ACTA NÚMERO SETANTA SET CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 26 DE SETEMBRE DE 2012

ASISTENTS:
President:
D. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vocals:
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
D. JOSE ANTONIO LOPEZ MATEU (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
D. JOSÉ MANUEL ORTA CID (PP)
D. JOSÉ V. BERLANGA ARONA (PSOE)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
D. JAUME FERRÀ PELLICER (COMPROMIS)
Secretari: D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
No asistix a la sesión el vicepresident de la Junta D. Félix Crespo
Hellin.
Asistix como invitada la Regidora del PSOE Dª Anais Menguzzato.
En la ciudad de Valencia, sent les 19 hores del día 26 de Setembre de
2012, es reunixen en la Seu de la Junta Municipal de’Exposición, en sessió
ordinària, prèviamente citats, los membres del Consell de la Junta Municipal de
Exposición que avant detallats amb el següent Orde del Dia:
1.- Lectura y aprobació, si procedix, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Mocions:
- Grup Esquerra Unida P.V.:1) Esporgament de la morera; 2) Aplicació de
l’article 13 del Reglament de Participació Ciutadana en la Junta de Districte de
Exposició.
3.- Precs i preguntes:
- Grup Esquerra Unida P.V.: 1) Compromis d’ús de l’anterior local de prevenció
de la policía local per a l’ampliació de serveis de biblioteca o de la universitat
popular; 2) Botelló en el carrer Polo y Peyrolon.
Abans d’entrar en l’orde del dia de la present sessió el President va va
aclarar que el fet que es celebre un dimecres i no un dijous , com esta previst
en el règim de sessions de esta Junta, es deu a que ha estat sol·licitat pel Grup
Socialista de la mateixa.
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1.- LECTURA Y APROVACIÓ, SI PROCEDIX , DE L’ACTA DE LA DARRERA
SESSIÓ.
Els Vocals assistents manifesten haver rebut la còpia de l’acta de la
darrera sessió de 28 de juny de 2012 junt amb l’orde del da de la present
convocatòria, i al voltant d’aquesta qüestió es fan les següents
puntualitzacions:
-

Pel Vocal Sr. Romero de E.U.P.V. es demana que consten en acta els
textos amb integritat de les mocions presentades, i no solament de de
l’assumpte i de les propostes com es fa fins ara..

-

El vocal Sr. Ferrá de Compromis manifiesta que no li sembla correcta la
traducció al valencià de l’acta del Consell, per la qual cosa proposa que
es traduixca pels vocals, oferint-se ell mateix per a fer-la, sent acceptada
esta proposta per tots els assistents.

Després d’estes intervencions s’aprova,
darrera sessió.

per unanimitat l’acta de la

2.- MOCIONS.

- GRUPO EUPV :
1) Assumpte: Esporgament de la morera.

Proposta: Que la Junta Municipal d'Exposició sol·licite als òrgans
competents de l'Ajuntament que l’esporgament de les moreres siga un
esporgament de manteniment que faça compatible esta amb la cria dels
cucs de seda o, com a segona opció, que l’esporgament es realitze els
mesos de desembre i gener perquè en el moment del naixement de les
larves, les fulles de la morera ja estiguen desenrotllades.
Resposta del Sr. president:
L’esporgament de reducció de fructificació en moreres ubicades en viari
té com a objecte evitar la caiguda del fruit en les voreres, i és molt
demanada pels ciutadans. Evidentment, l'època més adequada per a
realitzar este tipus d’esporgament és a l'hivern, alguna vegada, i per motius
de programació, s'ha començat un poc abans de l'hivern i ha conclòs un poc
després.
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Com a norma general en les moreres dels jardins no es realitza este
tipus d’esporgament, en este cas es realitza un esporgament lleuger de
manteniment. En el Barri de Benimaclet, hi ha moreres en els jardins del
carrer la Guàrdia Civil i Alfauir, entre d’altres.

