ACTA NUMERO SETANTA-NOU CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 27 DE MARÇ DEL 2013

ASSISTENTS:
President:
En. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vocals:
Na MARISOL VIVO LOZANO (PP)
EN JOSE ANTONIO LOPEZ MATEU (PP)
NA LUCILA TALENS SALAS (PP)
EN ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
EN JOSÉ MANUEL ORTA CID (PP)
NA CRISTINA ESCRIBANO GARCÍA (PSOE)
EN CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
EN FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
EN JAUME FERRÁ PELLICER (COMPOMÍS)
Secretari: D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
No assistix a la sessió el vicepresident de la Junta En Félix Crespo
Hellín.
Assistix com invitada la Regidora del PSOE Na Anais Menguzzato.
En la ciutat de València, sent les 19 hores del dia 27 de març del 2013,
es reunixen en la Seu de la Junta Municipal d'Exposició, en sessió ordinària,
prèviament citats, els membres del Consell de la Junta Municipal d'Exposició
que dalt es detallen amb el següent Orde del Dia:
1.- Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte del nomenament de nous vocals pel Grup Socialista.
3.- Moció del Sr. President sobre activitats culturals 2013, i aprovació de les
despeses i de la modificació de crèdit proposada.
4.- Mocions:
- Grup Socialista: 1) Construcció del nou Centre de Salut de Benimaclet; 2)
Expropiació de terrenys del carrer Reverend José María Pinazo que
desbloquege el col·lapse viari; 3) Retirada d'escut franquista en Benimaclet.
- Grup Esquerra Unida P.V.:1) Condicionament de la plaça Emili Beut i
Belenguer; 2) Condicionament de la plaça Esteban Dolz .
4.- Precs i preguntes.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
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Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de l'acta de la sessió
anterior de 27 de desembre del 2012 junt amb l'orde del dia de la present
convocatòria, aprovant-la per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE NOUS VOCALS PEL GRUP
SOCIALISTA.
Pel Secretari es dóna lectura de la Resolució d'Alcaldia núm. 1351, de 21
de desembre del 2012, per la que s'ha resolt:
“de conformitat amb el que preveuen els articles 84.3 i 85.b) del
Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València,
aprovat definitivament en sessió plenària de 29 de desembre del 2006, i
acceptant la proposta del Portaveu del Grup Municipal Socialista per a
substituir titular i suplents en la Junta Municipal d'Exposició, esta Alcaldia
RESOL:
PRIMER.- Nomenar vocal titular de la Junta Municipal d'Exposició a Na
Cristina Escribano García, en substitució d'En José Vicente Berlanga Arona.
SEGON.- Nomenar vocals suplents de la dita Junta Municipal a En
Modesto Martínez Vizuete i a Na Luisa Parrilla Giménez, que substituïxen a En
Pedro Navarro Nevado i a En Ignacio Andrés Andrés, respectivament.”

3.- MOCIÓ DEL SR. PRESIDENT SOBRE ACTIVITATS CULTURALS 2013, I
APROVACIÓ DEL GASTO I DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
PROPOSADA.
Es procedix a la lectura de la moció presentada pel Sr. President en els
termes següents:

“A la vista de la proposta presentada per la Comissió de Cultura de la
Junta Municipal d'Exposició, celebrada el 19 de febrer del 2013, es proposa al
Consell de la Junta l'aprovació de les despeses per un import de
//14.303,09//euros (CATORZE MIL, TRES-CENTS TRES EUROS AMB NOU
CÈNTIMS), per a realitzar activitats culturals, esportives i assistencials,
directament per la Junta o per les entitats Col·laborador l'any 2013, a càrrec de
l'aplicació pressupostària CU 130/92400/22609 “Activitats culturals i esportives”
i a l'aplicació CU 130/92400/48100 “Premis i beques”, i amb la distribució
següent:
. Setmana Cultural del C.M.A.P.M. Districte XIV_______2.300 euros
. Acte Institucional
1.400 euros
. Concurs de Pintura ràpida _________________________750 euros
. Campanya de Nadal
2.400 euros
. Recital Poètic
1.400 euros
. Carrera Popular a Orriols__________________________1.100 euros
. Conservació del Patrimoni de Benimaclet i Dia
de portes obertes als horts urbans ecològics
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de Benimaclet__________________________________1.353 euros
. Festa Patronal de Benimaclet________________________700 euros
. Exposició Artesania elaborada per Persones del
Distrito____________________________________
500,09 euros
. Setmana del Comerç Associat___________________
2.400 euros
TOTAL_________ 14.303,09 euros

Així mateix es proposa realitzar una modificació de crèdit de 730,58
euros de l'aplicació pressupostària de “Premis i beques” a la de “Activitats
culturals i esportives”.
S'aprova per unanimitat la dita moció .
En este punt el Sr. Ferrá de Compromís sol·licita que conste en acta que
esta moció ha sigut aprovada amb el consens de tots els grups polítics
de la junta.
I d'altra banda, proposa que en el pròxim Acte Institucional a celebrar per
la Junta, s'homenatge al Centre Instructiu Musical de Benimaclet,
proposta que és aprovada per unanimitat.
4.- MOCIONS.
- GRUP SOCIALISTA :
1. Assumpte: Construcció del nou Centre de Salut de Benimaclet

