimaclet, i obert a tot
el món, estiguen o no en I'associació.
S'ha contractat una empresa d'animació perquè les famílies acudisquen amb
els xiquets i existisca una major afluència de gent. La publicitat s'ha fet per mitjà
de cartells i xarxes socials. Els permisos i contractacions estan en tràmit. Cada
participant tindrà una þartd i Vrla !q¡r!a, ! la idea no.' és- !9nt que e[s comerços
puguen vendre, sinó que mostren els seus productes. Tindrà lloc a la þlaça
Alqueria La Crema.l
23

..

ComentaÌ¡o [TCF2]:

Potser voleu d¡r
"carpa" en castellà, "envelat" en valencià?.

Comentario,[TCF3]:

En el nomenclàtor
només apareix el carrer de l'Alqueria
Cr€mada.

@
Pren la paraula novament el Sr. Colomer per a agrair a I'esmentada Associació

que s'haja encarregat de I'organització de l'acte, així com a totes les
associacions i el veïnat, i anima tot el món a participar-hi, a posar-se en
contacte amb la Junta o amb I'Associació de Comerciants, i a donar idees que
sempre seran benvingudes.
Miquel García pregunta, ja que s'han redu'it els dies previstos en este acte, com
s'ha redistribuil el pressupost.
El Sr. Colomer li contesta que es gastarà el mateix pressupost només per a dos

actes, però estos s'optimitzaran.

A açò la

presidenta de I'Associació de

Comerciants d'Orriols afig que s'han planejat més activitats de les previstes en
un principi. El Sr. Colomer indica també que de tota esta activitat es donarà
compte al Consell per mitjà d'un informe, amb les seues factures, i la informació

que siga necessària, i afig que este canvi es va aprovar per unanimitat en el
grup de treball.

c) URBANTSME
La Sra. Martínez informa que, com que ha canviat la Regidoria i amb això els
criteris de la inversió participativa en barris, el grup de treball encara no s'ha
reunit, però donada la pressa, ho farà en breu.
D) BENESTAR SOCTAL
No es presenten propostes

4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Pel Grup Popular s'han presentat dos mocions

l. Assumpte: botellot al barri de Benimaclet
Proposta d'acord:
1. lmplantar tan ràpidament com siga possible un Pla de Protecció Ciutadana
amb una línia d'actuació consensuada amb els veÏns afectats de la plaça de
Benimaclet i els carrers adjacents.

2.

Desenvolupar

un

programa

de

conscienciació social amb agents

d'intermediació i educadors de carrer.

Elías Pérez llig un informe de la Policia Local: "S'ha augmentat la vigilància
policial per mitjà de vigilàncies estàtiques i persecució de qualsevol tipus
d'infraccions tant penals com administratives, aixícom I'acció mòbil amb cotxes
patrulla combinats amb vehicles camuflats.
Les dades obtingudes per les distintes actuacions practicades durant el període
i zones assenyalades reflectixen 77 intervencions a locals d'oci, de les quals es
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van imposar 72 denúncies de distinta índole; 7.515 persones van ser
desallotjades per molèsties, en diversos emplaçaments de la via pública,
concretament de plaça de Benimaclet i adjacents; 10 actes per contaminació
acústica, 82 persones identificades per diverses infraccions, 943 envasos de
begudes alcohòliques intervinguts, 15 actes per consum d'alcohol, així com
altres intervencions policials.
D'altra banda, s'està redactant una nova ordenança de convivència ciutadana,
que esperem que servisca per a solucionar el problema. També, per part de la
UCO s'incrementarà la vigilància. També ajudaria que tots els actes no se
celebraren a la plaça de Benimaclet i que es diversificara a altres punts de
Benimaclet."
El Sr. Bailón considera que la solució de diversificar el botellot en diversos
punts no seria la solució; més prompte caldria aconseguir que, quan es

tanquen els locals d'oci, es facen complir les ordenances i els jóvens no
romanguen a la via pública i no en continuen consumint, perquè, de la mateixa
manera que s'alça acta i se sancionen estos locals per la Policia, haurien de
dispersar-los i, si no ho fan, prèvia advertència, i després d'informar-los que si
persistixen en la seua actitud es trobaran amb I'acció policial i, arribat el cas,

amb una sanció, d'esta manera s'aplicaria I'acció policial i la conscienciació.
La Sra. Merino afirma que este problema, Consell rere Consell, es repetix
sense haver-li donat solució, per la qual cosa considera que alguna cosa està
fallant, i alguna se'n podrà millorar. En altres zones de la ciutat, potser sense
tanta concentració com a Benimaclet, per ser zones més obertes, amb el temps
s'està aconseguint que el problema desaparega, per exemple a la zona de
Tarongers. Comprenen que és un problema complicat, i que el problema de

fons és un tema d'educació cívica, però alguna cosa es podrà fer per a
resoldre-ho.