Sense ser sotmesa a votació, la moció ha etat rebutjada.
2) Assumpte:
Aplicació de l'article 13 del Reglament de Participació Ciutadana en la
Junta de Districte d'Exposició.
Proposta: Els vocals de la Junta demanen el President de la mateixa
que, d'acord amb l'article 13 del Reglament de Participació Ciutadana
“els precs i preguntes” dels veïns siguen contestats per escrit en el
termini màxim de trenta dies, sense perjuí que el president opte per
donar resposta immediata de paraula en la mateixa sessió en què es
formule la pregunta o prec.
Resposta: No és procedent, perquè es ve fent així d'acord amb el
Reglament. I aplicant estrictament el mateix també els veïns haurien de
presentar-los per escrit amb una antelació minima de cinc dies.
El Sr. Romero insistix que d'esta manera s'establiria un major diàleg
entre els veïns i l'Administració i es donaria més temps a estos per a
preparar les seues intervencions en el proper Consell.
Per la seua banda el Sr. Ferrá, per a aconseguir un compliment estricte
de l'esmentat article, proposa que es continue funcionant com fins ara, i si
algun veí o associació ho demana de manera expressa que se li conteste
en el dit termini que així es complisca. Sense sotmetre's a votació la moció,
s'accepta per unanimitat l'esmentada proposta.

3.- PRECS I PREGUNTES.

- GRUPO EUPV:
1) - GRUP EUPV:
1) Assumpte: Compromís de l'ús de l'anterior dependència de la policia local
per a l'ampliació de servicis de biblioteca o de la universitat popular.
Preguntes:
- Quines són les causes per les quals l'Ajuntament ha decidit el trasllat i no
ampliació i millora de la universitat popular?, i de ser de tipus econòmic, de
quines quantitats estem parlant?.
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- Estaria l'Ajuntament disposat a modificar la seua decisió, d'acord amb els
veïns de Benimaclet?.
Resposta: Per tal d’optimitzar els recursos econòmics municipals, s'ha
traslladat la universitat popular de Benimaclet als locals municipals
existents en el carrer Francisco Martínez adequant-los per a eixa finalitat,
deixant el local ocupat en lloguer en el curs passat.
2) Assumpte: Botelló en el carrer Polo i Peyrolón.
Preguntes:
- Quines actuacions està adoptant l'Ajuntament per a fer efectives les
recomanacions del Síndic de Greuges?.
- Quantes sancions han estat imposades per alteracions en vies públiques,
concretament en el carrer Polo i Peyrolón, en els anys 2011 i 2012?.
- Quin dispositiu de seguiment té preparat el Servici de Policia Local per a
controlar el botelló en el dit carrer?.
-

Contestacions

- Tot seguint les instruccions del Síndic de Greuges i en relació amb la
pràctica de consum d'alcohol en via pública es continuen adoptant les
mesures que resulten necessàries per a la comprovació i seguiment d'estes
conductes, tramitant les corresponents denúncies i els expedients
sancionadors per la venda i consum d'alcohol.
- Ciutat de Mula núm. 16 “Procon S.A.” 1 denúncia; Bèlgica núm. 3 “La
Caxva”, 1 denúncia; Bèlgica núm. 5 “Racó de Mofeta”, 5 denúncies; Bèlgica
núm. 5 “Caribbeans”, 3 denúncies; Bèlgica núm. 6 “Medicina Natural”, 1
denúncia; Pol i Peyrolón núm. 10 “Bo-Bo”, 8 denúncies; Polo i Pyrolón núm.
12 “Aguacates”, 4 denúncies; Polo i Peyrolón núm. 13 “El Mosquito”, 5
denúncies; Polo i Peyrolón núm. 37 “Els Caragols”, 20 denúncies; Pol i
Peyrolón núm. 37 “Walk About”, 2 denúncies; Polo i Peyrolón núm. 53
“Tucan”, 1 denúncia i Polo i Peyrolón núm. 55 “Polo Club 55”, 2 denúncies.
- S'ha establit un servici especial de control d'activitats de botelló en
coordinació amb altres unitats del servici nocturn i així mateix, es cursen
instruccions per a ampliar i reforçar en la mesura que es puga les
actuacions conjuntes en la zona.