Propostes: a) Instar a l'Ajuntament de València i a l'alcaldessa de València, Rita
Barberá, a exigir a la Generalitat Valenciana la construcció del nou centre de
salut de Benimaclet; b) Amb això, el compromís a destinar una partida
pressupostària oportuna a esta obra i a garantir que les quantitats
pressupostades, una vegada en els Pressuposts, es destinen íntegrament a la
seua comesa.
Resposta: L'expedient de contractació va ser seguit en tots els seus tràmits,
aprovant-se el gasto en data 22 de març del 2011, per un import de 2.671.856
€ distribuït en les anualitats 2011, 2012 i 2013. Este anunci de licitació va ser
publicat en el DOCV de 29 d'abril del 2011.
Com conseqüència de la dita licitació, es van presentar les ofertes per les
empreses interessades, però no s'ha procedit per part de la Mesa de
Contractació a l'obertura de les mateixes.
Posteriorment, en data 31 de gener del 2013, es proposa la renúncia a la
celebració del contracte corresponent a la “Construcció del Centre de Salut
Benimaclet II”, a causa de la revisió de prioritats aconsellada per les previsions
pressupostàries per a l'exercici, per raons d'interés públic.
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Per tant, la directora general de Recursos Econòmics va firmar una Resolució
amb data 1 de febrer del 2013 en la que es renuncia a la celebració del
mencionat contracte.
Es tracta de licitacions de l'any 2011 sobre centres de salut projectats en anys
anteriors. Actualment els preus i condicions de licitació que tenen estos centres
“estan obsolets” i per això s'anul·len per a adaptar-los a les condicions i preu
del moment de licitació.
Encara que la construcció del mencionat centre significarà una millora en la
prestació sanitària per als habitants d'esta zona de València, i per això l'hem
planificat, cal deixar clar que els ciutadans de Benimaclet estan perfectament
atesos amb les infraestructures sanitàries existents.
Hem de mantindre una responsabilitat de govern. No es poden escometre
noves obres i posar en risc l'atenció sanitària als ciutadans. Cal prioritzar en el
destí dels recursos econòmics i, en estos moments, l'atenció sanitària és el
primer i cal retardar la posada en marxa de determinades infraestructures.
Els compromisos adquirits per la Generalitat a través del vigent Pla Econòmic
financer de reequilibri 2012-2014; així com les restriccions de gasto imposades
per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, han obligat al Consell a redefinir el seu Programa
d'infraestructures sanitàries.
Obert el debat sobre esta moció, es produïxen les intervencions següents:
EL Sr. President, ampliant la informació, dóna lectura del nombre de
targetes SIP de la zona i informa que va parlar amb el conseller de
Sanitat i el vicepresident de la Generalitat i li van dir que per necessitats
pressupostàries enguany 2013 no es podia construir este centre de
salut, la qual cosa no vol dir que en un futur no es construïsca.
− El Sr. De la Cruz diu que el centre de salut està molt saturat i que ja ho
estava en 2007 quan es va pressupostar, per la qual cosa estos diners
s'ha degut utilitzar en altres coses. Insistix que l'alcaldessa va votar en
contra de l'esmena presentada pel PSOE, que demanava que
s'incloguera la seua construcció, i sol·licita que almenys per dignitat es
retire el cartell que anuncia la seua construcció.
El Sr. Romero incidix també que si va estar pressupostat, la partida,
després de cinc anys, ha desaparegut, i sol·licita que el PP hauria de
reivindicar la seua construcció com la resta de partits polítics.
El Sr, Ferrá sol·licita que la Junta reitere la necessitat del Centre i que es
demane a la Generalitat la seua construcció.
La Sra. Vivó informa que s'ha creat una plaça més de metge, per la qual
cosa, segons se li ha informat, en el Centre que està funcionant existixen
20 places de medicina general i 5 de pediatria.
El Sr. President insistix en el fet que va parlar amb la Conselleria de Sanitat
i se li indique que existien altres zones de la ciutat més necessitades
per comptar amb més targetes SIP, i que Benimaclet es trobava en la
−
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mitjana d'unes 1.800, i per tant dins d'uns paràmetres adequats. I d'altra
banda, que ja s'ha decidit per la Conselleria retirar el cartell indicat.
La Regidora del PSOE, Anais Menguzzato, proposa una moció conjunta de
tots els grups polítics.
Finalment el Sr. President formula la proposta següent: Demanar que s'inste
la construcció del Centre, i que es garantisca que en pressuposts
posteriors s'incloga els diners necessaris. L'esmentada proposta
s'aprova per unanimitat de tots els presents.

2) Assumpte: Expropiació de terrenys del carrer Reverend José María
Pinazo que desbloquege el col·lapse viari
Proposta: Instar a l'Ajuntament de València, i en concret a l'àrea d'urbanisme,
qualitat urbana i vivenda, a realitzar les gestions oportunes per a l'expropiació
de la parcel·la existent en el carrer Reverend José María Pinazo, a l'altura del
número 29 junt amb el carrer Vinaròs.
Resposta: En relació a la sol·licitud d'expropiació de la parcel·la situada en la C/
Reverend José María Pinazo, cantó a C/ Vinaròs, s'informa que com es deduïx
dels plans que s'adjunta, la dita parcel·la integra un àmbit vial de cessió
obligatòria de la parcel·la edificable que falta per consolidar en l'illa de cases
situada entre la C/ Vinaròs núm. 20 i la C/ Reverend José María Pinazo núm.
29, per la qual cosa no és procedent expropiar allò que s'obtindrà gratuïtament
quan se sol·licite la corresponent llicència d'edificació.
En este punt el Sr. De la Cruz i el Sr. Ferrá indiquen que hauria de
demanar-se al propietari o constructor que edifique i cedisca la part que li
correspon.
El Sr. President realitza la proposta següent: Adoptar el compromís per la
seua banda de tractar el tema amb el Regidor d'Urbanisme i amb el propietari
del solar, i donar compte a la Junta d'allò que s'ha parlat amb estos. La
proposta s'aprova per unanimitat.

3) Assumpte: Retirada d'escut franquista en Benimaclet.
Proposta: Que l'Ajuntament de València inste al Ministeri de l'Interior del
Govern d'Espanya que retire l'escut franquista de la fatxada de l'edifici de la
Guàrdia Civil en el carrer Tírig, 1.
Resposta: No és procedent.
L'edifici de la Guàrdia Civil en El carrer Tírig, 1 no és municipal, com ha de
saber.
Per tant i a fi d'utilitzar els mitjans en benefici dels ciutadans i per a aconseguir
l'eficàcia i eficiència administrativa, li pregue que el seu grup en el Congrés dels
Diputats presente davant de la dita Cambra la moció, és més directe.
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És una llàstima veure quines són les seues prioritats.
Sotmesa a votació esta moció es produïx el resultat següent:
- Vots a favor: 4, els dels vocals del PSOE, EUPV I COMPROMÍS.
- Vots en contra: 6, els del president i els vocals del PP.
Queda, per tant, rebutjada la dita moció.

- GRUP ESQUERRA UNIDA:

1) Assumpte: Condicionament de la plaça Emili Beut i Belenguer.

Propostes: a) Que s'inicien les accions necessàries per a evitar inundacions en
la Plaça d'Emili Beut; b) Que es replanten els arbres que han sigut talats.
Resposta: PRIMERA: En la zona construïda com a segona fase, hi ha xarxa de
clavegueram i ...... d' de recollida ....pluvials el manteniment de la qual
correspon al Servici del Cicle Integral de l'Aigua. És cert que en el punt de
trobada de les dos zones enjardinades (Fase 1 i Fase 2), quan la pluja és
excessiva es produïxen entollades.
En funció de la disponibilitat pressupostària dels pròxims exercicis es podrà
estudiar la forma d'eliminar estes entollades, bé per mitjà de la construcció d'un
“pou cec farcit de graves” que millora el drenatge o tractant de reanivellar el
jardí d'esta Fase 1 buscant pendent d'evacuació.
SEGONA: Actualment en la plaça enjardinada no hi han mancances
d'arbratge, s'ha anul·lat un arbre de l'espècie “Brachyton poulneum” pel fet que
en l'escocell existia una conducció que impedia el bon desenvolupament
vegetatiu del mateix.
En la zona de vianants d'accés hi ha dos jardineres, que haurien de tindre
sengles palmeres, actualment i de forma provisional està suspesa la reposició
de palmeres.
S'aprova per unanimitat la dita moció.
2) Assumpte: Condicionament de la plaça Esteban Dolz.

