ACTA NÚMERO HUITANTA I U CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 26 DE SETEMBRE DE 2013

ASSISTENTS:
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)
Dª CRISTINA ESCRIBANO GARCÍA (PSOE)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
D. JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMIS)
Secretari:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
No assisteix a la sessió el vicepresident de la Junta D. Félix Crespo Hellín, per
motiu justificat.
Assisteix com convidada la Regidora del PSOE Dª Anais Menguzzato.
En la ciutat de València, sent les 19 hores del dia 26 de Setembre de 2013, es
reuneixen en la Seu de la Junta Municipal d'Exposició, en sessió ordinària,
prèviament citats, els membres del Consell de la Junta Municipal d'Exposició
que
a
dalt
es
detallen
amb el
següent
Ordre
del
Dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.- Mocions:- Grup Socialista: 1) Inici del curs escolar 2013-2014 en el districte
Exposició; 2) Prevenció davant el robatori de coure en Ronda Nord i esmena
urgent per part d'autoritats; 3) Instar a la Generalitat a incorporar una partida en
els pressupostos autonòmics de 2014 per al nou Centre de Salut de
Benimaclet.
- Grup Esquerra Unida P.V.:1) Cablejat aeri en el barri de Benimaclet.
3.- Precs i preguntes:
- Grup Socialista: 1) Situació del Centre de Salut de C/ Xile; 2) Carril bici en
vies del barri de Benimaclet.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, 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 Juny de 2013 juntament amb l'ordre del dia de la present
convocatòria, aprovant-la per unanimitat.