Preguntes dels vocals no incloses en l’orde del dia:
-

GRUP COMPROMIS:
- Quan s'inaugurarà el poliesportiu de Benimaclet?.
- Es preveu instal·lar cintes per a córrer i altres aparells perquè la gent
major puga practicar l’esport?.
GRUP SOCIALISTA:
- Pel vocal Sr. de la Cruz:
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1.- Quins són els motius pels quals no s’ha desplegat el Consell Social
de la Ciutat?.
2.- Quin és el nombre de persones ateses per l'Oficina d'Orientació
Laboral?.
-Pel vocal Sr, Berlanga:
1.- Quines quantitats econòmiques ens deuen altres administracions
públiques a l'Ajuntament de València a data del 30 de setembre?.
2.- Quines quantitats econòmiques estan pendents de cobrament d'altres
administracions, relacionats amb els programes d'ocupació municipals a
València?
3.- Quin és el nombre total de desocupats/s'actualment i qual és
l'evolució de la taxa de desocupació per mesos l'any 2012 a València?
4.- Quina és l'evolució de la taxa de desocupació en el districte
d'Exposició amb el mateix període?.
5.- Quines polítiques actives d'ocupació pensa posar o té en
funcionament per a este últim trimestre i el primer de l'any entrant en el
districte d'Exposició?.
El Sr. president respon que la Generalitat deu a l'Ajuntament 45 milions
d'euros. L'Administració central deuria solament els mesos d'octubre,
novembre i desembre de l'any 2012, i espera que amb el Fons de Liquiditat
Autonòmica, les Autonomies puguen pagar. De la resta de qüestions es
donarà contestació en la pròxima sessió.

Abans de donar resposta a les intervencions veïnals plantejades en el
Consell anterior, el Sr. President va llegir un escrit remés pel president de
l'Associació de Comerciants i Professionals de Benimaclet a esta Junta,
sobre les denúncies formulades en el mateix per la celebració de “El
Festival de la Tapa”:
1.- Assumim que efectivament hem causat alguna molèstia als veïns d'esta
zona.
2.- Els fums es produïxen en la zona de focs. En esta zona es preparen les
paelles i torrats que posteriorment es lliuren al públic.
3.-Reconeguda la molèstia ocasionada, acceptem el compromís de canviar
d'ubicació la referida zona de focs fent-ho de forma rotatòria en successives
edicions del dit Festival, evitant així que les molèsties siguen suportades
sempre pels mateixos veïns.
4.- Pel que fa a la queixa per l'allargament de l'horari, l'hora de tancament
dels estands es realitza a les 23,30 hores i a les 24,00 hores es procedix a
la neteja del carrer, fins a la data amb total satisfacció per part del servici de
neteja de l'Ajuntament.
A continuació la vocal Sra. Vivó va procedir a donar contestació a les
preguntes plantejades en les intervencions veïnals:
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1.- SRA Evangelina Martínez, en representació de l'Assemblea Ciutadana de
Benimaclet, formula els greuges següents:
3) Les actes de la Junta Municipal d'Exposició no arrepleguen les
intervencions dels veïns ni les contestacions pertinents dels
representants polítics.
4) La data i l'hora de la Junta Municipal no es publica amb suficient
antelació.
Contestació del secretari de la Junta:
a) Les intervencions veïnals no formen part de l'acta dels Consells de
les Juntes municipals, ja que no es troben incloses en l'orde del dia
de la sessió, com corrobora l'article 13
del Reglament de
Participació Ciutadana quan establix: “Finalitzada la sessió s'obrirà
un torn de precs i preguntes que hauran de ser formulades pels
veïns o representants de les associacions “. No obstant això,
qualsevol veí pot consultar o obtindre còpies de les mateixes, ja que
es troben exposades en el tauler d'anuncis de la Junta.
b) Respecte al segon greuge, segons l'article 89 del Reglament Orgànic
del Govern i Administració de l'Ajuntament de València: “Les
sessions ordinàries es convoquen pel president de la JMD amb una
antelació de 8 dies”, per la qual cosa es tracta d'un mandat normatiu,
i que per tant no permet major antelació. Afegir, d'altra banda, que en
la sessió de constitució dels Consells de les Juntes s'aprova un
règim de sessions que establix una periodicitat de 3 mesos en la
celebració de les sessions, i que en el cas d'esta Junta és el darrer
dijous de cada trimestre llevat que siga festiu, la qual cosa dóna un
marge molt ampli per a conéixer quan es va a celebrar una sessió
ordinària del Consell.
2.-Assemblea 15-M de Benimaclet, planteja el següent:
a) Els dos darrers greuges de l'Assemblea Ciutadana de Benimaclet.
b) Suport de la Junta a les Iniciatives Legislatives Populars.
Resposta pel secretari:
a) La primera qüestió va quedar contestada en l'anterior intervenció.
b) La segona va quedar contestada pel president de la Junta en la moció
plantejada per EUPV en la sessió del Consell “ Suport ILP donació en
pagament”, és a dir: “Esta qüestió no és procedent plantejar-la en la
Junta, sinó davant de l'òrgan competent, que seria les Corts Generals”
.
D'altra banda, la vocal portaveu del PP Sra. Vivó sobre consulta formulada a
la mateixa, via correu electrònic, per esta entitat de si poden intervindre en els
Consells de la Junta, en el torn d'intervencions veïnals, respon que segons se li
ha informat pel secretari de la mateixa, la normativa exigix que les entitats
estiguen inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Veïnals, fet que en esta
associació no concorre, però que no obstant podrien fer-ho com a veïns.