Elías Pérez comprén les postures plantejades, tant d'acció policial com de
conscienciació, perquè són les que ja s'han aplicat, segons es va llegir en
I'informe policial anterior, i no hi ha dubte que la Policia els advertirà que estan
incomplint una normativa, però sense resultat, perquè no faran cas, i voldria
incidir en allò que ja hem dit anteriorment, que este problema pot tindre solució
amb la nova ordenança de convivència ciutadana que està en elaboració, i en
el reforç policial nocturn que fins ara no existia, i esperem que tot açò done els
seus fruits i vaja millor el tema.
Sotmesa a votació la dita moció, es produix el resultat següent:

Vots en contra: 6, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en
Comú.
Vots a favor: 5, els dels vocals del PP i Ciutadans.
Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.

2. Assumpte: problemàtica sobre la falta de neteja viària al barri

de

Benimaclet
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Proposta d'Acord
1. Modificació de la planificació i gestió de la neteja viària i neteja amb aigua al
barri de Benimaclet per part del Servici de Gestió de Residus Sòlids i Neteja
per a prestar un servici millor.

2. Pla de xoc urgent de neteja viària i neteja amb aigua a les zones del barri
més insalubres, mentre es procedisca a I'esmentada modificació.

Respon el Sr. Ferrá, qui diu que la moció té els seus punts positius, però cal
tindre en compte que s'ha produil un augment del 9 % en el pressupost de
neteja, que no és cap cosa menyspreable, els equips d'arreplega han passat de
I a 11, i els diumenges i festius s'ha incrementat amb 3 equips; per tant hi ha
una millora sensible en l'arreplega manual i en el servici de neteja amb aigua,
tots els diumenges ifestius, també a la plaça de Benimaclet. D'altra banda hi ha
un nou servici de neteja setmanal amb aigua a alta pressió, a part de la neteja, i
se n'ha elevat la freqüència de cada quatre setmanes a tres setmanes.

Respecte

a la recollida de mobles i objectes abandonats, s'ha augmentat

el

servici, implementat per un altre servici nou els diumenges ifestius.
Per tot allò que s'ha exposat, s'oferix al Partit Popular una moció alternativa que
seria: "Continuar en la dinàmica de la millora dels servicis de neteja i arreplega

de residus per a optimitzar-los i fer un seguiment dels programes adoptats,

i

adaptat-los a les necessitats de cada barri."

A pesar de tot el que s'ha dit i de totes les millores aplicades, considera el Sr.
Bailón que no són suficients, perquè la brutícia continua estant ací, i no es veu
talmillora.
El Sr. García Payá no entén com, si s'ha augmentat el pressupost i les
dotacions, la ciutat seguix igual de bruta, la qual cosa el porta a pensar que el
tema s'està gestionant malament, per la qual cosa donen suport a la moció
presentada.
Sotmesa a votació la moció alternativa, es produìi el resultat següent:
Vots a favor: 9, els dels vocals de Compromís, PSOE, València en Comú
i Partit Popular.
Abstenció: 2, els dels vocals de Ciutadans.
Queda, per tant, aprovada la moció alternativa plantejada.

5. PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS

Els precs i preguntes plantejats pels vocals, dins de I'orde del dia, ja han sigut
contestades en I'informe de Presidència.
Fora de I'orde del dia se'n plantegen per la vocal Lucila Talens, en nom propi i
en el del Grup Municipal Popular, les següents:
1. Suspensió de la línia 41 de I'EMT
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Reiteren

la seua sol'licitud a

I'Ajuntament que

la dita línia funcione

durant tot I'any.
2. Obres a l'avinguda d'Aragó.

-

Quan finalilzaran?

3. Vagabunds a I'Escola d'Enginyeria Agrícola.

-

L'Ajuntament instarà la Universitat perquè evite que la dita instal'lació es
convertisca en un focus de brutícia, plagues i ocupes?