2.- MOCIONS.
- GRUP SOCIALISTA:
1) Assumpte: Inici del curs escolar 2013-2014 al districte Exposició.
Propostes: a) Assumir la responsabilitat municipal com a garant de la
prestació del servei educatiu que li confereix la normativa actual, amb la
realització d'una inspecció de tots els centres docents del districte d'Exposició,
en el marc d'una acció en tota la ciutat, d'una antiguitat que puga suposar un
clar perill per a l'alumnat i professorat; b)La posada en pràctica d'un Pla de
rehabilitació dels centres educatius que ho necessiten del districte d'Exposició,
dotant una partida extraordinària en els pressupostos municipals per a 2014 a
aquest efecte; c) Instar a la Conselleria d'Educació perquè reprenga la
construcció de centres docents públics en la ciutat pendents, també en el
nostre districte, o que vengen a substituir als quals es troben en situació més
deteriorada; d) Establir un programa d'accés als llibres de text i material escolar
a les famílies amb dificultats econòmiques d'aquesta ciutat, en col·laboració
amb les associacions de mares i pares, amb la coordinació dels tècnics
pedagògics municipals, amb un pressupost extraordinari municipal en 2014; i)
Establir una convocatòria d'ajudes de menjador i transport per a les famílies
que pateixen una situació econòmica difícil, completant les ajudes
econòmiques de menjador de la Generalitat, que pal·lien la retallada
autonòmica i compensen a les famílies que puguen deixar de percebre-la; f)
Instar al Govern d'Espanya que duga a terme una congelació de taxes
universitàries als imports fixats per al curs 2011/2012; g) Instar al Govern
d'Espanya al fet que restituïsca els requisits establits per a l'obtenció de beques
pel Reial decret 1721/2007 pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes
a l'estudi als previs a l'aprovació del Reial decret 100/2012, de 29 de juny; h)
Instar al Govern de la Generalitat al fet que adopte les mesures necessàries
per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que,
per la situació econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el pagament
dels mateixos.
Resposta: En contestació a la Moció presentada, i de conformitat amb la
documentació tècnica operativa en la Delegació d'Educació, s'informa:
1.- En relació a la primera qüestió plantejada, significar sobre aquest tema que
no procedeix que aquesta Corporació assumisca competències que no té
expressament atribuïdes per Llei Orgànica, per si no fos prou, indicar que
l'Ajuntament no té atribuïda competència alguna com a garant de la prestació
del servei educatiu, atès que l'Administració Educativa és la Comunitat
Autònoma.
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2.- De conformitat amb el contestat a la primera qüestió vaga fer al·legació o
manifestació alguna a la segona.
3.- En contestació a la tercera qüestió plantejada indicar que, des d'aquest
Ajuntament, se sol·licitarà informació en relació al Pla de Construcció que la
Conselleria d'Educació puga tenir en previsió.
4.- Quant al programa d'accés de llibres de text i material, ha d'estar-se en
primer lloc al fet que existisca suficient consignació pressupostària a aquest
efecte, sense oblidar que des de la Conselleria d'Educació dit sistema d'ajudes
ja està implantat, per la qual cosa en virtut de normativa legal, aquestes ajudes
no haurien de duplicar-se.
5.- En resposta a la cinquena qüestió plantejada, es reitera el contestat en la
quarta qüestió, ha d'existir disponibilitat pressupostària, condicionat al fet que
no es dupliquen les ajudes.
6.- Finalment, en contestació a la sisena, setena i vuitena qüestió, significar
sobre aquest tema que aquest Ajuntament manca de competència legal quant
a la matèria de taxes, beques i matricules universitàries.
El vocal Sr. de la Creu considera, no obstant açò que hauria de fer-se un esforç
per part de l'Ajuntament per a compensar les retallades en aquest àmbit, i de
fet existeixen Ajuntaments que ho estan fent.
El President contesta que les competències d'aquest Aj. estan cobertes, que
arriba fins a on li permet el seu pressupost i que cada Administració ha de
complir amb les seues funcions.
El vocal Sr. Rodríguez afegix que la Conselleria d'Educació té les seues
competències i les assumeix segons el llindar de la renda, quant a beques,
llibres i transport escolar.