3.- D. Pedro Sillas:
a) Neteja de formigó davant els números 2 al 10 C/ Portacoeli.
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Contestació: En el Consell anterior se li va contestar que ja havien sigut
netejats.
b) Acabament de les obres del Centre de Salut de C/ Sant Vicent de
Paul.
Contestació: Es troba en procés de contractació.
c) Aparcament en C/ Portacoeli, sol·licitat per Tallers Torcas, S.L.
Contestació: Els responsables tècnics del Servici de Circulació i
Transports informen després de visita realitzada al lloc objecte de este
expedient que en estos moments el solar es troba tanca i amb vehicles
aparcats.
La titularitat dels mateixos no és pública en la seua totalitat, per la
qual cosa l'Ajuntament no compta amb la disponibilitat dels mateixos.
Atés que existix en tràmit d'informació pública una possible
modificació del Pla General sobre esta zona, tal com pot veure's en la
documentació que s'acompanya, s'entén que la tramitació d'esta
proposta haurà de posposar-se fins al moment en què es resolga la
modificació del P.G.O.U.
4.-D. Emiliano Ayuso:
a) Obertura de vials en encreuament c/ Reverend José Mª PinazoVinaròs.
Contestació: La zona a què es referix i que, per reiterada, ja se li ha
contestat altres vegades, atés que les circumstàncies urbanístiques no
han variat, és que eixe espai és un àmbit vial de cessió obligatòria, per la
qual cosa no es pot realitzar l'expropiació.
b) Obertura ambulatori de C/ Sant Vicent de Paul.
Contestació: Es troba en procés de contractació.
c) Instal·lació de serveis públics en els jardins d'Orriols.
Resposta: No hi ha partides assignades per a la construcció d'elements
d'este tipus, ni tampoc per a la ubicació de cabines de WC,s, ja que
estes últimes són per a esdeveniments puntuals de massiva afluència.
d) Major vigilància policial dels jardins, pel seu excessiu ús per gossos.
Resposta: Des de la policia local de Barri es dona un servici de vigilància
programada diàriament durant el seu horari d'obertura tant en els torns
de matí com de vesprada, amb un mínim de 15 a 30 minuts per torn,
sense perjuí de la vigilància que per part dels ràdio-patrulles puuen
donar en el mateix. Denunciant qualsevol infracció que es detecte. No
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obstant i davant de la denúncia del Sr. Emiliano s'han donat instruccions
per a un increment de la vigilància sobretot a primera hora del matí i
última de la vesprada al ser estes franges quan un nombre més gran
d'usuaris que porten gosos fan servir el parc.