4, Voreres del carrer Misser Mascó.

-

Quan pensa I'Ajuntament reparar-les?

5. Problemes de convivència a Orriols.

-

S'ha arribat a alguna solució?

6. Consultori del carrer de Xile.
Quan es preveu que començaran les obres del nou centre de salut?
Quin ús es donarà al solar del carrer d'Antoni Suárez?

Si finalment el consultori del carrer de Xile es trasllada al

carrer

d'Amadeu de Savoia, se sol'licita de l'Ajuntament el següent:

-

Que a Amadeu de Savoia es construÏsca un centre de salut amb tot el

-

servici mèdic que requerix un centre d'estes característiques.
Deixar un consultori mèdic en les proximitats del carrer de Xile.

7. Supressió aparcaments de I'avinguda d'Aragó.

- Per què l'Ajuntament ha canviat d'opinió sense tindre en compte la decisió
dels veïns i la participació ciutadana?

6. INTERVENCIONS VEINALS
1.

Antonio López, per I'AV Benimaclet, sol'licita contestació a les preguntes i

peticions següents:
DRET AL DESCANS

Com ja sabrà, el problema del botellot a Benimaclet s'està convertint en un
problema molt greu per a tots els veÏns i veÏnes que el patixen durant molts
anys; per part de la governança no s'aporta cap solució vàlida i positiva i per
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part veïnal continuem demanant que es complisquen les normes municipals, la
qual cosa no es fa.

Les notícies que ens oferixen en totes les reunions que assistim des de les
diferents regidories no ens satisfan i ens pareix que les autoritats no s'atrevixen
a paræ o pal'liar este problema.
Hi ha una total descoordinació entre la Policia Local i la Nacional a pesar que
ells ens informen que no és veritat, les multes són ridícules i molt insuficients, el

decomís de la venda ambulant és quasi nul

i no es prenen

mesures per a

controlar la venda d'alcohol a menors.
Hem sol'licitat una nova entrevista amb la regidora de Protecció Ciutadana per
a comunicar-li que la nostra associació està estudiant la possibilitat de declarar
ZONA ZAS unes quantes zones de Benimaclet; per a això estem preparant una
campanya d'informació als veins i veïnes del barri, per a conéixer les seues

opinions

i, si

comptem amb un suport majoritari, realitzarem la sol'licitud o

altres mesures que ens demanden les persones afectades.
Creiem sincerament que és el moment de prendre mesures fortes que minoren
el patiment de les persones a les quals es nega el dret al descans. Ja és hora
que les autoritats municipals, autonòmiques i centrals complisquen amb la seua
comesa i protegisquen la ciutadania.
Com a presidenta d'esta Junta li demanem que transmeta a totes les regidories
implicades el nostre total rebuig de la seua inoperància i a la falta d'accions de
qualsevol tipus, policials i educatives, ja que només amb estes es podrien
aportar solucions positives.
Hi adjuntem el díptic que va publicar l'Ajuntament el 27 de juny de 2014 que
conté les normes municipals i les sancions econòmiques pel seu incompliment,
per si les han oblidat, perquè les facen complir.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATI US
Continuem creient que és una bona idea, però amb un resultat frustrant per a

i veïnes que hem participat en estos dos últims anys. A
Benimaclet seguim sense conéixer quan i com es faran els pressupostos
participatius que es van votar. De la primera convocatòria queda pendent la

tots els veïns

zona enjardinada de la plaça Amparo Arce; de la segona convocatòria

coneixem el projecte de la reurbanització d'un tram del carrer de la Murta des
del carrer de Mistral fins al carrer de l'Arquitecte Arnau que, segons han
informat, començarien les obres al mes de novembre. De la resta de xicotets
projectes que també van ser aprovats desconeixem quan es faran realitat.
Ara vostè, com a nova regidora de Participació, ens ha informat que tot canvia,
que la consulta ciutadana es farà sobre projectes de ciutat i pobles de València
i que podrem votar des del 19 d'octubre fins a desembre d'enguany. Ens pareix
molt precipitat el canvi; ens hauria agradat més que es consolidaren tots els
projectes aprovats dels dos anys i mentre es podrian anar estudiant les noves