Proposta: Que s'inicien les accions necessàries per a condicionar correctament
la plaça Esteban Dolz.
Resposta: La referida zona enjardinada sovint patix actuació de tipus vandàlic
que dificulta greument les labors ordinàries de manteniment.
Vist l'estat actual, se'n va a procedir de forma immediata a la reparació de
bancs de blocs de formigó, reposant-se les zones danyades i clevillades i
eliminant les parts que pogueren produir accidents.
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També es procedirà a millorar el paviment de “morterenca” evitant desnivells i
retirant uns elements d'una antiga instal·lació junt amb la zona de jocs que
pogueren ser perillosos.
En els jocs infantils encara que no presenten deficiències importants, es
realitzaran les labors ordinàries de manteniment.
Sobre la neteja de l'espai, al no ser competència d'este Servici de Jardineria, es
donarà part al Servici de Gestió de Residus Sòlids i Neteja.
S'aprova per unanimitat la moció plantejada.
5.- PRECS I PREGUNTES.
- GRUP COMPROMÍS:
1) Assumpte: Estat de manteniment de les torres de l'Av. D'Aragó.
Preguntes:
- De qui és la titularitat de les dos torres bessones existents en la Plaça de
Saragossa, i que Servici correspon la responsabilitat del seu manteniment ?.
- Tenen algun nivell de protecció les torres ?.
- Quin ús tenen tant les torres com l'edifici situat al costat?
- S'ha exigit alguna responsabilitat a qui corresponga per l'estat d'abandó de les
esmentades torres i l'horrible imatge que donen del manteniment dels edificis
de la ciutat .
- Hi ha alguna actuació prevista davant del greu perill d'humitats i afonament
per la caiguda de teules i la teulada d'una de les torres i el mal estat general
que presenten?.
2)Assumpte: Festes de Carnestoltes del passat 23 de febrer del 2013.
Pregunta: Quina raó distinta i diferent justifica que els servicis municipals
autoritzen i permeten la celebració de sopars en la setmana fallera en el carrer
Masquefa fins a altes hores de la nit i al contrari no es permeta en dissabte
passat de febrer quan el va sol·licitar l'Assemblea de Veïns de Benimaclet?, és
una raó de discriminació per ideologia, opinió o una altra circumstància no
emparada per la Constitució?.
Prec: Que en el futur s'esmene este mode de procedir perquè la festa de
carnestoltes es puga gaudir sense entrebancs administratius
3) Assumpte: Corredor Mediterrani.
Prec: Que la Junta i pel conducte reglamentari a l'Ajuntament i als polítics
perquè facen pinya en defensa dels interessos valencians per damunt de
les diferències partidàries, i que l'Alcaldia estiga a l'alçada de les
circumstàncies que el moment requerix.
Respecte a les preguntes i precs presentats pel Grup Compromís i atés que
han sigut presentats en el dia d'ahir per Registre d'Entrada, no hi ha hagut
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temps material per a donar-los contestació, per la qual cosa es posposa per
a la pròxima sessió del Consell.
D'altra banda, pel vocal Sr. De la Cruz del Grup Socialista, es planteja
verbalment la pregunta següent:
Assumpte: Saturació del servici de neteja de la ciutat.
Pregunta:Quin ha sigut el pressupost en este tema en els anys 2011, 2012 i
2013?, perquè es nota més brutícia ara en la ciutat.?
Per la seua banda el Sr. Romero d'EUPV sol·licita també un major neteja
dels carrers.
A continuació la vocal Sra. Vivo dóna contestació a les mocions i preguntes
plantejades pels vocals del Grup Socialista en la sessió anterior, fent
lliurament de les mateixes per escrit als vocals de l'esmentat grup:

1) Assumpte: Solució al deteriorament de l'antic “Arena Auditori” i

recuperació com a espai per a la ciutat
Proposta: Instar a l'Ajuntament de València a buscar una solució a la situació
de degradació i abandó de l'edifici de l'antic Arena Auditori, amb l'objectiu de
destinar este espai per al gaudi de veïns i veïnes de Benimaclet i de la resta de
la ciutat, que pal·lie les carències actuals de dotacions públiques en la zona i
que ajude a dignificar la zona en què es troba.
Resposta: En el passat Ple del Districte ja es va informar que:
“En la sessió de la Comissió d'Urbanisme celebrada el 23 de gener del 2012, a
proposta de l'anterior regidor d'Urbanisme Jorge Bellver, es va aprovar per
unanimitat de tots els grups municipals l'encàrrec “a la Direcció General
d'Ordenació Urbanística, en el marc de la Revisió Simplificada del Pla General,
que s'estudie la delimitació d'una Unitat d'Execució que permeta l'obtenció de
l'edifici de la Creïllera, amb l'increment d'edificabilitat que siga necessari”.
En este sentit, l'instrument de planejament que es redacte establirà les
condicions edificatòries d'eixa unitat d'execució així com les condicions de la
cessió de l'edifici a l'Ajuntament per part de la propietat.”
El grup socialista deu conéixer este acord, perquè l'ha votat. En conseqüència,
l'estudi de la delimitació de la Unitat d'Execució ha de seguir el seu
procediment administratiu.
En la passada Comissió d'Urbanisme de 20 de desembre del 2012, amb motiu
d'una Moció d'EU, el president va proposar com a esmena, i així es per
unanimitat, remetre la moció al Servici de Disciplina Urbanística als efectes que
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informe sobre les actuacions realitzades en relació amb l'edifici de l'antic Arena
Auditori.
D'altra banda, en relació a la proposta d'adquisició de l'edifici per part de
l'Ajuntament, conserva plena vigència – I en això s'està treballant actualmentl'acord adoptat per esta Comissió en la seua sessió de 23 de gener del 2012, el
contingut de la qual era “encarregar a la Direcció General d'Ordenació
Urbanística, en el marc d'Execució que permeta l'obtenció de l'edifici de la
Creïllera, amb l'increment d'edificabilitat que siga necessari”.
A través del Servici de Disciplina Urbanística s'han dut a terme les inspeccions
pertinents, requerint a la propietat de l'edifici la realització de les actuacions
necessàries per al manteniment i conservació de la seua propietat en les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament. El passat mes de febrer
es va dictar Orde d'Execució per a la reparació dels danys informats pels
tècnics municipals amb les advertències legals pertinents.
2) Assumpte: Millora de la connectivitat del carril bici en el