Per la seua banda el vocal Sr. Romero indica que les lleis de l'Ajuntament
permeten complementar les competències a les quals no arriben altres
Administracions.
El vocal Sr. Ferrá considera, d'altra banda, que l'Ajuntament podria haver
millorat en els pressupostos aquests capítols per a compensar aquesta situació
de retallades.
Finalment el Sr. President informa que des de l'any 2010 les úniques partides
que no han baixat en aquest Ajuntament són les d'Educació.
Sotmesa a votació la Moció plantejada, es produeix el següent resultat:
- Vots a favor: 4, els de els vocals del PSOE, EUP.V. i Compromís.
- Vots en contra: 6, els dels vocals del PP.
Queda, per tant, rebutjada la Moció plantejada.
2) Assumpte Prevenció davant el robatori de coure a la Ronda Nord i
esmena urgent per part de les autoritats.
Propostes: a) Instar a l'Ajuntament de València a millorar, i si escau
augmentar, els dispositius de seguretat per a evitar que hi haja nous casos de
robatori de material públic en la Ronda Nord i en les grans vies en les quals
s'hagen detectat aquests incidents, més encara si aquest furt poguera posar en
perill la seguretat dels ciutadans; b) Demanar que, a més de l'augment dels
mecanismes de seguretat i vigilància, s'imposen penes més dures contra la
destrossa de la propietat pública, dins de les competències municipals; c) A
més d'aquests mecanismes evidents de prevenció, s'hauran d'establir
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procediments per a la immediata esmena per part de l'Aj. de València o de les
autoritats competents a instàncies d'aquest, perquè els ciutadans hagen de
patir deficiències en el servei públic, en aquest cas suposant un perill per a la
seguretat vial.
Resposta: Amb referència a la Moció presentada el 17 de setembre de 2013
pel Grup socialista al Ple de la Junta municipal d'Exposició sobre la Prevenció
davant el robatori de coure en Ronda Nord i esmena urgent per part de les
autoritats, des d'aquesta Prefectura s'informa de les actuacions que està duent
a
terme
en
relació
al
punt
1
de
la
citada
Moció:
La Policia Local de València és soci del Projecte Europeu POL-PRIMETT, en el
marc del Programa de Prevenció i Lluita contra el crim de la Comissió Europea.
L'objectiu de POL-PRIMETT és cercar solucions a escala europea per al
problema del robatori de metall. A aquesta fi, han participat Cossos policials i
Organitzacions
afectades
de
tota
Europa.
Com a resultats de POL-PRIMETT cal destacar l'establiment de mesures
estandarditzades de seguretat que ja s'han implementat de forma experimental,
a través de dues experiències pilot en punts calents de la xarxa d'enllumenat
de València. L'objectiu ha sigut verificar que els sistemes estudiats protegeixen,
prevenen
o
dissuadeixen
el
robatori
de
coure.
Aquests sistemes són:
Wire-watch: Monitoratge del cable en temps real i sistema d'alerta
múltiple en cas de manipulació de l'estesa o de la presa de terra.
Solució desenvolupada a Espanya i que compta amb casos d'èxit actius.
SelectaDNA: Marcatge del cable amb ADN sintètic, la detecció del qual
és invisible sense la dotació pertinent per a la detecció, lectura i
desxifrat. És pràcticament indeleble i aplicable al metall o a persones.
Una visita d'estudi a la British Transport Police ens va permetre
comprovar la utilitat d'aquesta solució en operacions policials tendents a
desarticular
bandes
organitzades.
Ambdues solucions s'han revelat eficaces en la lluita contra el robatori
de coure en la xarxa d'enllumenat de València, ja que durant més de 3
mesos han aconseguit dissuadir eventuals atacs en les zones
protegides. Aquestes zones van ser designades després d'avaluar el
risc d'atac en la xarxa d'enllumenat de València i obtenir la major
puntuació.
A més, aquesta Policia Local participa com a soci en la continuació del
Projecte POL-PRIMETT, que començarà en 2014, en el marc del mateix
Programa Europeu i sota la coordinació de l'Agència per al Crim
Organitzat del Regne Unit.
En aquest nou projecte s'han previst més accions preventives en la
mateixa línia que en el projecte anterior, el finançament del qual serà
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també comunitària. Aquestes accions es concreten en el pilotatge de les
solucions anteriorment exposades, que seran implementades durant 6
mesos en escenaris diferents, a saber
:
Wire-watch:

1. Jardí públic.
2. Ronda urbana.
3. Àrea industrial.
4. Xarxa estratègica de comunicació.


SelectaDNA:

5. Enllumenat públic.
6. Instal·lació de comunicacions.
7. Ferrocarril/Metre.
8. Xarxa estratègica de comunicació.
9. Instal·lació rural d'irrigació.
10. Port.
El Sr. President informa, d'altra banda, que no existeix consignació
pressupostària per a l'any 2013 per a restablir l'enllumenat de la zona, però si
per al 2014. Pel que decau la moció plantejada.
3) Assumpte: Instar a la Generalitat a incorporar una partida en els
pressupostos autonòmics de 2014 pel 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 una partida en els
pressupostos autonòmics de l'any 2014 ara a debat per a la construcció del nou
Centre de Salut de Benimaclet; b) Amb açò, instar a la Generalitat al fet que
una vegada incorporada la partida en els pressupostos, la quantitat assignada
siga
destinada
íntegrament
a
la
seua
comesa.
Resposta: Segons informa la Conselleria de Sanitat, es tracta de licitacions de
l'any 2011 sobre projectes de Salut projectats en anys anteriors. Actualment els
preus i condicions de licitació que tenen aquests centres estan obsolets i per
açò s'anul·len per a adaptar-los a les condicions i preu del moment de licitació.
La Conselleria de Sanitat va a escometre la construcció del Centre de Salut de
Benimaclet II. Així ho ha expressat el President de la Generalitat, Alberto
Fabra, en el Debat de Política General i aqueix és el compromís que sempre ha
tingut el Conseller de Sanitat amb els ciutadans d'aquest barri de València.
Encara que la construcció de l'esmentat centre significarà una millora en la
prestació sanitària per als habitants d'aquesta zona de València, i per açò s'ha
planificat, cal deixar clar que els ciutadans de Benimaclet estan perfectament
atesos
amb
les
infraestructures
sanitàries
existents.
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Per tot l'exposat decau la moció presentada.
- GRUP ESQUERRA UNIDA:
1) Assumpte: Cablejat aeri al barri de Benimaclet.
Propostes: a) Que de manera immediata es donen les ordenes oportunes amb
la finalitat d'evitar aquesta activitat i que torne a la situació anterior, retirant el
cablejat i reparant els desperfectes en les façanes. En el cas d'haver-se donat
ja les ordenes i a la vista de l'incompliment que siga l'Ajuntament qui
procedisca a la seua retirada carregant els costos de la retirada, així com el de
reparació i neteja de les façanes a l'empresa o empreses implicades; b) Que
s'impose la sanció màxima legalment possible a l'empresa o empreses
implicades
per
tots
els
conceptes
i
il·legalitats
comeses.
Resposta: Des de la Regidoria de Coordinació de Serveis de Via Pública i
Manteniment d'Infraestructures informen que tal com indiquen s'han iniciat els
procediments administratius necessaris per a la retirada de dita cablejada, així
com per a imposar les possibles sancions per aquestes actuacions.
Aquests processos es troben en marxa complint rigorosament amb la legalitat,
en
el
compliment
de
terminis
i
admissió
de
recursos.
Pel que decau la moció plantejada, encara que es farà un seguiment del tema.
- GRUP COMPROMÍS:
Presenta al Consell quatre mocions per Registre General d'Entrada el dia 19
de Setembre de 2013, i per tant fóra del termini establit, segons acord de la
Junta de Portaveus dels Grups Polítics Municipals de data 28 de desembre
de 2011, que modifica l'article 120.2 del Reglament Orgànic del Ple, de tal
forma que la presentació de les mocions ja no serà fins a les catorze hores
del quart dia anterior al de la celebració de la sessió en què es pretén
debatre, sinó fins a les catorze hores del dia anterior al de la convocatòria
de la sessió, havent sigut convocada aquesta sessió el dia 18 de Setembre.
Al no haver-se votat la urgència per a ser debatudes en la present sessió,
queden ajornades per a ser tractades en la pròxima sessió.
3.- PRECS I PREGUNTES.
- GRUP SOCIALISTA:
1) Assumpte: Situació del Centre de Salut de C/ Chile.
Preguntes:
- Que plans té l'Ajuntament i la Generalitat Valenciana per a la substitució
d'aquest centre per un nou en el Districte, que done servei a l'actual població,
donat
la
seua
antiguitat,
situació
i
saturació
?.
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- Quan s'ha fet l'última inspecció per part de les autoritats competents per a la
seua
revisió?.
- Quan va ser l'última vegada que es va invertir en el Centre o es van fer
accions de rehabilitació de les instal·lacions?
Resposta: Tècnics del Consistori i de la Sotsdirecció General
d'Infraestructures de la Conselleria, van valorar la possibilitat que se cedira part
del sòl del camp de futbol de Mestalla, en el mateix barri.
En aquests moments, el projecte, del que encara no s'ha redactat un pla
funcional, ha quedat suspès a l'espera que es consumeix el trasllat del València
C.F.
a
la
seua
nova
ubicació.
El vocal Sr. de la Creu, denuncia el mal estat en què es troba aquest centre,
donada la seua antiguitat, i assenyala que per al pròxim Consell portarà
fotografies per a demostrar aquest fet.
2) Assumpte: Carril bici en vies del barri de Benimaclet.
Preguntes:
S'ha realitzat aquest estudi per part de la Delegació de Circulació i Transport?.
Quin
ha
sigut
el
diagnostique
de
la
qüestió?.
Es
planteja
alguna
solució?.
- Des de l'Aj. de València es té previst realitzar algun tram més de carril bici i
carrer 30 en *Benimaclet? En el cas que sí, Quins són aquests trams i en quins
terminis s'estima que s'escometrien les obres?.
Resposta: S'informa que els estudis realitzats a dia d'avui quant a la
implantació del carril bici en l'Av. Primat Reig, indiquen la viabilitat de la seua
execució en el tram comprès entre Botànic Cabanilles i Gómez Ferrer, del que
ja
s'ha
realitzat
una
detallada
proposta
de
traçat.
El pla de Mobilitat Urbana Sostenible, inclou una línia estratègica per a la