5.- D. Antonio Pérez, per l'AAVV de Benimaclet:
a) Que es conteste a les preguntes i peticions formulades en els plens
pels veïns i associacions en el termini establit per l'article 13 del
Reglament de Participació Ciutadana, ja que fins a la data s'està
incomplint.
Contestació: es ve fent d'acord amb el Reglament.
b) Sol·licitud d'una campanya conjunta entre l'Associació de Veïns,
l'Associació de Comerciants i l'Ajuntament per tal d’establir nous
mecanismes de col·laboració en matèria de neteja i gestió de residus
sòlids en el Barri de Benimaclet, per a millorar i optimitzar els recursos
econòmics i materials i al mateix temps conscienciar els veïns per a
tractar d'eradicar les accions incíviques, sense pretendre l'Ajuntament
que tot quede en la baix la responsabilitat dels veïns, perquè la realitat
és que els servicis de neteja s'han retallat considerablement en tota la
ciutat.
Contestació: La Delegació de Medi Ambient està preparant amb
l'Associació de Veïns i la de Comerciants una campanya com la
sol·licitada.
S'adjunta dossier dels temes que més incidixen amb relació a la
neteja en el barri perquè es passe a la Regidoria corresponent.
c) Que s'investigue quina classe d'obres s'han realitzat i si compten
amb la deguda llicència en el carrer Cova Santa núm. 4, per part
d'Iberdrola en un transformador, ja que produïx vibracions i sorolls a
una veïna ( s'adjunta fotografia del transformador).
Contestació: No consta que s'haja presentat sol·licitud alguna d'obra en
l'emplaçament assenyalat per a la seua tramitació per la Junta Municipal
d'Exposició.
Existix actualment expedient iniciat per denúncia que es troba en
estos moments en el Servici d'Inspecció, havent-se practicat una primera
visita d'inspecció a l'emplaçament objecte de la pregunta, si bé, atés que
s'han denunciat molèsties per sorolls i vibracions, està previst realitzar
nova visita d'inspecció per a accedir a la vivenda limítrof i dur a terme les
comprovacions tècniques que permeten calibrar l'abast dels fets
denunciats. Després d'haver contactat amb la Comunitat de Propietaris i
veïns limítrofs s'ha acordat que la visita es porte a efecte el pròxim dia
28 de setembre, després de la qual cosa s'elaborarà en corresponent
informe.
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d) Dret a traslladar-se en bicicletes amb total seguretat, per a això es
demana més cicle-carrers i carrils de bicicleta, així com que els trams
ja existents no apareguen i desapareguen portant a la confusió i al
perill als ciclistes. Tantmateix que tots els carrers d'un sol sentit de
Benimaclet es convertisquen en cicle-carrers, que els carrers que
disposen de més d'un carril que es condicione un d'ells per a la
circulació de bicicletes (carrers Poeta Emilio Baro, Dolores marqués i
Av. Primat Reig) i que la plataforma destinada a taxis-bus al llarg de
la ronda Nord, es destine a cicle-carrer.
Contestació: El nivell de desenvolupament de la xarxa d'infraestructures
ciclistes existent en la ciutat connecta els distints barris de la ciutat entre
si, facilitant els desplaçaments amb bicicleta en condicions de seguretat.
En este sentit, el barri de Benimaclet es troba, a criteri dels tècnics
municipals responsables del desenvolupament de les infraestructures
ciclistes, en adequades condicions de connectivitat ciclista amb la resta
de la ciutat, en condicions semblants a altres barris amb semblant
situació en la ciutat.
Des del punt de vista de l'optimització de les inversions a realitzar en
matèria ciclista, en la ciutat hi ha nombroses actuacions que a criteri