formes de participació, ja que recordem que estem esperant que siga una

realitat el reglament de participació ciutadana.
I d'altra banda temem que si es voten projectes per a tota la ciutat, molts dels
barris amb menys màrqueting es queden sense aquelles xicotetes obres que
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almenys puguen millorar el seu entorn

i

baixarà participació ciutadana si no

poden votar projectes per al seu propi barri.
Seguirem expectants i volem incidir que la participació ciutadana no és cosa de
teclats telemàtics, la participació és cosa de persones que vullguen implicar-se
en els seus barris i en la seua ciutat.
Per això li sol.licitem que reconsidere la seua posició de fer una consulta

ciutadana a escala ciutat, que ens temem que siga una involució major a la
participació ciutadana i una major frustració de tots els barris que no puguen
votar per la realització d'obres per a millorar el seu entranyable entorn.

ESCOLA PÚBLICA DE

O

A 3 ANYS

És una necessitat imperiosa al nostre barri. No disposem de cap escoleta
pública en tot Benimaclet i els preus d'esta classe d'escoles privades tenen un
cost impossible per a moltes famílies del barri.

És un equipament que en el nostre projecte per al PAI Benimaclet Est
contemplem com un dels servicis més necessaris, però mentre no es realitze el
PAl, des de la nostra associació estem duent a terme una campanya
d'arreplega de firmes, vídeos, cartells, camisetes, etc. per a aconseguir que en
el Col'legi Municipal Benimaclet es puga ubicar una aula per a pal'liar este
problema, on les famílies més necessitades puguen obtindre la solució

a

un

dels seus majors problemes.
La Direcció del col.legi ha acollit esta mesura amb el major suport i des de la
Regidoria d'Educació disposen de tota la informació perquè puga ser inclòs el
gasto en els pressupostos de I'any pròxim i el curs que ve puga ser una realitat.
Li sol.licitem que, com a presidenta de la Junta, realitze les gestions oportunes

davant de la regidora d'Educació, Maria Oliver, perquè fem força entre tots i
aconseguim disposar a Benimaclet d'una escoleta de 0 a 3 anys en el temps
més urgent possible.

AMPLIACIÓ BIBLIOTECA CAROLA REIG I UNIVERSITAT POPULAR
Estes obres van ser aprovades pel Pla Confianza fa uns anys. Este pla conclou
I'any 2019 i las obres que no es realitzen abans de la data límit hauran de ser a

càrrec de l'Ajuntament, per la qual cosa seria raonable que estes obres puguen

ser començades enguany. El projecte ja està realitzat i ens han ensenyat la
maqueta. Nosaltres no volem maquetes, volem realitats, li sol'licitem que
realitze les gestions oportunes davant de les regidores de Biblioteques, Maria
Oliver, ide la Universitat Popular, lsabel Lozano.
Segons se'ns va informar per part de I'Ajuntament, transcric: "....|a idea és

intentar que enguany 2017 podem tramitar els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques per a poder adjudicar les obres a finals
de 2017 o principis de 2018, i així poder començar estes en eixe any."
TERRASSES A LA VIA PÚBLICA
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Sol'licitem que siguen inspeccionades i renovats tots els permisos de totes les
terrasses de la ciutat i només es concedisquen aquelles que no impedisquen el
pas als vianants i que complisquen totes les normatives municipals. Esta petició
va dirigida al regidor de Comerç, Carlos Galiana.
TORRES D'ALTA TENSIÓ
El 3 de juliol sobre este tema va contestar I'Ajuntament, transcric: "Com que la
zona no és sòl urbà, no hi ha vivendes. A les zones urbanes de I'entorn no hi
ha torres d'alta tensió. Fins que no es desenvolupe el PAI i es transforme en sòl
urbà, l'empresa no està legalment obligada a eliminar-les i no està disposada a
fer-ho anticipadament."
Per la nostra part aportem fotografies que mostren on es troben les torres d'alta
tensió apegades a les zones urbanes on I'Ajuntament informa que no existixen,
per la qual cosa suggerim que envien uns nous tècnics a reconéixer el terreny i
a comprovar-ne els informes.