Districte, construcció de carril bici en Av. Primat Reig i canvi
d'ús en la ronda Nord.
Propostes: a) Instar a l'Ajuntament de València a completar la xarxa de carril
bici en el districte d'Exposició, connectant els trams aïllats entre si per a donar-li
continuïtat i efectivitat al transport amb bicicleta en la ciutat; b) Construir un
carril bici en l'Av. Primat Reig, com a via més utilitzada i efectiva en esta zona
de la ciutat per a la realització de desplaçaments, connectant esta amb els
carrils bici dels carrers i avinguts limítrofs; c) Canvi d'ús del carril bus de la
ronda Nord, que actualment no es troba utilitzat, com a carril bici; d) Realitzar
les tasques de manteniment de la senyalètica de les “ciclocarrers” o “carrers
30”, a més d'implementar mesures de control efectives perquè es respecten els
límits de velocitat dels vehicles motoritzats en estes vies.
Respostes: Està previst en les obres d'urbanització del PAI de Benimaclet, les
construcció d'un carril bici en esta via.
Respecte a construir un carril bici en l'Av. Primat Reig no és possible dotar-la
del mateix, però s'estan estudiant els canvis necessaris para en un futur poder
comptar amb carril bici en la dita avinguda.
Els servicis municipals competents han pres complit compte per a procedir al
manteniment de la senyalització de les “ciclocarrers”
Després del debat plantejat entre els vocals del PSOE i el president
s'acorda el següent:
−
−

Aprovar per unanimitat les propostes dels punts a) i d).
Aprovar per unanimitat els punts b) i c), però amb la proposta feta pel
president, açò és: Que per la Delegació de Circulació i Transports
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s'estudie, per a un futur, la possibilitat de crear un carril bici per a l'Av.
Primat Reig i la ronda Nord.
Resposta:
Segons informe del Servici de Transports i Circulació. “Respecte a la
possibilitat de crear un carril bici per a l'Av. De Primat Reig, este servici va
iniciar el passat any els referits estudis. Es pren nota de la proposta aprovada
en la Junta per a continuar amb l'estudi d'este itinerari ciclista.
En relació amb la proposta de carril bici en la ronda Nord, s'informa que este es
troba actualment en servici.

Assumpte: Eliminació per la Conselleria de Sanitat del pressupost per a la
construcció del Centre de Salut de l'Av. Alfauir.
- Per què l'alcaldessa, com a diputada en les Corts, va votar en contra de
l'esmena presentada pel PSOE en les mateixes, sobre modificació del
pressupost per a fer possible la seua construcció?
Resposta del Sr. President: Votaria en contra perquè no hi hauria diners per a
la dita obra.
D'altra banda, sol·licita que conste en acta la proposta següent: Instar a
la Conselleria de Sanitat perquè dote en el seu pressupost la construcció del dit
Centre de Salut.
Resposta:
L'expedient de contractació va ser seguit en tots els seus tràmits, aprovant-se
la despesa en data 22 de març del 2011, per un import de 2.671.856 € distribuït
en les anualitats 2011, 2012 i 2013. Este anunci de licitació va ser publicat en el
DOGV de 29 d'abril del 2011.
Com a conseqüència de la dita licitació, es van presentar les ofertes per les
empreses interessades, però no es va procedir per part de la Mesa de
Contractació a l'obertura de les mateixes.
Posteriorment, en data 31 de gener del 2013, es proposa la renúncia a la
celebració del contracte corresponent a la “Construcció del Centre de Salut
Benimaclet II”, a causa de la revisió de prioritats aconsellada per les previsions
pressupostàries per a l'exercici, per raons d'interés públic.
Per tant, la directora general de Recursos Econòmics va signar una Resolució
amb data 1 de febrer del 2013 en la que es renuncia a la celebració del
mencionat contracte.
Es tracta de licitacions de l'any 2011 relatives centres de salut projectats en
anys anteriors. Actualment els preus i condicions de licitació que tenen estos
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centres “estan obsolets” i per això s'anul·len per a adaptar-los a les condicions i
preu del moment de licitació.
Encara que la construcció del mencionat centre significarà una millora en la
prestació sanitària per als habitants d'esta zona de València, i per això l'hem
planificat, cal deixar clar que els ciutadans de Benimaclet estan perfectament
atesos amb les infraestructures sanitàries existents.
Hem de mantindre una responsabilitat de govern. No es poden escometre
noves obres i posar en risc l'atenció sanitària als ciutadans. Cal prioritzar en el
destí dels recursos econòmics i, en estos moments, l'atenció sanitària és el
primer i cal retardar la posada en marxa de determinades infraestructures.
Els compromisos adquirits per la Generalitat a través del vigent Pla Econòmic
financer de reequilibri 2012-2014; així com les restriccions de gasto imposades
per la Llei Orgáncia 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, han obligat al Consell a redefinir el seu Programa
d'infraestructures sanitàries.
D'altra banda, la vocal Sra. Vivó dóna contestació a les preguntes
formulades pels veïns i associacions en la sessió anterior:
1r.- D. Antonio Pérez, per l'Associació de Veïns de Benimaclet, planteja les
peticions següents:
a) Sobre transformador d'Iberdrola en C/ Cova Santa, núm. 4, sol·licita que

la companyia a part d'esmenar l'excés de soroll, ja comprovat per la
Inspecció Municipal, apantalle el transformador per a evitar l'emissió de
camps electromagnètics, que encara no han sigut comprovats.
Resposta: Abans que res informar que de conformitat amb la legislació
vigent, no ens trobem davant d'una activitat subjecta a llicència ambiental,
com s'ha informat pel Servici d'Activitats en expedient 02307/2012/618, que
es troba en poder d'esta Junta Municipal d'Exposició, ni tampoc davant
d'una comunicació ambiental al no tractar-se d'una activitat innòcua. Es
tractaria mes bé d'una instal·lació elèctrica de servici públic realitzada per
l'Empresa Iberdrola per a donar servici d'energia elèctrica, com moltes altres
instal·lades en la ciutat de València, i per tant, considerada com una
infraestructura no equiparable a un local comercial.
D'altra banda, des d'esta Junta es va remetre el dit expedient, per qüestió
del mesurament dels camps electromagnètics, a l'Oficina Tècnica del Servici
d'Activitats, al Servici d'Inspecció Municipal, i al Servici de Qualitat
Mediambiental i tots ells es van declarar incompetents en este tema, o van
manifestar que no tenien els mitjans tècnics per a valorar la repercussió dels
dits camps sobre l'entorn del transformador.
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b) Propostes de mobilitat: Instal·lació de carril bici en C/ Emili Baro i