tècnic resulten prioritàries a les proposades.
D'altra banda, habilitar en condicions de seguretat el carril bus de la
ronda Nord per a la circulació de bicicletes exigix determinades
actuacions com el condicionament de la rotonda amb l'Av. De Valladolid,
la prolongació del carril bus fins a les rotondes i la connexió dels carrils
bici existents. De la mateixa manera, a criteri tècnic, esta actuació no es
troba entre les prioritàries, màximament quan està prevista la
construcció d'un carril bici en la mateixa via dins de les obres
d'urbanització del PAI de Benimaclet.
e) Que s'instal·len més eines d’enganx per a l'aparcament de bicicletes
privades, i que es facen en la calçada i mai en les voreres.
Resposta: La instal·lació d' eines d’enganx es duu a terme atenent la
demanda, en funció d'una necessitat real, després de la realització del
corresponent estudi d'idoneïtat, per a evitar col·locar estacionaments de
bicicletes que després no són utilitzats.
Recentment s'ha instal·lat un importantíssim nombre d'aparcabicis al
llarg de tota la ciutat, tenint en compte sobretot els principals llocs de
demanda d'estos equipaments pel volum d'utilització de la bicicleta
privada.
Per a la col·locació de les eines d’enganx s'intenta localitzar espais
en la vorera que no interrompen la normal circulació dels vianants,
complint en tot cas la normativa en el que es referix al “itinerari de
vianants accessible”.
Quan no és possible col·locar les eines d’enganx en la vorera, o
quan les circumstàncies així ho aconsellen, sempre sota un criteri tècnic,
es procedix a eliminar estacionament i col·locar-les en calçada.
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f) Que es resolga la ubicació i posada en funcionament per a setembre
de la biblioteca o universitat popular en els antics locals de la Policia
Local en C/ Francisco Martínez.
Contestació: Es va adscriure a la Delegació de Cultura amb la finalitat
d'ampliar l'actual local de la biblioteca i dotar-la d'una entrada que
complisca amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat així com
ampliar l'actual espai de la universitat popular, per al que s'ha plantejat
redistribuir-lo en dos blocs. A data de hui no hi ha dotació pressupostària
per a la contractació del projecte tècnic i posterior execució de l'obra.
g) Revisió a fi de la seua disminució de l'IBI i de la taxa EMTRE.
Contestació: En l'IBI, els Ajuntaments solament tenen potestat per a
variar el tipus aplicable.
D’acord amb el que preveu el Reial Decret, El Govern imposa a tots
els Ajuntaments. que no hagueren tingut revisió cadastral en anys
anteriors (en este cas València) , un recàrrec temporal per als exercicis
2012 i 2013 del 10%, i per tant no ho podem modificar-ho.
La rebaixa de la taxa que aplica l'EMTRE no és competència
municipal. Han de dirigir-se per a la seua petició a l'EMTRE.
h) Es denuncia que en el parc del carrer Guàrdia Civil, en la zona de les
pistes esportives, on estan els bancs de fusta, hi ha un banc trencat i
últimament esta plena de vidres, la qual cosa és un perill en ser una
zona de xiquets, segons pareix ocasionat pels botellons, restant els
vidres fins al dilluns que és quan els retiren les netejadores.
Contestació: S'ha visitat la zona i no s'observa cap banc trancat en la
mateixa.
No hem observat la presència de vidres en la zona descrita. El
nostre inspector i operari de neteja ens comenta a més que fa temps que
ja no apareixen restes de vidres. No obstant això, sempre són retirats pel
servici de neteja segons la programació establida.
i)