Creiem que I'Ajuntament ha d'anteposar la salut de la ciutadania davant del
poder de les companyies elèctriques i telefòniques i no al'legar imprudentment
que no hi ha perill per a la salut dels ciutadans sense mostrar cap informe de
I'OMS que demostre el que ens diuen.
PAI BENIMACLET EST

El 16 de juny la nostra associació va presentar en el Saló de Cristall de
l'Ajuntament un projecte treballat i participat pel concurs obert que realitzem i
pels treballs de I'estratègia Benimaclet és Futur, en què sol'licitem I'obertura
d'una mesa de negociació entre els propietaris dels terrenys, la nostra
associació i la Regidoria d'Urbanisme. Atés que el projecte de 1994 ha quedat
ja invalidat, el projecte immobiliari que van presentar al seu dia era acabar amb
el nostre barri, una barrera de 1.350 vivendes tapaven tota la brisa del mar, la
qual cosa ocasionaria una pujada més alta de les temperatures i trencaven tot
el nostre entorn.
Benimaclet necessita un compromís polític ferm de I'Ajuntament de València i
per això sol'licitarem en un Ple de l'Ajuntament el suport de tots els partits

polítics representatius del consistori així com un fort compromís de la
Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València per a
aconseguir un consens majoritari i amb això aconseguir la major
forçademocràtica per a fer possible assentar les bases que puguen i sàpien
impulsar espais de convivència ciutadana i d'innovació social i el nostre barri,
Benimaclet, continue sent el barri entranyable que desitgem.
Sol'licitem d'esta Presidència de la Junta Districte Exposició que faça les
gestions oportunes per a agilitzar la formació de la mesa que hem demanat i,
d'altra banda, com a mesura de transparència desbloquege tota la informació
que es va realitzar en I'estratègia del barri de Benimaclet amb la direcció de la
Regidoria de Participació perquè els veins i veines que van participar puguen
fer ús de tot el seu treball.
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REGIDORIA OCUPACIÓ DE LA

VA

PÚBLICA

- DEPARTAMENT

DOMINI

PÚBLIC

Volem mostrar el nostre rebuig de tot el funcionament dels permisos que
sol.licitem des de les diverses associacions davant de la tardança a donar-los o
denegar-los. Ens comuniquen que les peticions han de ser realitzades amb un
mes d'anticipació i en alguns casos se sol'liciten amb uns quants mesos
d'anticipació sense rebre resposta. Davant de la nostra insistència solen
concedir-los el dia anterior a l'acció sol.licitada o després d'haver-la realitzat
sense autorització.
JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTES
Les juntes de Districte són, en el millor dels casos, inoperants i no servixen per
a la seua comesa. Fa anys que sol'licitem que se'ls òmpliga de contingut i que
complisquen la seua comesa, que ha de ser una verdadera descentralilzacií
perquè puguen servir i ser útils a la ciutadania.

NOU CENTRE DE SALUT BENIMACLET

II

En el dia d'ahir va tindre lloc la inauguració del nou centre després de deu anys
de la petició que va plantejar la plataforma del nostre barri. Des de la nostra
associació hem remés a tots els nostres socis i sòcies àmplia informació del
contingut iforma de tots dos centres de salut, la qual tenim en el nostre local a
disposició dels veïns i veïnes del barri que hi estiguen interessats i vullguen
passar-se qualsevol dijous des de les 19,30 fins a les 20 h, av. Valladolid,42,
baix.

2. Fermín Alegría Calvo: sobre la matriculació en línia de I'alumnat de

la

Universitat Popular:
-L'organització ha sigut manifestament millorable.
-L'atenció durant el procés de matrícula ha sigut nul'la.
-La decisió que es va adoptar davant del bloqueig informàtic que es va produir
ha sigut tardana, lamentable i, al meu parer, errònia. No parlaré de problemes i
solucions tècniques, perquè este no és el fòrum adequat, però, encara que
podria fer-ho arai aci, no és procedent.

-Als pocs minuts d'iniciar-se el procés apareixen els primers bloquejos. Ningú
atén telefònicament i, al cap de poc, tot està bloquejat. Un grup nombrós de
persones, majoritàriament jubilats, acudixen a Amadeu de Savoia a preguntar i
a protestar.

Dins

hi ha una

reunió sobre

el tema. N'ix cap

responsable

a

donar

explicacions? No. N'ix una funcionària que no pareix la responsable ni, que
sapiem, ha decidit res sobre el tema. Després d'esta situació, i quatre hores i
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mitja de caos es tanca la matrícula de la Universitat Popular en la pàgina web, i
ens remeten a informació posterior.
És a dir, més de 5.000 persones intentant fer la matrícula durant més de quatre
hores (temps perdut), i hem de considerar que la majoria són persones majors
amb coneixements informàtics limitats, i que han hagut de demanar ajuda a
familiars, amics, etc.