Dolores Marqués en calçada; carril bici en carril segregat per a EMTTAXI de la ronda Nord i carrers “30” per a tot el barri.
Respostes:
1.- Instal·lació carril bici en C/ Emili Baro i Dolores Marqués. Es pren nota
d'ambdós propostes per al seu estudi per entendre que es contribuiria
notablement a millorar l'accessibilitat ciclista al barri de Benimaclet.
2.- Carril bici en carril segregat per a EMT-TAXI de la ronda Nord. Este es
troba actualment en servici com a carril bici.
3.- Carril 30 per a tot el barri. En estos moments s'estan realitzant els
corresponents estudis per a conéixer la seua viabilitat.
c) Creació del nou Centre de Salut de Benimaclet, ja que l'actual es troba

sobresaturat, i que per part de l'Aj. Es facen les previsions necessàries
perquè els Centres de Salut dels barris del districte, que estiguen
aprovats, siguen prioritaris en els pròxims pressuposts.
Resposta: L'expedient de contractació va ser seguit en tots els seus tràmits,
aprovant-se la despesa en data 22 de març del 2011, per un import de
2.671.856 € distribuït en les anualitats 2011, 2012 i 2013. Este anunci de
licitació va ser publicat en el DOCV de 29 d'abril del 2011.
Com a conseqüència de la dita licitació, es van presentar les ofertes per les
empreses interessades, però no s'ha procedit per part de la Mesa de
Contractació a l'obertura de les mateixes.
Posteriorment, en data 31 de gener del 2013, es proposa la renúncia a la
celebració del contracte corresponent a la “Construcció del Centre de Salut
Benimaclet II”, a causa de la revisió de prioritats aconsellada per les
previsions pressupostàries per a l'exercici, per raons d'interés públic.
Per tant, la directora general de Recursos Econòmics va firmar una
Resolució amb data 1 de febrer del 2013 en la que es renuncia a la
celebració del mencionat contracte.
Es tracta de licitacions de l'any 2011centres de salut projectats en anys
anteriors. Actualment els preus i condicions de licitació que tenen estos
centres “estan obsolets” i per això s'anul·len per a adaptar-los a les
condicions i preu del moment de licitació.
Encara que la construcció del mencionat centre significarà una millora en la
prestació sanitària per als habitants d'esta zona de València, i per això l'hem
planificat, cal deixar clar que els ciutadans de Benimaclet estan
perfectament atesos amb les infraestructures sanitàries existents.
Hem de mantindre una responsabilitat de govern. No es poden escometre
noves obres i posar en risc l'atenció sanitària als ciutadans. Cal prioritzar en
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el destí dels recursos econòmics i, en estos moments, l'atenció sanitària és
el primer i cal retardar la posada en marxa de determinades
infraestructures.
Els compromisos adquirits per la Generalitat a través del vigent Pla
Econòmic financer de reequilibri 2012-2014; així com les restriccions de
gasto imposades per la Llei Orgáncia 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, han obligat al Consell a redefinir el
seu Programa d'infraestructures sanitàries.

d) Respecte a l'edifici Arena, que es troba en estat ruïnós, s'insta novament

a l'Aj. Perquè obligue el propietari a mantindre'l en condicions no
ruïnoses.
Resposta: A través del Servici de Disciplina Urbanística s'han dut a terme
les inspeccions pertinents, requerint a la propietat de l'edifici la realització de
les actuacions necessàries per al manteniment i conservació de la seua
propietat en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament. El
passat mes de febrer es va dictar Orde d'Execució per a la reparació dels
danys informats pels tècnics municipals amb les advertències legals
pertinents.
Assumpte: Nou Centre de Salut de Benimaclet II

L'expedient de contractació va ser seguit en tots els seus tràmits, aprovant-se
el gasto en data 22 de març del 2011, per un import de 2.671.856 € distribuït en
les anualitats 2011, 2012 i 2013. Este anunci de licitació va ser publicat en el
DOCV de 29 d'abril del 2011.
En virtut de la dita licitació, es van presentar les ofertes per les empreses
interessades, però no s'ha procedit per part de la Mesa de Contractació a
l'obertura de les mateixes.
Posteriorment, en data 31 de gener del 2013, es proposa la renúncia a la
celebració del contracte corresponent a la “Construcció del Centre de Salut
Benimaclet II”, a causa de la revisió de prioritats aconsellada per les previsions
pressupostàries per a l'exercici, per raons d'interés públic.
Per tant, la directora general de Recursos Econòmics va firmar una Resolució
amb data 1 de febrer del 2013 en la que es renuncia a la celebració del
mencionat contracte.
Es tracta de licitacions de l'any 2011 sobre centres de salut projectats en anys
anteriors. Actualment els preus i condicions de licitació que tenen estos centres
"estan obsolets" i per això s'anul·len per a adaptar-los a les condicions i preu
del moment de licitació.
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Encara que la construcció del mencionat centre significarà una millora en la
prestació sanitària per als habitants d'esta zona de València, i per això ho hem
planificat, cal deixar clar que els ciutadans de Benimaclet estan perfectament
atesos amb les infraestructures sanitàries existents.
Hem de mantindre una responsabilitat de govern. No es poden escometre
noves obres i posar en risc l'atenció sanitària als ciutadans. Cal prioritzar en el
destí dels recursos econòmics i, en estos moments, l'atenció sanitària és el
primer i cal retardar la posada en marxa de determinades infraestructures.
Els compromisos adquirits per la Generalitat a través del vigent Pla Econòmic
financer de reequilibri 2012-2014; així com les restriccions de gasto imposades
per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, han obligat al Consell a redefinir el seu Programa
d'infraestructures sanitàries.
Assumpte: Els Nous Comptadors Digitals de les Companyies Elèctriques
En relació amb la sol·licitud a l'Ajuntament de València a través de la Junta
Municipal del Districte Exposició, de l'estudi de les possibles anomalies que
poden presentar els comptadors digitals que estan usant les companyies
elèctriques per a la lectura a distància del consum elèctric de les vivendes, fent
ús de tecnologies de radiofreqüència, hem de realitzar els aclariments
següents:
1. Els

nivells d'exposició produïts per l'ús de les tecnologies de

radiofreqüència, es troben regulats en el R.D. 1066/2001, de 28 de
setembre, emés conjuntament pels ministeris d'Indústria Energia i
Turisme i el Ministeri de Sanitat i Consum i la seua forma de
mesurament en l'orde CTE/32/2002, d'11 de gener, del primer.
2. La fixació dels nivells de referència, que són valors que la reglamentació

oferix a efectes pràctics d'avaluació de l'exposició, per a determinar la
probabilitat que se sobrepassen les restriccions bàsiques, que són les
que sí que estan basades directament en els efectes sobre la salut
coneguts i en consideracions biològiques, són competència exclusiva del
Ministeri de Sanitat i Consum que seguix les recomanacions de la
Comissió Europea de 1999, qui al seu torn seguix les emanades de
l'OMS, havent de dirigir-se qualsevol reclamació o estudi en eixe sentit
als dits ministeris.
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En relació als comptadors intel·ligents, la informació que es troba en poder
d'esta Secció d'Antenes i Telecomunicacions és que formen part del
projecte STAR (Sistemes de Telegestió i Automatització de la Xarxa),
l'objectiu de la qual és dur a terme una transformació tecnològica en el
camp de les Xarxes Intel·ligents, si bé este tipus d'instal·lacions, en la
seua configuració actual, estan fora de l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança
Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i
Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric (i.E.
Ordenança d'Antenes).