bicicleta en la qual s'emmarca un programa per al desenvolupament i ampliació
de
la
xarxa
actual
de
carrils
bici.
Està previst que en 2014 s'implante la zona 30 l'alguna zona del barri de
*Benimaclet.
A continuació la vocal Sra. Vivo dóna contestació a les mocions i preguntes
plantejades pels vocals del Grup Compromís, Socialista i d'Esquerra Unida P.V.
en la sessió anterior, fent lliurament de les mateixes per escrit als vocals dels
citats grups:
- GRUP COMPROMÍS:
Assumpte: Festes de Carnestoltes del passat 23 de febrer de 2013.
Pregunta:
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- Quina raó diferent i diferent justifica que els serveis municipals autoritzen i
permeten la celebració de sopars en la setmana fallera en el carrer Masquefa
fins a altes hores de la nit i per contra no es permeta en el dissabte passat de
febrer quan ho 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 aquesta manera de procedir perquè la festa de
carnestoltes es puga gaudir sense traves administratives.
Resposta: Pel Servei de Descentralització i Participació Ciutadana s'informa
que en relació a la pregunta formulada, l'ocupació de la via pública amb la
celebració de sopars en la Setmana Fallera, cal indicar que totes les
ocupacions que es duen a terme durant la mateixa, tenen una regulació en el
Bàndol
d'Alcaldia
que
s'aprova
a
aquest
efecte.
Respecte a la resta d'ocupacions de via pública que se sol·liciten durant tot
l'exercici per qualsevol associació ( es tracte de comissions falleres o no), es
procedeix a la seua autorització quan es recapten informes favorables dels
serveis competents (Circulació i Transport, Policia Local, entre uns altres).
- GRUP SOCIALISTA:
1) Assumpte: Solució a la falta de connexió existent entre els carrils-bici a
la ciutat.
Resposta: Es comunica que des del Servei pertanyent a la Delegació de
Circulació i Transport es treballa a millorar les infraestructures ciclistes. Tant és
així, que s'ha dut a terme una actuació en aquest sentit habilitant un nou tram
de carril bici per Av. Prevalgut Reig, Camí Vell d'Alboraia i Benicarló, permetent
connectar i completar l'itinerari ciclista que discorre pels carrers Almassora i
Alfauir.
2) Assumpte: Millora, neteja i condicionament de la parcel·la de C/ Emili
Baró con C/ Ismael Merlo, junt al Centre Municipal d’Activitats per a
Persones Majors de Benimaclet.
Resposta: Es va realitzar visita d'inspecció a aquesta parcel·la després de la
qual es va comprovar que és utilitzada com a aparcament i que té herbes
perimetrals, així com acumulació de residus urbans lleugers tipus plàstics,
envasos, papers, pots, etc., per la qual cosa es va realitzar la neteja el dia 6
d'agost de 2013.
3) Assumpte: Solució a l’encreuament de la Av. Menéndez Pelayo amb el
C/ Doctor Gómez Ferrer, junt a l’Hospital Clínic.
Resposta: L’obra s’ha fet i està finalitzada.
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4) Assumpte: Increment del nombre de persones que cumpleixen penes
de treball en benefici de la comunitat, en l’entorn de l’Hospital Clínic i del
campus universitari de Blasco Ibañez.
Resposta: S'estudiarà la possibilitat d'incrementar el nombre de persones que
compleixen penes.
- E.U.P.V.:
Assumpte: Dotació pressupostaria per a les obres d’accesibilitat a la
biblioteca Carola Reig.
Resposta: La Delegació de Cultura ha sol·licitat dotació pressupostària per al
pressupost
municipal
de
2014.
D'altra banda, la vocal Sra. Vivó dóna contestació a les preguntes formulades
pels veïns i associacions en la sessió anterior o en la present:
1º.- D. Antonio Pérez, per l'Associació de Veïns de Benimaclet, planteja les
següents peticions:
- Un barri que conta la seua història - Benimaclet.
Resposta: Des de Serveis Centrals Tècnics se'ns informa que no disposen de
centraleta de telèfons.
- Neteja al barri.
Resposta: La Regidoria de Neteja ja és coneixedora de la situació.
- Benimaclet barri 30.
Resposta: Aquesta previst que en 2014 s'implante la zona 30 en el barri de
Benimaclet, en algunes zones.
- Nou Centre de Salut de Benimaclet II.
Resposta: Segons informa la Conselleria de Sanitat, es tracta de licitacions de
l'any 2011 sobre projectes de Salut projectats en anys anteriors. Actualment els
preus i condicions de licitació que tenen aquests centres estan obsolets i per
açò s'anul·len per a adaptar-los a les condicions i preu del moment de licitació.
La Conselleria de Sanitat va a escometre la construcció del Centre de Salut de
Benimaclet II. Així ho ha expressat el President de la Generalitat, Alberto
Fabra, en el Debat de Política General i aqueix és el compromís que sempre ha
tingut el Conseller de Sanitat amb els ciutadans d'aquest barri de València.
Encara que la construcció de l'esmentat centre significarà una millora en la
prestació sanitària per als habitants d'aquesta zona de València, i per açò s'ha
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planificat, cal deixar clar que els ciutadans de Benimaclet estan perfectament
atesos amb les infraestructures sanitàries existents.
- Botelló de la plaça de Benimaclet.
Resposta: La Regidoria de Sanitat, de Neteja ja són coneixedores de la
situació des del 17 de setembre, i ja s'han donat les instruccions oportunes
perquè
s'inspeccionen
els
locals
de
la
zona.
2º.- Dª Carmen del Rio, Presidenta de la AAVV AVEGAS, davant la informació
obtinguda del Servei de Patrimoni que el local situat en Av. de Catalunya s/n.
va ser cedit a la Fundació ANAR, i que el mateix mai ha funcionat per a les
finalitats de la mateixa, sent açò un fet públic i notori, planteja almenys la
possibilitat
de
compartir-ho
amb
aquesta
Fundació.
Resposta: Des de la Regidoria de Benestar Social, es va donar ordre a Sandra
Climent, representant de la Fundació ANAR, que es posara en contacte amb la
AAVV
AVEGAS,
per
a
compartir
el
local.
3º.-