Es denuncia també en l'esmentat parc de l'existència de caparres.

Contestació: Es visita i inspecciona el parc la presència de la dita plaga,
no obstant es realitza un tractament preventiu per si de cas.
j) Que per part de la Fundació Esportiva Municipal es realitze una
gestió directa, i amb igualtat d'oportunitats per a tots en el
Poliesportiu de Benimaclet, i en concret que en la pista de futbol 7 no
es discrimine en el seu ús al Sporting de Benimaclet, que per fi podrà
tindre un terreny digne per a realitzar la seua activitat d'escola de
base futbolística, advertint que des de l'AAVV es realitzarà un control
ferri de tot això.
Contestació: Des de la Secció de Coordinació d'instal·lacions s'informa:
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1.- La gestió del Poliesportiu és directa. Esta es realitza amb personal
propi de la FDM i sota el control i supervisió de la mateixa.
2.- De la mateixa manera que en la resta d'instal·lacions gestionades per
la FDM el tracte que es proporciona a les diverses entitats és el mateix
per a totes sense excepció en el que a la tramitació i sol·licituds
d'instal·lació es referix.
3.- En el que al camp de futbol-7 es referix s'ha repartit l'horari a tots els
sol·licitants tractant d'atendre totes les necessitats dels mateixos. Per
esta raó, des de la secció de coordinació d'instal·lacions no es considera
que existisca cap discriminació cap al Sporting Benimaclet Club de
Futbol, amb el que s'han mantingut reunions contínues per part de la
direcció de la instal·lació per a acordar horaris. Com a prova d'això
s'adjunta escrit presentat i subscrit pel secretari del dit Club en què es
deixa constància de l'acord en els horaris proposats i de la incertessa de
poder cobrir estos horaris per no tindre equips suficients per als horaris
reservats.
4.- En estos moments el Sporting Benimaclet C.F. disposa dels següents
horaris reservats:
- Dilluns de 17,30 a 19,30 hores.
- Dimecres de 17,30 a 19,30 hores.
- Dissabtes de 16,00 a 19,00 hores.
S'adjunta plantilla d'utilització del camp de futbol-7 del Poliesportiu per
a la temporada 2012-2013.
k) Sobre el nou Centre de Salut de Benimaclet es fan dos preguntes. 1)
On està els diners pressupostats que no s'ha gastat i quan serà
realitat l'esmentat centre que es va aprovar?, 2) O potser tenen
l'esperança que les persones majors amb menor disposició
econòmica, passen ràpidament al que s'anomena “millor vida”, i ja no
faça falta cap nova construcció de centres de salut?.
Contestació: Els pressupostos a què fa referència no són municipals,
pertanyen a la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, única
competent en esta construcció. L'Ajuntament d’acord al conveni establit,
va cedir el sòl disponible de 6.200 m2 en la parcel·la ubicada entre l'Av.
Alfauir- Ismael Tord-Emili Baro.
6.- D. Manuel García, per l'Associació de Veïns de Benimaclet, va
plantejar les qüestions següents:
a) Denúncia que el servici de recollida de residus sòlids es realitza cada
vegada amb major endarreriment, amb el deteriorament que això implica
en la neteja del barri.
Resposta: El servici de recollida de residus es realitza segons itineraris
programats, per la qual cosa l'horari de prestació diversa molt poc d'un
dia a un altre. Únicament els dilluns es veuen alterats els itineraris. Tots
els dilluns, el servici es realitza amb més itineraris amb un menor
nombre de contenidors cada sector (es reforça el servici, tal com està
previst pel fet que el diumenge no es dona servici i és necessari el
dilluns per a poder acabar-ho a causa de la sobrecàrrega de treball). Per
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tant, els dilluns els horaris són diferents dels de la resta de la setmana.
Però això sí, tots els dilluns tenen el mateix horari aproximat de pas, i la
resta de dies ( de dimarts a dissabtes) també passen a la mateixa hora
(encara que diferent de la dels dilluns). No hi ha hagut variació des del
passat 1 de març que és quan es va fer la reestructuració de la recollida
.
b) Denúncia els barracons provisionals del Col·legi Carles Salvador.
Contestació: La ubicació d'aules prefabricades correspon als criteris de
necessitats que definix la Conselleria d'Educació basant-se en les
necessitats educatives de cada centre.
7.-Sra Carmen Espinosa Torres denúncia la situació creada per okupes i
gitanos en els números 7, 9 i 11 de la C/ Carreres Puchalt, que són
cases deshabitades i que produïxen tot tipus de molèsties amb festes,
concerts, sorolls, brutícia i un bar que funciona sense llicència.
Contestació: En primer lloc dir que en el núm. 7 del dit carrer hi ha una
vivenda, planta baixa, que és utilitzada de tant en tant per jóvens de
moviments alternatius, un dels quals pareix mantindre una relació de
parentiu amb un dels propietaris que li autoritza el seu ús, la qual cosa
en certes ocasions desencadena en festes particulars que han sigut
denunciades en diverses ocasions, després de tindre coneixement del
tema.
Per un altre costat l'any 2007 Sra. Consuelo Pechuan Giménez,
copropietària de la dita planta baixa va presentar una denúncia per
usurpació en la Comissaria d'Exposició, després de tindre coneixement
d'una festa que es va publicitar en la dita planta baixa, la qual quede
sobreseguda pel Jutjat d'Instrucció núm. 13 d'esta ciutat, al comptar els
ocupants amb l'autorització d'un dels titulars.
És per això que en esta planta baixa no hi ha cap bar, encara que si
bé de tant en tant un grup de jóvens organitzen festes privades que són
denunciades d'acord amb l'Ordenança Municipal de Contaminació
Acústica, al tractar-se d'una activitat privada.
Amb relació al núm. 9, efectivament en el dit domicili i des de fa uns
mesos s'ha instal·lat una família de raça gitana formada per una mare i
els seus fills, els quals mantenen expedient obert en Servicis Socials de
Benimaclet, i als que després d'esta denúncia se'ls ha informat de la
necessitat buscar un altre lloc. Al mateix temps, des d'esta Unitat de
Districte s'estan realitzant gestions tendents a la localització de la
titularitat per a informar-li de la dita ocupació i la necessitat la preceptiva
denúncia a fi de gestionar el seu desallotjament.
8.- Sra Isabel Martí Martínez demana la neteja i desratització de les
palmeres existents en Av. Alfauir.
Contestació: L’esporgament de les dites palmeres està prevista per a
este mes de setembre, una vegada finalitzen les actuacions en l'eix
Reus Ruaya i sobretot en funció del comportament de la nova
temporada estacional.
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9.- D. Enrique Pérez Rossa denúncia la brutícia, contaminació per fums i
excessiu soroll produït per la “Festa de la Tapa” en la C/ Reverend
Rafael Tramoyeres, i sol·licita el trasllat del dit esdeveniment a un altre
lloc on ocasione menys molèsties.
Resposta: La contestació a esta qüestió ja ha sigut donada pel Sr.
president quan Dió lectura a la carta dirigida a esta Junta per
l'Associació de Comerciants i Professionals de Benimaclet.
10.- Finalment D. Pedro Sánchez Satorre demana una major participació
dels veïns en la Junta, com per exemple que se'ls invite als Consells i
disposar de les actes i intervencions veïnals.
Contestació: En esta intervenció el secretari li informa que si proporciona
el seu correu electrònic se li invitarà com als altres veïns, i que les actes
i intervencions veïnals pot consultar-les en la web de l'ajuntament. I en el
tauler d'anuncis de la Junta.
De totes estes contestacions es fa lliurament per escrit a tots els
veïns i associacions que les van formular, excepte a Evangelina
Martínez, Moviment 15-M, Carmen Espinosa, Isabel Martí, Enrique
Pérez i Pedro Sánchez per no trobar-se presents.
I no havent-hi més assumptes que tractar es tanca la sessió, sent
les, 20,00 hores, de la qual cosa com a secretari done fe.

Vº Bº
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICION
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