3. Que en este sistema STAR la transmissió de

dades

entre els

comptadors digitals i els centres de transformació (punt de pas de mitja
tensió a baixa tensió) es fa per mitjà de tecnologia PLC, tecnologia que
utilitza el propi cable de subministrament elèctric per a transportar, entre
una altra informació, la de tarifació dels consumidors i no per mitjà de
radiofreqüència com s'afirma.
4. Que des d'este punt de la xarxa elèctrica la gran majoria d'ocasions el

transport cap a les subestacions transformadores es produïx per mitjà de
fibra òptica de la pròpia companyia elèctrica o bé, minoritàriament per
mitjà del lloguer de línies ADSL a la companyia Telefónica i, en uns pocs
casos per mitjà de tecnologia GPRS de telefonia mòbil, com qualsevol
altre terminal d'usuari, quant a potència es referix i en tot cas, no des
dels domicilis dels usuaris o des de la ubicació dels seus comptadors.
5. Que pel que fa als possibles alteracions en l'estabilitat de la xarxa de 50

Hz, l'ús de la tecnologia PLC o qualsevol de les descrites anteriorment
no té capacitat per a produir alteracions significatives en este paràmetre,
donada la gran discrepància entre les potències ens manejades pels
elements de transmissió i les potències servides als consumidors
(diversos ordes de magnitud majors) i, en tot cas, tots els dispositius que
es col·locaren haurien de disposar de la seua marcat CE, amb el seu
corresponent expedient d'avaluació de la conformitat realitzat pel
fabricant dels dits equips respecte de distints requisits essencials d'acord
amb la legislació comunitària, entre altres els de seguretat elèctrica i
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compatibilitat electromagnètica (no veure's alterat per altres fonts i no
alterar altres dispositius pròxims), aspecte que controlen les autoritats
sectorials competents (nacionals i a nivell de comunitats autònomes).
Assumpte: Terrasses en la Via Pública.
Resposta: En relació a la petició que s'extremen les mesures oportunes per a
verificar que les terrasses complixen amb la normativa vigent, se significa que
per part del Servici de Policia Local, es realitzen constants actuacions en les
terrasses, alçant butlletins de denúncia als incompliments que són objecte de
sanció administrativa. Així mateix, si es presenten queixes veïnals, les mateixes
es remeten al Servici d'Inspecció Municipal per a la seua comprovació.
Respecte a la qüestió de la senyalització de les terrasses, la dita qüestió ja es
troba regulada en l'Ordenança vigent, en l'art. 18, que es preveu que, a petició
de la Policia Local, d'ofici pel Servici encarregat de la seua tramitació, o per
mitjà d'un escrit de veïns o associacions de veïns, pels Servicis municipals, se
senyalitze l'espai a ocupar per la terrassa en la pròpia vorera.
2n.- Sra. Adelaida Milla, per l'Associació de Veïns Polo i Peyrolon, sol·licita:
a) Que el rebaix que es va fer en l'eixida de garatge del núm. 26 de C/ Pol i

Peyrolón, es repose al seu estat anterior, perquè ja hi ha hagut diverses
caigudes de persones.
Resposta: El rebaix de vorera en eixida de garatge de l'esmentat carrer, es
va obrir ja expedient, notificant-se a la Comunitat de Propietaris per a
esmenar. La dita Comunitat de Propietaris no ha esmenat la deficiència, per
la qual cosa es va a notificar de nou per part del Servici de Manteniment
d'Infraestructures, perquè es repare en el termini de tres mesos i en cas que
no siga així, es repararà subsidiàriament pels Servicis municipals, passant
el càrrec a la Comunitat de Propietaris.

b) Reitera que es repose al seu lloc originari el banc situat en C/ Polo i

Peyrolón entre el núm. 26 i C/ Caravaca, és a dir a l'ombra i no a ple sol
com està ara, per a benestar de les persones majors.
Resposta: Al seu dia es van col·locar a petició de l'AAVV 8 bancs en els
carrers del barri, dels quals 1 d'ells, (el referit), va ser traslladat uns metres
per la concessió d'una llicència de terrassa d'un bar. (Contestada en la
sessió del 27-12-12).

3r.- Carmen del Rio presidenta de l'AAVV AVEGAS, planteja les qüestions
següents:
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a) Cessió en precari, per la Delegació de Patrimoni, d'un xicotet local

enfront de la número 3 de l'Av. De Catalunya, de titularitat municipal, i
que Roman tancat des de fa 20 anys, per a utilitzar-lo com a seu de
l'associació.
Resposta: Des del Servici de Patrimoni se li comunica a l'AAVV AVEGAS
amb número de Registre d'Eixida 00123 / 2013 / 2828, de data 21 de
gener, que el local sol·licitat en la seua petició siti en l'Av. De Catalunya s/n,
a l'altura del núm. 5, enfront del carrer Menéndez Pelayo, de propietat
municipal, està adscrit a la Delegació de Benestar i Integració, per acord de
la Comissió de Junta de Govern Local de data 24 de juny del 2005, a fi de
destinar-lo a la posada en marxa, en col·laboració amb la Fundació ANAR
del Programa “Telèfon del menor ANAR: Sensibilització, Prevenció i Atenció
a Menors en Situació de Risc”, donant-se per finalitzades les presents
actuacions, procedint-se al seu arxiu.

b) Amb quina freqüència es netegen els carrers Cronista Almela i Vives i

Menéndez y Pelayo?. Ja que els distints bars existents en la zona
provoquen molta brutícia.
Resposta: El tractament de neteja en la zona 2 està conformat per un servici
programat en mesos d'estiu i un servici desprogramat per a atendre
reclamacions i incidència la resta de l'any (sempre en torn de nit).
Concretament, l'any 2012 i en els carrers Cronista Almela / Menéndez y
Pelayo, ha sigut el següent:
−
−
−
−
−

19 de maig del 2012 (nit del 18 al 19) – Servici desprogramat.
28 juny (nit del 27 al 28) – Servici programat.
26 de juliol (nit del 25 al 26) – Servici programat.
23 d'agost (nit del 22 al 23) – Servici programat.
20 de setembre (nit del 19 al 20 ) – Servici programat.