D.

Emiliano

Ayuso

planteja

les

següents

qüestions:

a) Centre de Salut de Sant Vicent de Paúl-Sallent, quan podrà el ciutadà
utilitzar
els
seus
serveis
després
de
promeses
i
anys?.
b) Vials sense obrir encreuament Vinaròs-Reverend José Mª Pinazo, fins ara
hem tingut respostes de tot tipus, no ajustant-se cap a la realitat, Per què no
s'obri?.
c) Els nostres jardins de la zona, Camí Vell d'Alboraia, Albocàsser, etc. estan
suportant tot tipus de vandalisme amb resultats a la vista i el nostre Ajuntament.
no
fa
res
per
impedir-ho.
d) Major control en el reciclatge de residus sòlids en vies urbanes:
1.- El ciutadà, una gran majoria, si ho fa ho fa a la seua comoditat.
2.-Qui fa la recollida és vesprada i barreja residus, amb més implicació de l'Aj. i
amb els mateixos costos tindríem altres resultats més satisfactoris
i)
Serveis
públicsWaters
en
jardins
d’Orriols.
f) Falta de manteniment dels jardins de la zona i permissivitat d'ús inadequat,
especialment
per
gossos,
etc.
De totes aquestes qüestions es compromet la vocal Sra. Vivó, portaveu del
Grup
Popular
en
la
Junta,
per
a
fer
un
seguiment.
4º.-

D.

Pedro

Sillas

reitera

les

següents

peticions:

a) Que es retire el formigó que queda en el solar situat entre els números 2 i 10
de
la
C/
Portacoeli.
Resposta: L'assumpte va ser informat i notificat per última vegada a principis
del mes de juny del present any en el sentit que es tracta d'una zona pendent
d'urbanitzar que es neteja periòdicament per mitjà de la Contracta Municipal, i
el
formigó
és
provinent
d'una
obra
privada.
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b)

Obertura

de

la

C/

Arquitecte

Tolsa.