Hi ha hagut cap tipus de disculpa directa dels responsables o de la regidora
corresponent? No. El que hi ha hagut és una repetició del procés, un poc més
ordenada, però sense ser I'adequada. Hem gastat una altra data i temps en
açò. Sabem que hi ha hagut queixes i protestes en este pas. Cap responsable
ara? No. Ja ho resoldran en cada una de les vint i tantes seus de la Universitat
Popular. Tot a benefici d'inventari.
Este és I'estil, mentre no em demostren el contrari, d'esta Regidoria. Espere
que no siga I'estilde I'Ajuntament.
3. Ingrid Gregorio:
-Tinc un problema de convivència amb uns veins ocupes. Estos ve'ins seuen
cada dia, cada vesprada i cada nit en el banc de davall de ma casa i es passen

les hores cridant i amb música alta. Hem parlat amb ells, hem cridat a la
Policia, però no servix de res. Cada dia tornen a eixir al banc que està en la
porta de ma casa, ijust davall de la meua finestra.
Ja que el problema és prou greu, perquè estem a I'espera d'un juí perquè els
desocupen i poden passar mesos o inclús anys fins que es porte a terme, el
meu suggeriment és que, per favor, desinstal'len el banc (seient) que està
ubicat al c/ Emili Baró, núm. 37, perquè així, mentre esperem una resolució
legal de desocupació, no tinguen on seure fins a altes hores de la nit i puguem
descansar.
4. Adelaida Milla, per l'AV Polo y Peyrolón:
- Quin tipus de parc serà per fi el del carrer de Bèlgica?
- Quan es pensa podar els arbres del dit carrer?

- Quin horari, en concret, té la meua zona, Polo y Peyrolón, per al tancament
dels locals? Hi ha uns que han de tancar a les 12,30 hores i altres a la 1 i altres
a la 1,30 hores.
- Les persones que agranen, que són poques, han de netejar les herbes dels
arbres?

-El botellot no sols existix a Benimaclet, sinó en tots els llocs que ha existit
seguix, encara que siga amb menor intensitat. Però el que més molesta és
l'escàndol posterior als tancaments, que és quan la policia havia de passar i no
ho fa encara que la crides.

- Què passa amb I'arbre que hi ha just darrere de la parada de I'autobús al
Col.legi del Pilar, a l'avinguda de Blasco lbâñez, que està sec fa més de tres
anys, i el reg està d'adorn, perquè ni veuen I'aigua. Tampoc s'agrana prou en
esta zona assenyalada.

-Se'm pot notificar exactament les factures vàlides per

a la corresponent

subvenció d'enguany?
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5. Cristina Herranz García, per Som Valencians:

Amb data B-B-2017, en la informació sol'licitada relativa al pressupost
municipal destinat a la millora de la seguretat del barri de Benimaclet, en
l'apartat de gestió urbanística, es fa referència en partida pressupostària
GC3303210062100 a I'expropiació de la parcel'la urbana al carrer de
Masquefa, núm. 45, per import de 734.616,82 euros.
En quina situació es troba?
I a què serà destinada la dita parcel'la?
6.

Arturo Peiró Pons

1. Com a veïns del carrer de Torre Baixa volíem mostrar les nostres queixes a
causa d'una sèrie d'actes que estan ocorrent constantment al nostre carrer. Per
a posar-Vos en antecedents, el carrer de Torre Baixa, per si no el coneixeu, és
un xicotet carrer d'aproximadament uns 50 metres de llargària i uns 3 metres

d'amplària que és per a vianants, tal i com està indicat per una placa al seu
començament.
Les nostres queixes vénen com a conseqüència d'una sèrie d'esdeveniments:

-

-

El primer d'ells és la nostra pròpia integritat física. Nosaltres vivim en
unes xicotetes cases que òbviament tenen eixida directa des de les
nostres portes al carrer, i el que ens ocorre diàriament és que per
I'incivisme d'uns pocs hem de tindre moltíssima atenció a l'hora d'eixir de
casa. Perquè, encara que es tracta d'un carrer de vianants, passen
cotxes a unes velocitats inadequades, a més de 50 km per hora, com si
este xicotet carrer fóra un circuit de ral'lis. Nosaltres no busquem que
deixen de passar cotxes, però el que demanem és un poc de civisme,
perquè, per sort, de moment no ha passat res, però la nostra integritat
física corre perill cada vegada que eixim al carrer.