De cara a l'any 2013, el servici serà semblant quant a la neteja d'estiu
programat (una vegada al mes en torn de nit). Respecte a servicis de neteja
per incidència o reclamacions s'ha realitzat en el que portem de 2013 un
servici:
−

15 de febrer del 2013 (nit del 14 al 15)

c) Que s'intensifique la neteja dels contenidors de plàstic i paper existents

en la C/ Cronista Almela i Vives, donada l'acumulació de rovells que es
produïxen en els mateixos.
Resposta: Per a pal·liar en la mesura que siga possible les conseqüències
de l'acumulació de rovells que es produïx en la ubicació de contenidors per
a paper-cartó del carrer Cronista Almela i Vives cal presta un servici de
neteja per mitjà de l'aplicació del producte desgreixen-te acompanyat
d'aigua a pressió per mitjà d'equip hídronetejador. Per tant, es va a
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programar els dies posteriors a la setmana fallera la dita neteja que podrà
repetir-se en el futur en funció de les necessitats.
d) Que s'informe pel Servici de Jardineria sobre l'estat d'una palmera

existent en la C/ Cronista Almela i Vives, possiblement afectada pel
punxegut roig, i si la seua afecció pot produïr problemes de seguretat
per als vianants.
Resposta: La Regidoria de parcs i Jardins a través de la Secció Tècnica
Estudis i Planificació d'Arbratge sol·licita a este Departament un informe
dels antecedents i estat actual d'una palmera canària ubicada en el carrer
Cronista Almela i Vives. (S'adjunta informe d'Incidència)
Amb data 7 de novembre del 2012 es detecta en la palmera infestació greu
per Punxegut Rojo de les Palmeres.
El 8 de novembre del 2012 s'envia el preceptiu informe d'incidència a
Direcció de Servici, Secció Tècnica d'Estudis i Planificació d'Arbratge i a la
direcció de la Unitat de Gestió de la zona on s'ubica la palmera.
El 13 de novembre del 2012 es realitza poda terapèutica (Nivell 2) amb
tractament fitosanitari de xoc per la UTA – 1.
Mensualment i seguint el Calendari de Tractaments curatius s'aplica sobre
la palmera els tractaments fitosanitaris recomanats per part de la Contracta
responsable del manteniment de jardins de la Zona Nord (FCC).
Realitzada la inspecció visual de la palmera el dia 22 de febrer del 2013
s'observa:
−

Que la palmera evoluciona satisfactòriament en el seu procés de
curació.
− Que determinades palmes de la corona obstaculitzen mínimament el
trànsit de vehicles.
− Que no hi ha obstrucció al pas de vianants.
RECOMANACIONS
Despuntar les palmes en direcció a la calçada.
Continuar amb el calendari de tractaments curatius fins que la palmera no
mostre signes o símptomes d'estar afectada per la plaga de Punxegut Rojo de
les Palmeres.

4t.- D. Eduardo Ros Ibarra davant de la informació rebuda que l'Aj. Preveu
renovar l'enllumenat públic per mitjà de la instal·lació de llums de LED blanc, i
que segons estudis científics és potencialment danyós per a la salut dels veïns,
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a causa de la intrusió lumínica en els seus domicilis, formula les preguntes
següents:
−

Té previst l'Aj. Estudiar este impacte en la salut dels ciutadans,
prèviament a la seua instal·lació?
− Seguiran estes noves lluminàries la normativa estatal i europea per a
evitar la contaminació lumínica?
Resposta: En el cas que l'Ajuntament decidisca utilitzar la tecnologia LED
en l'enllumenat públic, els elements utilitzats compliran tota la normativa
vigent que els siga aplicable entre la qual s'inclou la relativa a seguretat
fotobiològica i a eficiència energètica.

5t.- D. Vicente Andujar planteja les qüestions següents:
−

Denunciar l'estat de brutícia i abandó del barri de Benimaclet:
excrements, fulles, ampolles i tot tipus de desfets pels carrers.
− Pel que pregunta: Es va a incrementar els recursos per a solucionar este
greu problema de salut pública?.
Resposta: El barri de Benimaclet està dotat del mateix servici que qualsevol
altre barri de la zona 2:
? Agranat manual i neteja de jardins: tots els carrers i jardins del barri s'agranen
com a mínim tres vegades a la setmana (algunes inclús quatre vegades).
? Agranat mecànic, tots els divendres en torns de matí, en carrers i places
accessibles a la màquina agranadora d'aspiració.
? Els diumenges i festius es presta un servici de neteja de zones d'oci en la
plaça de Benimaclet i contornada.
? L'arreplega de RSU es realitza sempre de dilluns a dissabtes inclosos festius,
i els diumenges en els carrers Emilio Baro (marge dret), Salvador Almenar i
Albocàsser.
? L'arreplega selecta d'envasos lleugers es realitza els dimarts, dijous i
dissabtes (inclosos festius) en torn de nit, i el paper – Cartó els dimecres i els
dissabtes (inclosos festius), en torn de matí.
? Quant a l'arreplega de mobles i efectes, Benimaclet és el barri de la zona 2
on més punts s'arrepleguen per habitant, havent-se comptabilitzat l'any 2012 un
total de 7.409 punts, dels que només 1.840 han sigut avisats a través del 010.
? El servici de neteja de taques en el paviment i eliminació de pintades i cartells
també és molt important en este barri, amb una mitjana mensual de 115
actuacions.
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? Finalment, el servici de neteja mixta prestada en este barri ha sigut en el
2013:
Servici programat:
1a ACTUACIÓ
2a ACTUACIÓ
3a ACTUACIÓ
DIMART DIMECRE DIMART DIMECRE DIMART DIMECRE
S
S
S
S
S
S
26
JUNY

27 JUNY

24
JULIOL

25
JULIOL

21
AGOST

22
AGOST

4a ACTUACIÓ
DIMARTS DIMECRES

18
SETEMBR
E

Servici desprogramat (atenent reclamacions o incidències en carrers
concretes):
•
•
•
•
•
•
•
•

5 gener del 2012.
12 gener del 2012.
29 gener del 2012.
15 de maig del 2012.
23 de maig del 2012.
25 de maig del 2012.
8 de juny del 2012.
19 de juny del 2012.

6. D. Emiliano Ayuso va formular les qüestions següents:
1.- .Centre de salut de Sant Vicent Paul – Sellent, quan podrem
utilitzar-lo.
L'expedient de contractació va ser seguit en tots els seus tràmits, aprovantse el gasto en data 22 de març del 2011, per un import de 2.671.856 €
distribuït en les anualitats 2011, 2012 i 2013. Este anunci de licitació va ser
publicat en el DOCV de 29 d'abril del 2011.
En virtut de la dita licitació, es van presentar les ofertes per les empreses
interessades, però no s'ha procedit per part de la Mesa de Contractació a
l'obertura de les mateixes.
Posteriorment, en data 31 de gener del 2013, es proposa la renúncia a la
celebració del contracte corresponent a la “Construcció del Centre de Salut
Benimaclet II”, a causa de la revisió de prioritats aconsellada per les
previsions pressupostàries per a l'exercici, per raons d'interés públic.
Per tant, la directora general de Recursos Econòmics va firmar una
Resolució amb data 1 de febrer del 2013 en la que es renuncia a la
celebració del mencionat contracte.
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19
SETEMBRE

Es tracta de licitacions de l'any 2011 palpe centres de salut projectats en
anys anteriors. Actualment els preus i condicions de licitació que tenen
estos centres “estan obsolets” i per això s'anul·len per a adaptar-los a les
condicions i preu del moment de licitació.
Encara que la construcció del mencionat centre significarà una millora en la
prestació sanitària per als habitants d'esta zona de València, i per això l'hem
planificat, cal deixar clar que els ciutadans de Benimaclet estan
perfectament atesos amb les infraestructures sanitàries existents.
Hem de mantindre una responsabilitat de govern. No es poden escometre
noves obres i posar en risc l'atenció sanitària als ciutadans. Cal prioritzar en
el destí dels recursos econòmics i, en estos moments, l'atenció sanitària és
el primer i cal retardar la posada en marxa de determinades
infraestructures.
Els compromisos adquirits per la Generalitat a través del vigent Pla
Econòmic financer de reequilibri 2012-2014; així com les restriccions de
gasto imposades per la Llei Orgáncia 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, han obligat al Consell a redefinir el
seu Programa d'infraestructures sanitàries.
A Andalusia, PSPV i EU estan realitzant, en matèria d'infraestructures
sanitàries, una política semblant a la del govern valencià. S'està prioritzant
l'atenció sanitària des de la responsabilitat i reduint el capítol d'inversions.
El PSPV es porta les mans al cap quan es coneixen les xifres del dèficit
autonòmic, a pesar que en l'últim any este Consell l'haja reduït en prop de
2.000 milions d'euros. I després vénen ací i proposen mesures que
augmenten els gastos i, per tant, el dèficit.
2.- Vials sense obrir encreuament Reverend José Maria Pinazo –
Vinaròs.
La zona a què es referix, per reiterada, ja se li ha contestat altres
vegades, atés que les circumstàncies no han variat, és que eixe espai és un
àmbit vial de cessió obligatòria, per la qual cosa no es pot realitzar
l'expropiació. (Contestació en anteriors Juntes celebrades 28-06, 26-09 i 2712).
3.- Servicis Públics – Vàters en Jardins Orriols.
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. (Contestació en
anteriors Juntes 26-09-12).
4.- Nostres Jardins de zona no es fa el manteniment que procedix i es
permet dia a dia un ús inadequat, especialment gossos, Etc….
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Que, dels esbrinaments pertinents respecte d'això, es desprén que no
existixen en els arxius de la Unitat reclamacions veïnals sobre danys o
actes vandàlics. Per un altre costat s'ha ordenat la inspecció dels
jardins Existents en la zona de les carrers camí vell d'Alboraya, Albocàsser,
etc..., i després de ser inspeccionats per l'Agent de Barri 29681, els
mateixos es troben Correctes, pel que si fóra possible que el reclamant
d'esta nota poguera concretar que tipus d'actes vandàlics són els existents,
resultaria d'ajuda per a realitzar els esbrinaments necessaris.
No obstant s'ha donat instruccions al torn nocturn perquè intensifique la
vigilància d'esta zona, per si poguera tractar-se de jóvens que es reunixen
els caps de setmana en este entorn.
5.- Residus Sòlids, s'hauria de prestar més atenció al seu reciclatge,
Ajuntament, Ciutadans i empresa que fa l'arreplega.
L'arreplega selectiva de residus que Du a terme l'Ajuntament de València
en la nostra ciutat complix estrictament la normativa que regula el servici i
que està arreplegada en l'Orde 18 de gener del 2002 del conseller de Medi
Ambient, per la que s'aprova el pla zonal de residus de les zones III i VIII,
tant per tipus de contenidors com pel seu número en proporció als habitants
del nostre municipi. Per un altre costat es realitzen campanyes de
conscienciació (p. Ex. Amb ecovidre en falles), s'actua en els barris en
coordinació amb associacions de veïns i de comerciants per a arribar al
màxim de població (p.Ex. Servici d'arreplega gratuïta de mobles amb
adhesió en tots els contenidors).
Potser, la qual cosa sí que seria d'agrair, és una major col·laboració i fins
a un major civisme per part d'alguns ciutadans, però açò entenem que seria
competència d'un altre servici (policia) atés que estes actuacions no són
degudes, al nostre entendre, a una falta de coneixement o informació sinó a
una desídia i falta de col·laboració per part d'uns pocs ciutadans.

6.- Vials encreuament Vinaròs, Reverend José Maria Pinazo, fins ara
hem tingut respostes de qualsevol tipus, no ajustant-se cap a la
realitat. Perquè no s'obri?
La zona a què es referix, 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. (Contestada en Juntes anteriors).
7.- Nostres jardins de zona, Camí Vell d'Alboraya, Albocàsser, etc…,
estan suportant tot tipus de vandalisme amb resultats a la vista i els
nostres Ajuntament no fa res per impedir-ho.
La gestió del manteniment de jardins i dins de la versatilitat que presenta
cada espai, es Du a terme a través d'una sèrie de treballs diferenciats, amb
una freqüència determinada, l'objectiu de la qual és mantindre el bon estat
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vegetatiu i fisiològic de les plantes i el correcte manteniment de les
instal·lacions.
Respecte a l'ús de les zones enjardinades, es produïx ben sovint un “mal
ús” és a dir actuacions de caràcter vandàlic i d'incivisme (gossos), que
deterioren greument l'espai enjardinat i que implica realitzar inversions de
caràcter econòmic per a corregir els dits efectes.
Per a pal·liar este tipus d'actuacions inadequades es realitzen campanyes
per a conscienciació ciutadana, sent la Policia Local l'autoritat competent
per a fer complir les ordenances municipals respecte a l'ús d'espais
enjardinats.
En un altre orde de coses, s'informa que hi ha una brigada d'atenció
immediata que en 72 hores esmena qualsevol incidència que haja sigut
comunicada prèviament al Servici per mitjà de telefonada al 010.

8.- Residus Sòlids, en vies urbanes:
1. El ciutadà, una gran majoria, si ho fa, ho fa a la seua comoditat.
2. Qui fa l'arreplega, és tard i fins junta residus, amb més
implicació de l'Ajuntament i amb els mateixos costs tindríem
altres resultats més satisfactoris.
Agraïm la seua opinió.
6. D. José Giménez Serrano va plantejar la qüestió següent:

Assumpte: Molèsties generades per activitats del Col·legi Claret als
veïns.
Resposta: La Delegació de Contaminació acústica les competències que
pot assumir és a anar a mesurar els Decibels i emetre un posterior informe. No
pot en canvi instar a la Direcció del Col·legi a què modifique horaris de les
seues activitats escolars o extraescolars. Açò creiem haurà de ser en este cas
la Conselleria, la Direcció del Col·legi o el seu Consell Escolar, que és a estos
últims qui creiem hauria d'instar el sol·licitant perquè es tracte degudament la
seua problemàtica i es prenguen les mesures oportunes dins del recinte escolar
per
a
evitar
les
molèsties
ocasionades.
No obstant si que es podria dir que la pròpia secretaria de la Junta traslladarà
al Col·legi perquè siguen coneixedors que ha arribat esta sol·licitud.
De totes estes contestacions es fa lliurament per escrit a tots els veïns i
associacions presents que les van formular.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió, sent les 21,00
hores, de la qual cosa com a secretari done fe.
Vist i Plau.
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EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D'EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
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