Resposta: L'esmentat carrer es troba oberta al tràfic íntegrament, distingint-se
dos trams amb sentits oposats de circulació. En el primer tram comprès entre
Sant Vicent de *Paúl i Pare Viñas, se circula cap a Pare Viñas. En el segon
tram comprès entre Sant Vicent *Paúl i Alfauir, se circula cap a Alfauir
5º.- D. José L. Gaspar, com a pare i President de la AAVV d’Orriols, sol·licita
que es castigue amb el major rigor possible les infraccions d'excés de velocitat
comeses en l'encreuament de l'Av. Blasco Ibáñez amb Doctor Gómez Ferrer i
en
tota
la
ciutat.
Resposta: No es pot castigar amb major rigor les infraccions d'excés de
velocitat, ja que ens hem de cenyir a l'establit en la Llei de Seguretat Vial i el
Reglament
General
de
Circulació.
En l'Encreuament de l'Av. de Blasco Ibáñez amb D/ Gómez Ferrer i en la resta
de la ciutat per part de la Policia Local es denuncien les infraccions que
cometen els ciutadans. Quant al control de velocitat se situen diferents radars
en les vies en les quals es pot mesurar la velocitat, formulant les corresponents
denúncies.
Des de l'1 de gener fins al 30 d'agost del 2013 s'han efectuant un total de
12.482
denúncies
per
excés
de
velocitat.
6º.- D. José Pilán Alemany, en representació de la Confraria dels Sants Patrons
Abdón i Senent i Santíssim Crist de la Providència de Benimaclet, planteja la
següent petició: La no discriminació de les diverses clavariesses, dependents
de la citada confraria, pel que fa a altres associacions i col·lectius, a l'hora de
sol·licitar permisos municipals per a la celebració de festes populars i
processons
religioses.
Resposta: Per part del Servei de Descentralització no s'ha tramitat cap
expedient en el qual les mateixes figuren com a interessats, ja que no es troben
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, podent potser haver-se dirigit la
seua
petició
al
Servei
de
Circulació
i
Transports.
7º.- Dª Carmen Espinosa reitera la seua petició: Denuncia la situació creada
per okupes i gitanos en els nombres 7,9 i 11 de la C/ Carreres Puchalt, que són
cases deshabitades i que produeixen tot tipus de molèsties amb festes,
concerts, sorolls, brutícia i un bar que funciona sense llicència.
A aquesta intervenció es va donar contestació en la sessió del Consell
de la Junta, celebrat el 26 de setembre de 2012, no obstant el Sr. President es
va comprometre a prendre's interès pel tema plantejat.
Resposta: Que aquesta denúncia ja es va produir fa uns mesos i es va
procedir a l'actuació per part d'aquesta Policia Local, el resultat de la qual va
ser que girada inspecció per part dels agents del barri es va informar que en el
nº 7 no existeix una ocupació il·legal de l'immoble, sinó un grup social alternatiu

11

que compta amb anuència de la titular, doncs no es té constància de denúncies
i l'última informació amb la qual explica és que la titular de l'immoble va donar
permís a un nebot seu per a utilitzar el baix, sent coneguts del mateix els qui
fan un ús no autoritzat del mateix, de manera que solament esporàdicament
realitzen alguna festa privada la qual ha sigut denunciada en el moment s'ha
tingut
coneixement
de
la
mateixa.
Respecte al nº 9, és cert que hi havia una família d'ètnia gitana que es trobava
en una situació precària atesa pels Serveis Socials de Benimaclet, i quan es va
tenir coneixement de la denúncia de l'ocupació per part del seu propietari es va
procedir a instar a aquestes persones a abandonar l'immoble el que van fer
abans de l'estiu passat. Encara que si bé és cert que, com vulga que per part
del seu titular no es van posar els mitjans per a impedir una nova ocupació,
s'ha pogut comprovar recentment que aquest habitatge es troba ocupada per
una família composta per tres adults i un xiquet ( una dona d'ètnia gitana i un
home de nacionalitat Romanesa, així com una dona major), trobant-nos en
aquests moments tractant de localitzar al seu titular per a informar-li de la nova
situació en la qual es troba el seu immoble i amb la finalitat d'interposar
novament la corresponent denúncia, requisit imprescindible perquè es
produïsca
una
ordre
judicial
de
desallotjament.
Finalment i respecte al nº 11, és cert que diversos joves ocupen l'immoble i es
troba denunciat el fet trobant-nos a l'espera que es produïsca una ordre judicial
de desallotjament promoguda per la titularitat. No obstant açò des d'aquesta
Policia de Barri es va a tractar de localitzar novament a aquests propietaris i
que denuncien la situació.
De totes aquestes 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 20,05
hores, del que com a Secretari done fe.

Vº Bº
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ
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