El segon seria que des de fa aproximadament sis mesos una de les
cases que fa cantó en la via la declaren amb perill d'afonament, per la

qual cosa, després d'una bona intervenció dels Bombers de València, es
tanca esta vivenda i es deixa aproximadament una distància d'un metre
entre la façana i les tanques, perquè no provoquen cap dany personal en
cas d'afonament. Fins ací, la veritat que no podem mostrar cap queixa,
però d'este fet deriva el nostre problema. Nosaltres aparquem el cotxe
en el garatge de la nostra casa que està al carrer de Torre Baixa i tots
els dies tenim problemes per a poder entrar en el carrer i així accedir al
nostre garatge.

Nosaltres tenim dos entrades al carrer, una en què passem per la plaça de
I'actor Luis Ramírez i que té un xicotet accés al nostre carrer. Si decidim entrar
per este accés, a part que hem d'anar amb molta atenció perquè és un parc on
juguen xiquets, ens enfrontem que aparquen cotxes als dos costats del xicotet
accés al carrer i ens és impossible maniobrar per a poder ficar el nostre vehicle
ja que es tracta d'un accés molt estret. D'altra banda, la segona entrada que hi
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ha a la via és la que se situa al carrer de l'Arquitecte Rodríguez (que justament
en el cantó és on està la casa tancada).
Nosaltres podríem passar sense cap problema amb la casa amb tanques, però
el problema és I'incivisme de la gent que aparca just en esta part del carrer i
bloqueja completament el pas de qualsevol vehicle. Han arribat a haver-hi fins
a tres vehicles aparcats que impedien el pas. Com he mencionat anteriorment,
es tracta d'un carrer de vianants senyalitzat, en el qual hi ha garatges dels
veïns que hi vivim. Nosaltres no busquem que es multe els vehicles, però sí
que hi haja un major control perquè està causant molèsties en el nostre dia a
dia. A més cridem a la Policia quan se'ns bloqueja tant I'accés com I'eixida del
carrer i no ens fan cas. Podem entendre que en el transcurs d'un partit del
Llevant es tinga menys mirament en I'aparcament, i nosaltres ho entenem, però
açò es produä diàriament i ens altera la nostra quotidianitat a I'hora d'eixir amb
el cotxe per a anar a treballar i fer el nostre dia a dia. Per no parlar que el dia
que ocórrega qualsevol cosa greu en este carrer (que esperem no ocórrega
res), ja siga un incendi o una emergència, qualsevol vehicle d'emergència no

podrà accedir al carrer amb la celeritat que es necessita en este tipus
ja que I'entrada principal de la via passa més temps
bloquejada per vehicles que lliure per a I'accés dels veins que vivim ací. Per a
concloure, nosaltres volem deixar clar que busquem que se'ns done una
solució que no afecte econòmícament ningú, perquè creiem que amb multes
açò no es solucionarà i comporta que una família faça front a un gasto
d'esdeveniments,

excessiu. Demanem un poc de civisme i control en estos carrers oblidats.
2. Sol.licita un centre de salut per a Orriols.

3. Sol'licita que es cree una escoleta per a Orriols i que es lleve el concert a la

de la Senyera, ja que, com que està en sòl públic, hauria de ser una escola
pública.

7. Maria Sánchez Pérez, per Associació de Gomerciants

i

Professionals

d'Orriols:
Com s'actuarà amb la gent que no acudix als centres de Servicis Socials
icrea conflictes?

8. M. Carmen Tarín,

per Orriols Conviu

Que se'ls concedisca una entrevista amb I'alcalde, que ja han sol'licitat
per Registre d'Entrada, però se'ls ha denegat, per a tractar de tots els
problemes existents al barri d'Orriols.
Resposta: la presidenta els informa que I'alcalde si els rebrà, i que ella estarà
present en eixa reunió.
De la resta de qüestions plantejades i no contestades en esta sessió es donarà
trasllat a les regidories competents i es contestaran en el pròxim Consell.
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I no sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 21,30 hores' de la
qual cosa, com a secretari, en done fe.
Vist i plau
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL. D'EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ

