ACTA NÚM. 100, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ, CELEBRADA EL 29
DE GENER DE 2018

ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. NEUS FÀBREGAS SANTANA (VALÈNCIA EN COMÚ)
Vocals:
Sr. DANIEL SORIANO ARGENTE (COMPROMÍS)
Sr. JOAN COLOMER BEA (COMPROMÍS)
Sr. JAUME FERRÀ PELLICER (COMPROMÍS)
Sr. ELÍAS PÉREZ GARCÍA (PSOE)
Sr. VICENTE INGLADA ALCAIDE (PSOE)
Sr. MANOLO LLEDÓ MATOSES (VALÈNCIA EN COMÚ)
Sra. LUCILA TALENS SALAS (PP)
Sr. JOSÉ MANUEL ORTA CID (PP)
Sra. RUTH M. MERINO PEÑA (CIUTADANS)
Sr. MIQUEL GARCIA PAYÀ (CIUTADANS)
Secretari:
Sr. PEDRO LLOPIS NARBÓN
Hi assistixen com a vocals suplents la Sra. Lucila Talens Salas (PP), el Sr. José
Manuel Orta Cid (PP) i el Sr. Vicente Inglada Alcaide per la Sra. Gemma M.
Contreras Zamorano (PSOE). No assistix a la reunió el Sr. Giuseppe Grezzi,
vicepresident de la Junta. Hi assistix com a convidat el Sr. Fernando Giner
Grima, regidor del Grup Municipal Ciutadans.
A la ciutat de València, a les 19,00 hores del dia 29 de gener de 2017, es
reunixen al Centre Municipal de Persones Majors d’Orriols, en sessió ordinària,
prèviament citats, els membres del Consell de Districte de la Junta Municipal
d’Exposició que es detallen més amunt amb l’orde del dia següent:
1. Informació per l’EMT sobre canvis de línies d’autobusos
2. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la sessió anterior
3. Informe de la presidència del Consell
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4. Propostes dels grups de treball
5. Mocions dels grups municipals
1. Moció presentada per Ruth Merino, en nom seu i del Grup Municipal
Ciutadans, sobre compliment d’estàndards de freqüència en EMT
València, estudi de millora de les freqüències teòriques en horaris
laborables d’hivern i assegurament del funcionament de panells
informatius.
2. Moció presentada per Ruth Merino, en nom seu i en el del Grup
Municipal Ciutadans, sobre compromisos amb l’execució de projectes
dels pressupostos participatius de les edicions 2015-2016 i 2016-2017.
3. Moció presentada per Luis Héctor Bailón García, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre supressió d’aparcaments a l’avinguda
d’Aragó i l’entorn del carrer de la Murta.
4. Moció presentada per José Manuel Orta Cid, en nom seu i en el del
Grup Municipal Popular, sobre reducció d’impostos municipals.
6. Precs i preguntes dels vocals
1. Pregunta presentada pel vocal Miquel Garcia Payà, en nom propi i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre l’estat d’execució de projectes
d’inversió 2015-2016.
2. Pregunta presentada pel vocal Miquel Garcia Payà, en nom propi i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre l’estat d’execució de projectes
d’inversió 2016-2017.
3. Pregunta presentada pel vocal Miquel Garcia Payà, en nom propi i en
el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre projecte de reurbanització del
carrer de la Murta, primera fase.
4. Pregunta presentada pel vocal Miquel Garcia Payà, en nom seu i en el
del Grup Municipal Ciutadans, sobre mala herba en escocells.
5. Pregunta presentada pel vocal Miquel Garcia Payà, en nom seu i en el
del Grup Municipal Ciutadans, sobre passos de vianants sense paviment
per a invidents.
6. Pregunta presentada pel vocal Miquel Garcia Payà, en nom seu i en el
del Grup Municipal Ciutadans, sobre alçament de voreres a l’avinguda
de Blasco Ibáñez.
7. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i en
el del Grup Municipal Ciutadans, sobre immoble ruïnós al carrer de
Cuenca Tramoyeres.
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8. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i en
el del Grup Municipal Ciutadans, sobre aparcaments a l’avinguda
d’Aragó.
9. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i en
el del Grup Municipal Ciutadans, sobre situació d’abandó i deterioració
de la Torre de Miramar.
10. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i en
el del Grup Municipal Ciutadans, sobre bardisses de l’avinguda de
Blasco Ibáñez.
11. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en el seu nom i
en el del Grup Municipal Ciutadans, sobre fullaraca en zona Albereda.
12. Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en el seu nom i
en el del Grup Municipal Ciutadans, sobre modificació de línies de l’EMT.
13. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre manteniment i poda de palmeres en
diferents vies públiques del districte d’Exposició.
14. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre xabolisme al solar públic del carrer
d’Antoni Suárez.
15. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre sol·licitud de relació de subvencions a
programes o projectes a entitats i associacions donades per la Junta
Municipal del Districte d’Exposició.
16. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre encesa d’enllumenat públic en l’àmbit
de l’avinguda d’Aragó a plena llum del dia.
17. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre situació de l’ampliació del col·legi
públic Primer Marqués del Túria.
18. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre inseguretat ciutadana al barri
d’Orriols.
19. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre alternatives a la falta d’aparcaments
en l’àmbit del carrer de la Murta.
20. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre actuacions municipals contra la
presència de rosegadors.
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21. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre goteres i desperfectes al consultori
del carrer de Xile.
22. Pregunta presentada per la vocal Lucila Talens, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, sobre escocells buits a Benimaclet.
7. Intervencions veïnals
Abans de tractar l’orde del dia, es dóna compte del nomenament de dos
vocals: del Grup Municipal Compromís, el Sr. Daniel Ricard Soriano
Argente, que substituïx la Sra. Rosa M. Garcia Domínguez, com a vocal
titular, i el Sr. Manolo Lledó Matoses, que substituïx el Sr. Salvador Giner
Alcalá, com a vocal suplent del Grup Municipal València en Comú.
1. INFORMACIÓ PER L’EMT SOBRE CANVIS EN LES LÍNIES
D’AUTOBUSOS
S’informa de les millores que té previstes l’EMT per al mes de febrer, primer
les de tota la ciutat que afecten huit línies, i en segon lloc les que afecten
este districte.
Continuant amb la reorganització de línies que es va fer en 2016, fruit de
totes les reunions que es van tindre amb els veïns, es modificaran les línies
18 i 25, es canviarà la nomenclatura de les 90, perquè són les més llargues
i creuen tota la ciutat: en este cas tindrem la 92, 93, 94, la 95, que ja existix,
la 98, que és nova, i la 99, que també existix.
Pel que fa a la línia 18, que va fins a l’Hospital La Fe, els veïns ens van
demanar que arribara també a l’Hospital Peset, es va veure viable i així es
va fer, i ha estat molt ben acceptat pel districte de Quatre Carreres. Tot este
canvi suposa una millora que es va fer possible amb una nova
infraestructura, les obres de la qual s’estan executant, des de la plaça de la
Porta de la Mar, que possibilitarà una major mobilitat dels autobusos, que
podran girar per la Glorieta, i una zona d’intercanvi ràpid, per la qual cosa
s’obtindrà un sistema més flexible i més eficient.
Quant a la línia 25, que va al Palmar i el Perellonet i que té el final al carrer
de Cerdà de Tallada, amb este intercanviador es traslladarà a Porta de la
Mar, que és una zona amb millor accessibilitat.
De la línia 92, que és l’actual línia 2, molt del recorregut de la qual està
solapat amb la línia 3, se n’augmentarà la capacitat per a millorar la
freqüència, i per a això ja es disposa de nous autobusos articulats de 18
metres, que a més són híbrids.
Les línies 3 i 41 es fusionen en la nova línia 93, i així el servici que donava
la 41 només en dies laborables ara es donarà tot l’any, amb la millora
afegida que durant els caps de setmana i a l’estiu la línia arribarà fins al
passeig marítim.
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La línia 94, de nova creació, absorbix en gran part el recorregut de la línia 1,
i s’ampliarà el recorregut de la 99 de manera que faça tot el recorregut que
feia la 1, i llavors la 94 ja no haurà de fer este tram, i en la 94 es millorarà el
servici a Nou Campanar.
La línia 95 és l’actual, amb la diferència que, en comptes d’arribar a la plaça
d’Amèrica i creuar pel pont de les Flors, entrarà per Navarro Reverter, que
serà de doble sentit per a autobusos, fins a la Porta de la Mar, amb el nou
intercanviador, i amb la possibilitat de transbordament amb totes les línies
que confluïxen a Navarro Reverter.
La línia 98 és l’actual línia 29, i acabarà al passeig marítim, de manera que
tota la xarxa d’hivern es potencia perquè tot l’any hi haja servici a la platja.
I, finalment, la línia 99 acabarà, com s’ha dit, al passeig marítim.
Quant a les freqüències, totes es milloren, i s’invertiran més recursos, com
ara en la línia 25, que va al Saler i té molta demanda a l’estiu, on es
posaran més autobusos articulats, concretament tres de juny a setembre.
La línia 93 tindrà una freqüència constant de 8 minuts. La 94 es posarà en
freqüències de 8 a 9 minuts, i la 98, en hora vall, baixarà als 9 minuts,
respecte als 11 actuals. La 99 es reforça molt en la franja de la vesprada,
amb una freqüència de 8 minuts de matí i 11 de vesprada. Es preveu que
tots estos canvis es duguen a terme a partir del 15 de febrer.
Els veïns pregunten si la resta de línies es modificaran, i els tècnics de
l’EMT responen que la resta de la xarxa no es modifica.
El president del CPM d’Orriols, Sr. Rubio, pregunta per què no s’ha atés la
petició que es va fer amb més de 400 firmes per a modificar el recorregut de
la línia 11.
Es respon que la modificació que es va fer en 2016 d’esta línia és la que
van considerar més encertada els tècnics de l’EMT.
La vocal, Sra. Talens, pregunta si la línia 93 cobrirà tot el recorregut de les
línies que fusiona. Els tècnics li responen que sí.
El vocal, Sr. Lledó, pregunta si la línia 25 podria tindre una parada a la
població de Sueca. Es respon que l’EMT no pot establir parades fora del
terme municipal de València. Per part de l’EMT, fins i tot s’està intentant,
però és un problema administratiu.
A Adelaida Milla, el canvi del 81 per la línia 73 li sembla absurda, quan fa el
mateix recorregut, i s’ha complicat, sobretot, per a la gent major.
Un veí pregunta per la freqüència oficial de la línia 70. Se li respon que
estarà entre 8 i 10 minuts, però si li interessa pot consultar-ho en l’aplicació.
Un altre veí pregunta si s’ha tingut en compte la possibilitat de mantindre, en
horari nocturn, la línia que va de Benimaclet al nou Hospital La Fe. Un altre
sol·licita que esta línia no pare a la porta principal, sinó que faça la volta a
l’edifici de l’hospital.
Es respon que este tema s’ha tractat en reunions amb l’hospital, i s’ha vist
que circular per eixa zona resulta perillós perquè hi ha molta circulació de
persones i molts vehicles d’urgències. A més, la circulació per estos carrers
es col·lapsa, i per a això l’hospital hauria de reordenar els seus carrers
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interiors, i a més hi ha un embut a l’eixida, i mentre que no se solucione això
es col·lapsaria l’eixida, i el recorregut seria lentíssim i molt ineficient. No
obstant això, es tornarà a parlar amb La Fe per a una possible solució.
2. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de l’acta de la sessió
anterior, de 3 d’octubre de 2017, juntament amb l’orde del dia d’esta
convocatòria, i l’aproven per unanimitat.
3. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
Informe de la presidència
del Consell de Districte de la Junta Municipal d’Exposició
1. Resultats de la consulta ciutadana d’inversions per als projectes de ciutat
- Vam començar el 18 d’octubre i ha finalitzat este 15 de desembre. En total, esta
consulta ha durat 2 mesos (davant dels 5 meses de l’anterior).
- Es van presentar 562 propostes, de les quals 94 van passar la fase de suports i 47
la fase de viabilitat tècnica per part dels diferents servicis de l’Ajuntament.
- Hem rebut 109.385 visites a la web durant tot el procés des que vam començar. En
la consulta anterior, en van ser 100.370.
- Han participat en la votació final 12.987 persones, davant de les 12.407 de la
segona consulta ciutadana. Durant el període de suports, en van participar 8.986 davant
dels 5.454 de la consulta anterior.
- En total, hi ha hagut un percentatge de participació del 2,6 %. Per tant, ha pujat
mig punt respecte a la consulta de març del 2017, on es va aconseguir un 2 %. El total
de persones que han participat al llarg de tot el procés ha sigut de 17.554, davant dels
15.338 de la consulta anterior. Des de la Regidoria de Participació i Acció Veïnal en
fem una lectura positiva. Les dades ens demostren que hi ha una ciutadania que hi
participa de manera ja permanent, encara que hem tingut circumstàncies adverses:
menys temps, unes vacances per mig..., i que els pressupostos participatius són una
ferramenta que hem de continuar millorant però que té un suport ciutadà.
Projectes més votats: 11 projectes
Plantes d’energia solar a edificis municipals
Convertir a zona de vianants la plaça de l’Ajuntament per sempre
Banys públics al jardí del riu Túria
#Valènciasolar: pèrgoles fotovoltaiques i mobilitat sostenible

Ciutadania
Ciutadania
Ajuntament
Ciutadania

4028
3867
3752
3286

147000
450000
650000
680000
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Il·luminació sota els ponts del jardí del Túria
Una València més verda
Carril bici a la Gran Via de Ferran el Catòlic - Ramón y Cajal
Wifi públic als pobles de València
Soterrament de contenidors de residus urbans en nuclis històrics
Carril bici a l’avinguda de Primat Reig
Millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat

Ciutadania
Ciutadania
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ciutadania
Ajuntament

3243
3181
2939
2660
2545
2533
2282

185324
2100000
320000
96000
575000
520000
1276676

La proposta “Millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat”
estava pressupostada inicialment per 2.627.343, però com que només en quedava
1.276.676, des del servici han adaptat esta proposta a la quantitat definitiva, fent menys
intervencions a la zona sud i nord de la ciutat.
En concret, les propostes actuaran sobre les zones de la ciutat següents:
Plantes d’energia solar a edificis municipals: Cementeri General, el
Cabanyal, el Grau i Benimàmet.
Convertir en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament per sempre: plaça
de l’Ajuntament.
Banys públics al jardí del riu Túria: al llarg del riu Túria, cal destacar que
este espai és un dels pulmons més utilitzats de la nostra ciutat, amb una visita anual
de 7 milions de persones. Esta proposta possibilita la instal·lació de sis banys, 4 de
nova creació i 2 que es podran rehabilitar. Això suposa disposar d’un bany al riu
Túria a una distància màxima de 600 metres.
#Valènciasolar: pèrgoles fotovoltaiques i mobilitat sostenible.
 Nova plaça de vianants del mercat de Rojas Clemente (barri Botànic)
 Pàrquing mercat de Castella (barri de Tres Forques)
 Parc al costat del mercat del Cabanyal
 Parc als carrers de Josep Maria Bayarri i Roure Valencià (barri de la Llum)
 Pàrquing del carrer de Pavia al costat del col·legi Blasco Ibáñez (barri del
Cabanyal-Canyamelar)
Il·luminació sota els ponts del jardí del Túria (per concretar els llocs
exactes).
Una València més verda: a tota la ciutat. Cal tindre en compte: per raons
d’estacionalitat i de planta, la plantació haurà de ser durant els mesos d’hivern
(últim trimestre de 2018, primer trimestre de 2019).
Carril bici a la Gran Via de Ferran el Catòlic - Ramón y Cajal.
Wifi públic als pobles de València: instal·lació de wifi públic a l’interior dels
21 edificis municipals dels 15 pobles de València.
Soterrament de contenidors de residus urbans en nuclis històrics: 5
districtes de la ciutat per valorar pel servici.
Carril bici a l’avinguda de Primat Reig: des de l’avinguda de la Constitució
(on connectaria amb el carril bici de pròxima creació aprovat en les consultes
anteriors) fins a l’avinguda de Catalunya (on podria unir amb el carril bici existent
en esta avinguda, que va cap a Tarongers i Blasco Ibáñez).
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Millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat (led):
- Zona nord (8): Manuel Candela, Vall de la Ballestera (barri del Calvari, al
costat del Bioparc), Pobla de Farnals (per Mestalla), Dolores Marqués
(Benimaclet), General Avilés, carrer del Pare Barranco (Benicalap), carrer de
l’Alguer (Aiora), carrer dels Germans Fabrilo (Saïdia).
- Zona sud (6): Malilla, Nou Moles, General Urrutia, el Perellonet i camí Nou
de Picanya.
Des de la Regidoria de Participació i Acció Veïnal s’està preparant una jornada
d’avaluació d’esta consulta i de propostes per a millores de cara a la següent
consulta #Decidim. La data d’esta consulta serà el 8 de febrer a les 17:30 a la sala
de premsa de l’edifici de Tabacalera. Enviarem la convocatòria a totes les
organitzacions la pròxima setmana.

2. Estat dels projectes de districte de les consultes ciutadanes d’inversió d’anys
anteriors
2015-2016
201600115

El Pla del Dos nous passos de vianants semaforitzats a
31.931,00 €
Real
l’avinguda de Blasco Ibáñez

201600070

El Pla del Proposta ajuntament. Carril bici a l’avinguda de
Real
Suècia
Proposta ajuntament. Projecte condicionament
Rascanya experimental solars municipals al districte municipal
de Rascanya
Proposta ajuntament. Implement seguretat passos
Rascanya
vianants i persones amb mobilitat reduïda
Proposta ajuntament. Mesures de pacificació del
Rascanya
trànsit
Proposta ajuntament. Implement seguretat passos
Rascanya
vianants i persones amb mobilitat reduïda

201600016
201600098
201600100
201600103
201500382
201600099
201600067

Rascanya
Rascanya
Rascanya

201600014

Rascanya

201500602

Rascanya

Millora de la senyalització carrer de Peníscola

125.000,00 €

Tramitació

60.000,00 €

Executat

10.000,00 €

Executat

5.000,00 €

Executat

10.000,00 €

Executat

1.000,00 €

Executat

Proposta ajuntament. Millora de l’aparcament de
2.000,00 €
bicicletes
Proposta ajuntament. Millora de l’accessibilitat en
33.573,00 €
parades del transport urbà de Rascanya
Proposta ajuntament. Millora dotació papereres
ordinàries en carrers, en jardins i per a zones 21.750,00 €
d’expansió canina amb expenedor de bosses i cendrer
Condicionament del Parc de les Il·lusions

Executat

60.500,00 €

Executat
Tramitació
Execució
Execució
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201500155

Benimaclet

Zona enjardinada Sant Columbà - Masquefa (plaça
303.453,00 €
d’Amparo Arce)

Tramitació
(licitació)

Totals:
Executats: 7
En execució: 2
En tramitació: 3
Consulta 2016-2017

437

Benimaclet

Reurbanització carrer de la Murta (pimera fase) Finalitzarà
260.986 €
previsiblement al març

Execució

534

Benimaclet

Condicionament de voreres al c/ Viver, c/ Juan Giner i c/
21.000 €
Enginyer Alberto Oñate

Execució

71

Benimaclet Passos de vianants a Dolores Marqués

24
186

El Pla del Enjardinament solar entre els carrers de Rubén Darío i
242.038 €
Real
Palància
Rascanya Zona esportiva c/ Motilla del Palancar
60.000 €

369

Rascanya

Parc Maria Mazzarello

223

Rascanya

Creació d’un espai lúdic esportiu en solar pròxim al CEIP
60.000 €
Carles Salvador

16.000 €

252.000 €

Execució
Tramitació
Executat
Tramitació
(licitació)
Executat

Totals:
Executats: 2
En execució: 3
En tramitació: 2

3. Pressupost per als grups de treball de les juntes municipals de districte
El repartiment es realitza per criteris poblacionals i nombre de teixit associatiu amb
seu social al districte:
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Activitats culturals: 10.000 euros (un 10 % dels pressupost dels 100.000 euros
destinats a este concepte per a totes les JMD).
Premis i beques: 2.800 euros (un 14 % del pressupost dels 20.000 euros destinats a
este concepte per a totes les JMD).

4. Situació del Reglament de participació i Reglament orgànic de govern i
administració (articulat relacionat amb les juntes municipals de districte)
El passat mes de desembre es va aprovar al ple de l’Ajuntament el model de
participació ciutadana, un document que va ser el resultat d’un procés de participació
amb la ciutadania. Hui tenim un document polític, tècnic i ciutadà que establix el marc
de treball de la participació i els eixos fonamentals.
Este model és el resultat d’un procés participatiu on vam posar en comú i trobar un
mateix llenguatge. Amb este procés de participació (amb 4 tallers participatius amb la
ciutadania i entrevistes als grups polítics, 9 regidors/es, 11 tècnics dels servicis i
alcaldes de pobles de València) hem pogut decidir col·lectivament la política pública de
participació.
Hem determinat 7 eixos, amb 37 elements que permeten emmarcar la participació
ciutadana i l’acció institucional en un mateix espai pel bé comú. Podeu trobar este
model en la web.
Després de l’elaboració d’este document, ara des de la Regidoria de Participació i
Acció Veïnal hem de reformular el Reglament de participació ciutadana i de
transparència i el Reglament orgànic de govern i administració.
La reformulació es realitzarà tenint com a base el model de participació i amb la
realització d’una sèrie de tallers participatius que organitzarem als pròxims mesos. Els
primers passos són redactar l’esborrany dels reglaments i posteriorment, amb eixe
esborrany, es realitzaran els tallers participatius. Per això, ara mateix des de la Regidoria
no podem dir dades exactes dels tallers, però en els pròxims mesos vos donarem esta
informació i es donarà a conéixer públicament tot el procés.
En el procés de participació es treballarà l’esborrany de reglament de participació i
també de transparència, un document que s’està treballant en la Regidoria de
Transparència i Govern Obert, ja que els dos documents tenen molta relació i
complementarietat. Per això, el procés de reformulació serà conjunt, així com el
Reglament orgànic de govern i administració, l’articulat dedicat a les juntes municipals
de districte.
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5. Obertura de les tres noves juntes municipals dels pobles de València
Les tres noves juntes municipals se situaran:
- Junta Municipal dels Pobles del Sud a Castellar (edifici municipal).
- Junta Municipal dels Pobles de l’Oest a Benimamet (local llogat perquè no es
disposa d’espai municipal lliure on poder ubicar-la).
- Junta Municipal dels Pobles del Nord a Carpesa (edifici municipal).
Les noves juntes estaran dotades de mitjans materials i personals suficients per a
poder prestar les seues funcions i competències pròpies. Comptaran amb sis auxiliars
administratius (dos per a cada junta), tres tècnics d’administració general (un per a cada
junta) i un arquitecte tècnic.
S’obriran al llarg del mes de febrer, una vegada que tinguen el personal necessari.
6. Campanya “Registre d’entitats o actualització de dades”
Des de la Regidoria de Participació i Acció Veïnal s’està duent a terme una
campanya d’actualització de dades de les entitats en el Registre Municipal
d’Associacions, amb la finalitat de poder disposar d’un registre actualitzat amb el
nombre d’associacions de la ciutat, com també conéixer les seues finalitats i la seua
representativitat per a possibilitar una correcta política municipal de foment de
l’associacionisme.
Des del mes de desembre s’han anat enviant cartes, gradualment, a les entitats
socials informant-les d’esta campanya i de la necessitat de notificar els canvis que
s’hagen produït en l’entitat (o notificar que no s’han produït canvis). Des de la recepció
de la carta, cada entitat té fins a dos mesos per a notificar els canvis oportuns. Si no es
rep cap tipus de comunicació per part de l’entitat, es procedirà a donar-la de baixa en el
Registre Municipal d’Entitats. A banda de la carta, des del Servici de Descentralització i
el Servici de Transparència es cridarà les entitats perquè tinguen tota la informació.
Per a qualsevol dubte o pregunta, podeu posar-vos en contacte amb el Servici de
Descentralització: serdescentralizacion@valencia.es.
7. Resum del procediment de participació ciutadana en la revisió de
l’ordenació detallada
Amb data 3 de novembre de 2016, la Junta de Govern de l’Ajuntament de València
aprova l’inici de la fase de participació pública del document
DIRECTRIUS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT URBANA DELS
BARRIS
Ja que este és un document marc global per a tota la ciutat, el procés participatiu
s’establix en dos fases:
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1. Difusió del document
2. Consultes i participació
En este moment s’ha realitzat la fase de difusió mitjançant exposicions en diferents
entitats, publicació en la pàgina web de l’Ajuntament (www.valencia.es/revisionplan),
amb l’opció de participació a través d’una enquesta disponible en eixa web.
En concret, amb el veïnat, s’ha realitzat una exposició en la Federació
d’Associacions de Veïns de València, en la qual es va exposar el document global que
afecta aspectes generals que cal tindre en compte en el desenvolupament de la revisió de
tota la ciutat, de manera que s’establisca un marc comú per a tots els barris.
La fase de participació i cooperació veïnal començarà en el moment en què s’inicie
el desenvolupament dels plans de cada una de les àrees funcionals, que serà l’escala
adequada per al tractament dels problemes concrets de cada barri.
En este marc de participació, s’estima un termini de sis mesos, i algun dels plans
d’àrea se superposaran en este període.
8. Estratègies participatives:
 Benimaclet és futur i Activa Orriols
Hui s’ha explicat al veïnat les propostes derivades del procés participatiu que es va
realitzar.
El pas següent és l’aprovació en el ple de l’Ajuntament, en principi al mes de
febrer, després de passar per la Comissió de Participació.
Juntament amb l’estratègia s’aprovarà la constitució d’una comissió de seguiment i
coordinació política per a coordinar les diferents propostes previstes en l’estratègia.
9. Parc de l’Ermita
Com podreu veure, ja estan acabant les obres del parc, amb la previsió de
finalització al mes de febrer.
10.

Reunió sobre el model d’oci del barri de Benimaclet

Des de l’últim consell de districte, des de la Regidoria de Participació i com a
presidenta de la JMD d’Exposició, s’han realitzat reunions amb entitats veïnals per a
tractar la situació del botellot al barri de Benimaclet.
En estes reunions obertes han participat l’Associació de Veïns i Veïnes de
Benimaclet, Benimaclet Descansa, Joves de Benimaclet, Festival Confusion, El
Terra, CSOA Horta, Rogle i La Rebel.
Al llarg de les reunions, hem fet una anàlisi col·lectiva de la situació de soroll que
es viu a la plaça i hem començat a pensar entre totes accions (a mitjà i llarg termini) per
a sensibilitzar d’esta situació, del dret al descans i a les cures del veïnat, així com pensar
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accions perquè la joventut del barri tinga opcions d’oci que no suposen un malestar per
al veïnat.
Continuarem treballant amb estes organitzacions, i aquelles que vulguen unir-se,
per a tindre un barri que garantisca el dret al descans amb el dret a l’oci. Actualment
encara no hem tancat cap acció concreta, ho farem en la reunió següent, que serà el 7 de
febrer a les 18:00 a la Junta Municipal de Districte d’Exposició.
Este espai possibilita que entre el veïnat i l’Administració puguem resoldre
problemàtiques del barri, amb col·laboració i treball en comú.
11. Mesures implementades per la Regidoria de Benestar Social a Orriols:
Posar resposta de Benestar Social.

Preguntes realitzades en el consell de districte anterior pel veïnat

- Fermín Alegría Calvo va realitzar una intervenció, en el consell d’octubre,
sobre la matrícula en la Universitat Popular. Li adjuntem la resposta de la direcció de la
Universitat Popular.
- María Sánchez Pérez, per l’Associació de Comerciants d’Orriols, formula la
pregunta següent: Com s’actuarà amb la gent que no acudix als centres de servicis
socials i crea conflictes?
L’Ajuntament de València compta amb diversos mitjans per a donar publicitat dels
diferents recursos socials de la ciutat. En la web de Benestar Social i Integració
s’inclouen diversos instruments i informació de tots els recursos socials i programes que
es desenvolupen a la ciutat. Es tracta de donar una resposta adequada, completa, ràpida i
fiable. Els centres municipals de servicis socials són centres als quals pot dirigir-se
qualsevol ciutadà que tinga qualsevol dubte, problema o necessitat de caràcter social.
Els professionals que treballen allí desenvolupen diferents programes d’intervenció,
a més de realitzar accions per a potenciar la vida de la comunitat propiciant la
participació i el foment de la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.
Amb este objecte, els professionals mantenen una constant coordinació i
col·laboració amb les diferents entitats sense ànim de lucre presents en el barri que
desenvolupen projectes d’intervenció social i comunitària amb la ciutadania. Des
d’estes entitats, es realitzen actuacions amb caràcter preventiu davant de problemes que
afecten persones o grups en risc d’exclusió social i es promou que les famílies
acudisquen als CMSS perquè siguen informades i orientades sobre els seus drets i
recursos socials existents. Estes entitats actuen en moltes ocasions com a mediadores i
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negociadores quan hi ha conflictes socials, encara que quan estos conflictes són greus es
posen en coneixement de les autoritats policials competents. No obstant això, la
Constitució espanyola garantix el respecte a la llibertat i l’autonomia personal i, per
tant, excepte les persones que es troben en situació de protecció per part de les
administracions, no es pot obligar cap persona a actuar contra la seua voluntat ni se la
pot obligar a acudir a un recurs social.
- Som Valencians va preguntar en quina situació es troba la parcel·la urbana
del carrer de Masquefa, número 45, parcel·la expropiada per import de 734.616.82
euros:
L’ús de la parcel·la obtinguda al carrer de Masquefa és escolar. Es tracta d’una
expropiació tramitada per ministeri de la llei, a sol·licitud del propietari.
- L’AVV de Benimaclet sol·licita informació sobre l’ampliació de la
Biblioteca Carola Reig i Universitat Popular:
El Servici d’Acció Cultural ens informa que és un compromís de la Delegació
d’Acció Cultural intentar que els plecs de les clàusules administratives i prescripcions
tècniques que han de regir les obres d’ampliació de la Biblioteca i de la UP acaben de
tramitar-se durant els primers mesos d’enguany.
- Arturo Perió Pons va informar d’una sèrie de reivindicacions del veïnat del
carrer de Torre Baixa, a les quals la Delegació de Policia Local respon el següent:
En relació amb les queixes veïnals relatives al carrer de Torre Baixa, cal informar
que, a més de la intervenció amb els bombers en l’immoble de la cantonada del carrer
de Torre Baixa que va quedar fitat en la seua façana amb tanques de delimitació, s’han
produït sis requeriments a ciutadans/anes en relació amb l’estacionament de vehicles en
esta entrada al carrer que, efectivament, impedixen o dificulten en gran manera l’accés
als garatges dels immobles d’esta per part dels seus propietaris.
Estos requeriments van ser atesos pel personal de la Unitat de Districte de la Policia
Local, i es va procedir a denunciar o retirar els vehicles allí estacionats per ser esta via
de condició per als vianants, excepte pel que fa a l’entrada dels veïns als garatges
particulars.
Respecte a la queixa de la circulació de vehicles de motor a velocitats elevades, no
es troba cap demanda o requeriment policial en eixe sentit, atés que el mateix carrer (la
seua longitud de tram, amplària, paviment…) dificulta en gran manera arribar a les
velocitats que s’indiquen.
- Benimaclet Descansa i l’AVV de Benimaclet van preguntar per l’actuació
prevista per part de la Policia Local davant de la problemàtica del botellot, i des de
la Delegació de Policia Local responen el següent:
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La policia local està actuant davant del botellot i té com a zona preferent la del barri
de Benimaclet. En este sentit, una de les accions efectuades és la creació de la Unitat de
Convivència i Seguretat (UCOS), que té com a premissa principal la lluita contra les
conductes que causen un greu crebant a la convivència veïnal. Esta unitat ha estat
controlant des de la seua creació els fenòmens del botellot a la zona de Benimaclet, i
quan es requerix deixa una presència estàtica a la plaça de Benimaclet a fi d’evitar
concentracions.
En relació amb la incorporació de nous efectius, està previst i ja publicat en el BOE
la incorporació de 30 agents.
-

Preguntes de l’AV POLO Y PEYLORÓN:

RESPOSTA DE LA DELEGACIÓ DE PARCS I JARDINS
Quin tipus de parc serà per fi el del carrer de Bèlgica?
Abans hi havia un espai verd clos i sense accés. La proposta ciutadana aprovada
preveia la creació d’una zona de jocs infantils que cobrirà les necessitats del veïnat i
que ja s’ha executat i obert al públic.
Quan es pensa podar els arbres d’este carrer?
El carrer de Bèlgica es va podar la segona quinzena de novembre, la poda va finalitzar
exactament l’1 de desembre.
Què passa amb l’arbre que hi ha just darrere de la parada de l’autobús al col·legi del
Pilar, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, sec més de tres anys.
Eixe espècimen es va abatre el dia 18 de desembre. La mort no ha sigut per falta de
reg. L’arbre estava afectat de Ceratocystis fimbriata (xancre del plàtan), que ocasiona
la mort de l’arbre. La Ceratocystis no té cura.
Les persones que agranen han de netejar les herbàcies dels escocells dels arbres?
La retallada de les herbàcies es du a terme per part de la contracta de jardineria de
manera trimestral. La neteja de residus es du a terme per part de la contracta de
neteja.
Sol·licitud de millores en la neteja dels voltants del col·legi del Pilar, a l’avinguda de
Blasco Ibáñez
La zona enjardinada a què fa referència es neteja, amb un peó d’agranament,
diàriament de dilluns a dissabtes en torn de matí, i queda en bon estat en acabar el
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servici. S’ha procedit a inspeccionar la zona i s’ha comprovat que es troba en bones
condicions, fins i tot abans del pas de l’equip d’agranament.
Presentades per vocals del Partit Popular i de Ciutadans:
- Pregunta formulada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre la
inseguretat ciutadana al barri d’Orriols:
Quin és el nombre d’ocupacions il·legals d’habitatges a Orriols durant el 2017?
Quines mesures concretes ha desenvolupat la Regidoria de Protecció Civil durant
2017 per a evitar estes ocupacions i garantir la seguretat ciutadana?
Quant al tema de les ocupacions a Orriols, ens és impossible saber quants
habitatges hi ha ocupats de manera il·legal. Esta ocupació es detecta a través de
diverses vies, reclamacions o informacions dels mateixos veïns, denúncia de les
persones afectades o per actuacions de la mateixa Policia Local. La segona de les vies
és quasi inexistent, ja que pràcticament la totalitat dels immobles ocupats són
propietat d’entitats bancàries.
La nostra actuació és quasi sempre la mateixa. Per l’ocupació, tècnicament
usurpació de bé immoble, instruïm diligències per a posar els fets en coneixement de
l’autoritat judicial i tractem que els propietaris legals denuncien. Al contrari del que la
gent creu, no podem detindre els ocupes, ja que amb la modificació del Codi Penal va
passar a ser un delicte lleu pel qual no és procedent la detenció. Si detectem que, a
més de l’ocupació, s’han enganxat il·legalment a la llum, contactem amb Iberdrola
perquè en la nostra presència procedisquen al tall del subministrament. Això ho fem
per seguretat, ja que són connexions il·legals molt precàries que poden generar risc
d’incendi.
Quant a la pregunta sobre què fem per a garantir la seguretat ciutadana, tenim un
dispositiu conjunt amb el CNP amb el qual assegurem la presència permanent de
quatre mòbils policials al barri en les franges horàries més conflictives (2 de Policia
Local i 2 de CNP). Això a més dels policies de barri i de la resta de patrulles del districte
que patrullen, entre altres, esta zona.
- Pregunta formulada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre
xabolisme al carrer d’Antoni Suárez:
Amb data 22 de desembre de 2017 es va procedir al desallotjament, neteja i
tancament per l’Ajuntament d’este solar, atesa la titularitat municipal.
Per part de la 6a Unitat de Districte de la Policia Local es du a terme una vigilància
discrecional del solar.
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- Pregunta formulada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre
actuacions municipals contra la presència de rosegadors:
Quants avisos ha rebut l’Ajuntament de València per part dels veïns del districte
d’Exposició a causa de la presència de plagues de rates i insectes?
Al llarg de l’any 2017 s’ha registrat un total de 252 actuacions, 95 de les quals han
sigut per rates i 157 per insectes.
Quins plans de control i eradicació de rosegadors ha realitzat l’Ajuntament en
l’àmbit del districte d’Exposició?
S’actua en tot el municipi ininterrompudament, per districtes, segons una
programació que varia segons factors meteorològics, cicles biològics de les espècies
plaga, característiques de la zona, etc. La zona d’Exposició ha sigut tractada dos
vegades dins de la campanya municipal en control de plagues de l’Ajuntament de
València. A les zones enjardinades s’està actuant de manera conjunta amb el Servici de
Parcs i Jardins; personal tècnic dels dos servicis revisen les zones i col·loquen esquers
de seguretat soterrats en els jardins que ho necessiten.
Quantes actuacions de desratització va realitzar al districte d’Exposició
l’Ajuntament l’any 2017?
A més dels dos tractaments ordinaris de la campanya en la xarxa de clavegueram
municipal, dels 95 avisos rebuts pels ciutadans solament s’ha hagut d’actuar en 12
ocasions.
- Pregunta formulada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre
l’ampliació del col·legi públic Primer Marqués del Túria:
En quina situació es troba l’ampliació del col·legi?
Quan està previst que els alumnes gaudisquen d’este nou espai?
Hi ha algun recurs presentat en contra d’esta ampliació?
El Servici d’Obres d’Infraestructures va redactar el projecte “Obres de renovació
d’infraestructures del carrer de Galícia”. Es va aprovar en la junta de govern local de
3/11/2017. Les obres consistixen en la conversió en zona de vianants del carrer de
Galícia, una vegada executat un nou tancament del col·legi. En el moment que es
dispose de partida pressupostària es licitaran les obres.
L’hotel Westin ha presentat un recurs.
- Pregunta formulada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre
l’enllumenat públic:
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Segons el Pla d’eficiència lumínica, quantes substitucions de llums i bombetes
s’han realitzat en 2017 al districte d’Exposició? Per què alguns fanals dels voltants de
l’avinguda d’Aragó continuen encesos quan ja és de dia i no es requerix
l’enllumenat?
Al districte d’Exposició s’han substituït 749 lluminàries amb làmpada de vapor de
sodi d’alta pressió per lluminàries led, i 2.137 làmpades de vapor de sodi d’alta pressió
per làmpades d’halogenurs metàl·lics. A l’avinguda d’Aragó, com en altres punts de la
ciutat, durant els mesos en què s’executava el Pla d’eficiència energètica, l’enllumenat
ha pogut estar esporàdicament encès durant les proves realitzades per l’equip tècnic.
- Pregunta presentada per Ruth Merino, vocal de Ciutadans, sobre la
modificació de les línies de l’EMT:
1. A quines associacions que conformen els districtes d’esta JMD s’han explicat
estos canvis? Detalleu dates d’explicació i contingut de les reunions mantingudes,
així com el nombre d’assistents a cada una.
2. Estos canvis de línies han sigut consensuats amb els agents socials i veïnals de
la ciutat de València?
3. Quines freqüències teòriques tindran les noves línies modificades?
Des del Servici de Mobilitat es dóna la resposta següent:
Agraïm el seu interés per conéixer la ronda de presentacions per a presentar les
millores de línies que es va iniciar el 8 de novembre amb una exposició oberta a la seu
de la FAVV.
Des d’aquell moment i fins a la posada en marxa a mitjan febrer, i durant esta, es
continuarà informant de les novetats, especialment sobre les línies que es vegen
afectades, que no en són moltes. L’exemple principal és la presència hui, si no li ho
impedix força major, en esta JMD del gerent de l’EMT per a donar-ne tots els detalls.
Amb la seua explicació donem per completada la resposta.
- Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre
reurbanització del carrer de la Murta:
1. S’han paralitzat les obres per algun motiu?
2. Per quan està planificada la finalització i posada en servici?
3. Es preveu esta vegada complir este termini de finalització?
Les obres s’estan coordinant amb els treballs d’EMIVASA de renovació d’aigua
potable, ja que la xarxa estava obsoleta. Quan finalitzen els treballs d’EMIVASA
continuaran els de reurbanització. La data prevista en servici, si en les obres no
sorgixen imprevistos, és a principi de març de 2018.
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- Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre
reurbanització del carrer de la Murta:
1. Disposa l’Ajuntament d’algun plànol o un altre mitjà d’informació en el qual
es puga conéixer quins passos de vianants estan habilitats per a invidents?
Els passos s’habiliten segons establix la Llei d’accessibilitat amb criteris
d’accessibilitat universal per a l’adaptació dels passos de vianants. Actualment es
disposa d’un plànol general de treball intern que està en procés d’actualització.
2. Quin és el pla actual de l’Ajuntament per a esmenar este problema?
S’està treballant actualment en un procés de presa de dades de l’estat dels rebaixos
en tota la ciutat.
3. Quin percentatge dels passos de vianants que no disposen d’estes marques
s’ha plantejat condicionar per a este 2018?
Actualment es troba en execució un projecte per import de 450.000 euros per al
condicionament de rebaixes de passos de vianants. A més, en totes les obres de
reurbanització s’inclou també el condicionament dels rebaixos dels passos inclosos en
els àmbits.
- Pregunta presentada per Ruth Merino Peña, vocal de Ciutadans, sobre
aparcaments de l’avinguda d’Aragó:
1. Duran a terme més actuacions d’eliminació d’aparcament a l’avinguda
d’Aragó durant l’any 2018? En cas afirmatiu, concreten dates i impacte en places
d’aparcament.
No s’eliminaran més places d’aparcament.
- Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre els
escocells:
1. Per què no s’han pres mesures “eficaces” fins hui per a pal·liar esta situació?
1. El control de vegetació herbàcia dels escocells dels carrers que pertanyen a la
Junta Municipal d’Exposició es va realitzar al mes de setembre de 2017 i està
programat per a final de gener de 2018.
Inspeccionats els carrers esmentats, s’aprecia puntualment en alguns escocells
vegetació espontània, i no està generalitzat en tots els carrers del districte.
2. Té l’Ajuntament plantejat prendre alguna decisió sobre este tema que
corregisca este problema?
Ja ha sigut contestada en la primera pregunta.

- Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre l’estat
d’execució dels projectes d’inversió de 2015-2016 de la zona enjardinada de Sant
Columbà - Masquefa i carril bici de l’avinguda de Suècia:
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1. En quin estat es troben actualment les actuacions?
L’expedient es troba en el Servici de Contractació (amb el tràmit d’adjudicació molt
avançat) pendent d’obertura del sobre núm. 3 per a adjudicar posteriorment l’obra.
2. Quan està prevista la finalització?
Una vegada que s’adjudique i s’inicie l’obra, el terme d’execució serà de quatre
mesos.
3. Es preveu complir este termini?
Sí.
- Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre
fullaraca a la zona de l’Albereda
1. Està el servici de neteja duent a terme les labors adequades per a eliminar
l’excés de fulles seques en general?
En època de caiguda hi ha un operatiu planificat per a la retirada de la fulla.
2. Es planteja el servici de neteja incrementar estes labors en esta zona concreta
a causa de les incomoditats que representa?
No està previst modificar la planificació actual, i s’estima que els resultats són
acceptables. No obstant això, és inevitable que puntualment es produïsca una
acumulació de fulla per l’acció del vent.
- Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre
alçament de voreres a Blasco Ibáñez
1. S’ha realitzat ja este estudi sobre la zona afectada? Si no s’ha realitzat, quan
hi ha previst dur-se a terme?
2.

En cas que s’haja realitzat l’estudi, quines són les seues conclusions?

L’alçament afecta 36 escocells a l’avinguda de Blasco Ibáñez (tram comprés entre
l’avinguda del Dr. Manuel Candela i el carrer del Marí Blas de Lezo), vorera dels
números parells. En la vorera dels números imparells l’afecció és quasi inexistent, i
s’han detectat alçaments molt lleus al costat de 3 arbres.
Les afeccions amb alçaments de més de 25 centímetres afecten aproximadament
una dotzena d’arbres, encara que l’afecció a superfície pot ser de més de 4 m2 en la
meitat dels casos, és a dir, uns 18 arbres aproximadament.
El Servici de Jardineria, en col·laboració amb el Servici de Coordinació d’Obres en
Via Pública i Manteniment d’Infraestructures, coordinarà les actuacions necessàries
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per a reparar el paviment en la vorera de l’avinguda de Blasco Ibáñez afectat pel
sistema radicular de l’arbre.
- Pregunta presentada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre el
manteniment i la poda de palmeres
Quan es podaran les palmeres dels carrers esmentats?
L’esporgada de les Phoenix canariensis de l’edifici de la Junta Municipal de Trànsit
del carrer de la Guàrdia Civil està programada per al mes de febrer.
L’esporgada de les washingtònies del carrer d’Antoni Suárez no es realitzarà
enguany.
L’esporgada de les Syagrus romanzoffianum del carrer de l’Antiga Senda d’en
Senent i la plaça dels Arquitectes Calvo s’inclourà en la programació del mes de
febrer/març de 2018.
L’esporgada de les Phoenix canariensis del carrer de Bèlgica s’inclou al mes de
febrer.
L’esporgada de les Phoenix canariensis del carrer de Masquefa està inclosa en la
programació de poda del mes de febrer.
L’esporgada de les Phoenix dactiylifera de l’avinguda de Catalunya amb l’avinguda
de Blasco Ibáñez s’inclou al mes de març.
- Pregunta presentada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre els
escocells buits a Benimaclet
Dins dels pressupostos participatius es va aprovar una proposta, “Per una València
verda”, que proposa plantar tots els escocells buits de la ciutat. Està previst iniciar el
projecte de reposició d’arbrat viari de la ciutat de València, per a posar en marxa la
licitació de la contractació, per un import previsiblement de 2.100.000 €, de tot l’arbrat
viari de la ciutat, quan estiga la dotació pressupostària en les aplicacions corresponents
este exercici.
Una vegada disponibles les dotacions pressupostàries corresponents, i amb caràcter
immediat, es posarà en marxa la licitació de la contractació per a poder procedir a la
reposició amb la major rapidesa possible. Les dates exactes de reposició dependran de
la tramitació de l’expedient de contractació. Això, a més de la necessitat que requerix
el mateix arbrat que es procedisca a la seua plantació durant els mesos d’hivern, ens fa
concloure que la previsió seria poder procedir durant els mesos de l’hivern 2018-2019,
per la qual cosa es plantarien entre final de 2018 i principi de 2019.
- Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre les
bardisses de Blasco Ibáñez
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Està duent a terme la regidoria corresponent les labors de manteniment i cura
dels jardins de l’avinguda?
Sí. La Delegació de Parcs i Jardins certifica mensualment les tasques de
manteniment previstes en el plec de condicions vigent, entre les quals es troben els
manteniments dels espais esmentats.
Té previst esta regidoria plantar bardissa a les zones on fins i tot ja han
desaparegut?
Els treballs de reposició de vegetació es duran a terme en la campanya de plantació
de primavera.
Pregunta presentada per Miquel Garcia Payà, vocal de Ciutadans, sobre l’estat
d’execució de projectes d’inversió 2016-2017
1. En quin estat es troben actualment les actuacions?
El projecte es troba aprovat però, a causa de l’entrada en vigor de la nova Llei de
contractes de les administracions públiques, es troba pendent de remetre al Servici de
Contractació per l’adequació de la documentació a esta nova llei.
2. Quan està prevista la finalització?
Una volta que s’inicie el procés de tramitació en el Servici de Contractació, haurà
d’esperar a ser licitat i adjudicat per a iniciar l’execució.
3. Es preveu complir este termini?
No pertoca.
- Pregunta presentada per Lucila Talens, vocal del Partit Popular, sobre
subvencions
Quines són les associacions i entitats del districte d’Exposició que han rebut
subvencions d’esta JMD? I la seua relació amb nom de l’entitat i import.
S’hi adjunta la resolució de la Junta de Govern Local.
3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
A) CULTURA I EDUCACIÓ
El Sr. Daniel Soriano es presenta com a nou vocal que es farà càrrec
d’este grup de treball en substitució de la vocal anterior Rosa García. Atés el
poc de temps transcorregut, des que se n’ha fet càrrec, no ha donat temps a
celebrar cap reunió del grup, però si disposa d’una llista, amb criteris de
valoració, que segons se li ha informat per la presidenta, no serà possible al
cent per cent continuar amb el mateix procediment utilitzat fins ara.
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Sobre este canvi, pren la paraula la presidenta per a explicar-lo. Quan va
prendre possessió del seu càrrec, s’adona que el grup de cultura d’esta junta
funciona de manera totalment diferent a la resta de grups de les altres juntes.
Ací es fa amb una espècie de bases i criteris de valoració, que les entitats
presenten projectes, i amb eixos criteris s’adjudiquen els projectes, i considera
que la funció dels grups de treball no és concedir estos projectes, sinó que
seria coorganitzar juntament amb les entitats les activitats culturals del districte
i, per tant, com a presidenta no seguirà amb esta línia, perquè tècnicament i
jurídicament no està tan clar que puga fer-se.
Per això, insta el grup de cultura d’esta junta perquè seguisca la forma
de procedir de la resta de juntes, és a dir, que es tractaria de generar activitats i
que les entitats els donen suport, i no al revés com s’estava fent, de manera
que no siga subvenció que es concedix a les entitats, sinó activitats que es
generen en el grup de treball per al barri, i en les quals les entitats participen.
I per a això sol·licita al grup d’esta junta que en breu dispose d’una llista
d’activitats per a poder publicitar-les com més prompte millor, no solament en la
Junta sinó també pels barris, i se sàpien quines activitats es faran, que la gent
hi puga anar i donar-los la major difusió possible.
Pregunta la vocal Sra. Talens si llavors l’última reunió del grup de cultura
queda anul·lada. La presidenta li respon que sí, i que en breu es convocarà una
altra reunió per a tractar estos temes.
Antonio Pérez, per l’AVV de Benimaclet, planteja per què no haurien de
ser la resta de juntes els que facen el que es fa en esta, ja que considera que
amb este procediment es participa més per les entitats, és més participativa, de
fet en esta junta es van presentar 26 projectes i en les altres se’n van presentar
2 o 3, per la qual cosa s’oposa a eixa decisió per ser menys participativa.
La presidenta contesta que això no és una qüestió de xifres sinó de
procediment, i este incomplix la Llei general de subvencions, perquè un grup de
cultura no té la potestat per a concedir subvencions. Una altra cosa és que
participen les entitats i com més projectes es presenten millor, és a dir, que es
tracta de coorganitzar activitats amb les entitats al districte, per la qual cosa es
manté el mateix objectiu, però canvia el procediment, perquè es genera
participació en el districte, i a més tal com es treballava els projectes no es
podien difondre prou. I cal recordar que en este ajuntament hi ha diferents
regidories on també es concedixen subvencions.
El nou coordinador del grup de cultura, el Sr. Soriano, es compromet a
convocar, com més prompte millor, una reunió del grup de cultura.
El regidor Sr. Giner pregunta si s’ha pres esta decisió perquè el que es
feia abans era il·legal.
El vocal Sr. Colomer li respon que quan es parla de bases, realment no
eren tals bases, perquè en eixe cas ha de seguir-se un procediment diferent,
per la qual cosa el que es feia no era un procediment ni irregular, ni il·legal.
El vocal Sr. Lledó vol també defensar la forma o el procediment que se
seguia abans, ja que el fet que les altres juntes no funcionaren així no és prou
motiu perquè esta junta canvie la seua forma de procedir, i sobretot si es feia
bé i és el que caldria valorar, i encara que valorat, considera que era la més
encertada, perquè a més quan es reunien en el grup de treball ningú pensava
que s’estaven concedint subvencions, sinó que s’organitzaven activitats de la
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mateixa junta, i simplement es valoraven les propostes i si tenien viabilitat, i per
això proposa a la presidenta que la resta de juntes seguisquen este model.
Conclou la presidenta que tots estos temes es tracten en la pròxima
reunió del grup de treball de cultura, que es convocarà en breu.
B) ACTIVITAT ECONÒMICA, COMERÇ I HORTA
El Sr. Colomer informa que els passats 12 de novembre i 17 de
desembre es va celebrar la Fira del Comerç al barri d’Orriols. També es van
realitzar activitats per a xiquetes i xiquets, com ara tallers de reciclatge,
contacontes, etc. I, segons manifestacions de la gent d’Orriols, l’experiència ha
sigut positiva, encara que algunes coses han de millorar, com ara el tema de la
difusió, perquè arribe millor a la ciutadania.
Hi va assistir el regidor de Comerç, Carlos Galiana, a qui es va donar un
reconeixement per part de l’Associació de Comerciants per la seua tasca
realitzada en este tema del petit comerç al barri d’Orriols.
Els comerços de Benimaclet no hi van assistir, però ja s’ha previst
realitzar esta mateixa experiència, així com al barri del Pla del Real, encara que
en este últim el petit comerç funciona bastant bé.
El vocal Sr. Miquel Garcia pregunta si ja es disposa d’un informe sobre
les activitats i despeses. El Sr. Colomer li respon que en la pròxima reunió del
grup de treball se’n donarà compte, encara que no tant amb un informe, sinó en
que es valorarà l’activitat entre tots els membres, i si se sol·licita algun punt
concret, com ara facturació o un altre, no hi ha problema a proporcionar-lo.

C) URBANISME: no es presenten propostes.

D) BENESTAR SOCIAL: no es presenten propostes.
4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
El Grup Municipal Ciutadans ha presentat dos mocions:
1. Assumpte: compliment d’estàndards de freqüència en EMT València,
estudi de millora de les freqüències teòriques en horaris laborables
d’hivern i assegurament del funcionament de panells informatius
Propostes d’acord:
Primera. Que s’inste el regidor de Mobilitat Sostenible perquè es comprometa,
en virtut del seu càrrec de regidor d’este àmbit i com a president del Consell
d’Administració d’EMT, perquè el 2018 el nombre de supressions diàries de
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servici per torn en l’EMT no supere un màxim de 5 per a garantir, com a mínim,
el compliment de freqüències teòriques en l’EMT.
Segona. Que es rendisca compte als valencians de les supressions de servici
diari definitives que s’han donat cada dia en cada línia i les hores del dia en què
han estat suprimits els cotxes en la pàgina web de l’EMT i/o en el seu portal de
transparència. També, en cas de ser tècnicament viable, en els aplicatius
(apps) d’EMT de visualització de servici i freqüències i en els panells
informatius d’EMT en les parades.
Tercera. Que s’inste el regidor delegat de Mobilitat Sostenible perquè es
comprometa, en virtut del seu càrrec de regidor d’este àmbit i com a president
del Consell d’Administració d’EMT, perquè en el primer trimestre de 2018
s’incloga en l’orde del dia del Consell l’estudi i l’anàlisi de la possibilitat de
millora de les freqüències de les línies d’EMT que tenen més de 10 minuts de
freqüència exposades en esta moció, de manera que puguen arribar a tindre
una freqüència diària de 10 minuts en les circumstàncies i condicions
exposades en esta iniciativa.
Quarta. Que en el termini màxim d’un mes, des d’EMT se solucionen els
problemes d’apagament de panells que s’han anat incrementant en este últim
període i que han generat incertesa i queixes per part dels usuaris/clients del
servici.
El Sr. Colomer proposa el seu rebuig, per considerar que no té gens de sentit,
en primer lloc, perquè hui ha estat ací el gerent de l’EMT explicant tots estos
canvis. Respecte al nombre de viatgers, el que passa és que hi ha hagut, des
de l’any 2015, un augment del 8 %, la qual cosa ha suposat un augment de 3
milions d’euros.
Quant al milió d’euros que poden estalviar, donaria les dades següents: 126
milions d’euros a Madrid i 108 a Barcelona s’han donat pels pressupostos
generals de l’Estat per a transport públic metropolità, pel pacte entre Partit
Popular i Ciutadans. No obstant això, a esta ciutat se li han donat 0 euros, per
la qual cosa no té sentit el que s’està proposant.
Per això, es planteja una moció alternativa: que per totes les juntes de districte,
com a òrgans de participació ciutadana, s’inste el Govern d’Espanya perquè
pose fi al maltractament rebut per esta ciutat i que se la tracte amb equitat
quant al finançament del transport públic metropolità respecte als municipis de
Madrid i Barcelona, i que en els pròxims pressupostos generals es repose la
taxa de reposició, que permeta l’increment de plantilla que requerix l’EMT per a
dur a terme les seues millores impulsades pel govern local.
El Sr. Miquel Garcia replica que el que s’ha exposat no té res a veure amb les
explicacions del representant de l’EMT, ací s’ha parlat de millores i no de com
s’invertix en l’EMT o en noves línies, i el que es proposa és molt diferent. I
d’altra banda s’ha augmentat la inversió en 8 milions d’euros, la qual cosa els
sembla molt bé, però el que diuen és que s’invertisquen millor, com per
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exemple la línia 12, que ací s’ha plantejat, i consideren que es podria donar un
servici molt millor per pocs diners.
Per al·lusions, el regidor Sr. Giner considera que la línia 12 no té la freqüència
que toca, i a més l’EMT enguany ha rebut 68 milions d’euros de tots els
valencians.
Dit això, per part de l’oposició no s’accepta la proposta alternativa, per la qual
cosa es procedix a sotmetre a votació esta moció, amb el resultat següent:
-

Vots en contra: 7, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en
Comú.
Vots a favor: 4, els dels vocals del PP i Ciutadans.

Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.
2. Assumpte: compromisos amb l’execució de projectes
pressupostos participatius de les edicions 2015-2016 i 2016-2017

dels

Propostes d’acord:
Primera. Que des de la Junta Municipal del districte d’Exposició s’inste la
regidoria delegada de Participació Ciutadana, en el seu paper de nova
“coordinadora” amb les regidories i servicis, perquè es comprometa a la posada
en marxa de mesures de coordinació que garantisquen que, abans de final de
juliol de 2018, tots els projectes de la consulta ciutadana dels pressupostos
participatius de l’edició 2015-2016 estiguen ja executats en tots els districtes de
l’àmbit d’esta junta.
Segona. Que des de la JMD d’Exposició s’inste la regidora delegada de
Participació Ciutadana, en el seu paper de nova coordinadora amb les
regidories i servicis, perquè es comprometa a la posada en marxa de mesures
de coordinació que garantisquen que, abans del final de juliol de 2018, tots els
projectes de la consulta ciutadana dels pressupostos participatius de l’edició
2016-2017 en tots els districtes de l’àmbit d’esta junta es troben executats o en
execució. I que se subscriga el mateix compromís amb l’objectiu de finalització
(execució) de tots els projectes de la consulta de 2016-2017 abans del 31 de
desembre de 2018.
Tercera. Que, en cas que la regidora delegada de Participació Ciutadana no
assumisca els compromisos de coordinació en l’execució de projectes, des de
la JMD d’Exposició s’inste les regidories implicades en cada projecte perquè els
seus regidors delegats es comprometen a l’execució dels projectes en els
terminis indicats en les propostes primera i segona d’esta iniciativa.
Quarta. Que es done compte dels compromisos i acords adoptats amb cada
regidoria en l’àmbit de la pròxima sessió de la Junta de Districte.
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La presidenta respon que esta moció va ser presentada en comissió
informativa abans del ple pel regidor Narciso Estellés, i ja li va contestar que
presentar esta moció en tots els òrgans d’Ajuntament no li semblava encertat,
perquè esta s’ha presentat en totes les juntes de districte, i perquè ja es va
rebutjar en el seu moment.
La tramitació té quatre fases: redacció, tramitació, execució i executat. Quan
estàs en tramitació es requerix un expedient i un coneixement del procediment
administratiu on hi ha una licitació d’obra, i sense estendre’s més perquè no és
tècnica, a més quantia més dificultat de tramitació es produïx.
El que va presentar a la Junta de Govern Local té a veure amb un procés de
pressupostos participatius, per la qual cosa no es pot comprometre a assumirne l’execució, perquè la seua labor és la de coordinar-los però no la d’executarlos, i el que sí que hi ha és un compromís per part de tots d’executar-los,
encara que es faça per districtes, i se seguirà treballant per la participació en
esta ciutat.
Sotmesa a votació esta moció, es produïx el resultat següent:
-

Vots en contra: 7, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en
Comú.
Vots a favor: 4, els dels vocals del PP i Ciutadans.

Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.
Mocions presentades pel Grup Municipal Popular:
1. Assumpte: supressió d’aparcaments a l’avinguda d’Aragó i entorn del
carrer de la Murta
Propostes d’acord:
1. Que l’Ajuntament de València respecte en tot moment el que s’ha acordat
democràticament en l’àmbit de la Comissió d’Urbanisme d’este districte, així
com el que han manifestat les associacions de veïns de l’entorn de l’avinguda
d’Aragó, i no reinicie en cap moment obres amb la possibilitat d’eliminar places
d’aparcament sense que prèviament s’haja obert un procés de consens que
tinga present les alternatives davant d’esta supressió.
2. En l’àmbit de l’entorn del carrer de la Murta del barri de Benimaclet,
l’Ajuntament de València haurà d’oferir alternatives a la supressió de places
d’aparcament.
3. Que les zones en què l’Ajuntament de València planifique la supressió de
places d’aparcament aplicarà una bonificació a l’impost de vehicles de tracció
mecànica, com a compensació a l’agudització de la problemàtica de falta de
places d’aparcament.
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Sobre la reducció d’aparcaments, tant a l’avinguda d’Aragó com al carrer de la
Murta, el vocal Sr. Inglada respon que des de la Delegació d’Urbanisme s’ha
informat que ja s’ha parlat amb les associacions de veïns i amb l’Associació de
Comerciants de la zona respecte al tema de la reurbanització de l’avinguda
d’Aragó, i que en este moment està supeditat a la recerca d’alternatives
d’aparcament.
De moment, per qüestions sobretot econòmiques, el tema està apartat i s’estan
buscant solucions, però encara no s’ha pres una decisió per a donar solució al
problema, i així mateix se’ns comunica que quan estes solucions estiguen
damunt de la taula s’obrirà un procés de participació ciutadana perquè els veïns
i els comerciants puguen opinar sobre les alternatives que l’equip del govern
expose.
No obstant això, sí que s’ha realitzat alguna actuació a l’avinguda d’Aragó. I
tant que es va parlar de supressió de places, segons indiquen els tècnics
solament s’han suprimit 25 places, i això es veu compensat amb l’arribada de
FGV, per línies de metro i de l’EMT, i dels pàrquings que hi ha al voltant de la
zona, per la qual cosa no s’ha detectat un problema important d’aparcament
per la zona.
Respecte al projecte de reurbanització del carrer de la Murta, les obres ja estan
a punt d’acabar. També s’ha parlat amb els veïns sobre la planta viària com un
problema, però només s’han eliminat 10 places d’aparcament, que són moltes
menys, com per exemple els dies de mercat sol passar. Es buscarà un
consens, sobretot pel tema de la nova reurbanització del barri.
La Sra. Ruth Merino presenta una esmena o rectificació a la moció presentada,
que va ser rebutjada en la Comissió Informativa, on es va tractar este tema.
El Sr. Inglada respon que si va ser rebutjada en este òrgan, és lògic que siga
també rebutjada en este consell.
Sotmesa a votació la moció, es produïx el resultat següent:
-

Vots en contra: 7, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en
Comú.
A favor: 4, els dels vocals de Ciutadans i Partit Popular.

Queda, per tant, rebutjada la moció plantejada.
2. Assumpte: reducció d’impostos municipals
Propostes d’acord:
1. Que es disminuïsca un 3 % l’impost de béns immobles a tots els veïns de la
Junta Municipal d’Exposició.
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2. Que es reduïsca un 4,3 % l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa
urbana en l’àmbit de la Junta Municipal d’Exposició.
I s’establisca una bonificació del 95 % de l’impost indicat anteriorment en tots
els casos d’herència que reben els veïns dels barris dels districtes d’Exposició,
Benimaclet i Orriols.
Respecte a les bonificacions, indica el Sr. Inglada, que el mateix Govern central
del Partit Popular podria fer-ho modificant la Llei d’hisendes locals, que en este
moment no ho permet a escala local, i per això mateix també es podria canviar
el tema dels cotxes que no contaminen, que podrien pagar menys i altres
exemples, per la qual cosa es votarà en contra, perquè moltes de les mesures
que proposen ja s’estan fent.
Per la seua banda el Sr. Ferrà indica que, quan es proposa una bonificació,
s’està obligat a indicar d’on s’obté la compensació d’eixa pèrdua d’ingressos, i
ací no es fa, la qual cosa seria un motiu més per a rebutjar la moció
presentada.
El Sr. Elías Pérez vol comentar que en l’exposició de motius s’indica que
l’ocupació és més estable i de més qualitat, sense comentaris. I després el
nivell de riquesa ha augmentat, el que no diu és com s’ha distribuït la riquesa,
quan a Davos s’està dient que Espanya és un dels països on pitjor es distribuïx
la riquesa.
D’altra banda, el tema dels impostos és un tema global de tota la ciutat de
València. No creu, per tant, que corresponga a la Junta de Districte.
En el tema dels IBI, vol dir que correspon al Govern d’Espanya fixar el valor
cadastral. L’any 2016 es va pujar un 4 %, després a eixe valor s’aplica un
percentatge que l’incrementa, i que del 0,4 % a l’1,3 %, i el 2016 per a minorar
eixe 4 % rebaixe del 0,8 % al 0,7 %, perquè no patisca un impacte tan fort la
pujada de l’IBI, i el 2017 s’ha mantingut i no s’ha pujat gens.
Quant a l’ICIO (impost de construccions, obres i instal·lacions), s’ha baixat del 4
al 3 %.
El Sr. Miquel Garcia comenta que no votaran a favor perquè tot i que estan
d’acord a baixar els impostos, no en este cas perquè no és per a tots els
valencians.
Sotmesa a votació la moció, es produïx el resultat següent:
-

Vots en contra: 7, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en
Comú.
A favor: 2, els dels vocals del Partit Popular.
Abstencions: 2, les dels vocals de Ciutadans.

Queda, per tant, rebutjada la moció plantejada.
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5. PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
La presidenta informa que s’està preparant per Informàtica municipal que en un
futur pròxim les preguntes siguen presentades pel grup municipal i de forma
digital, d’esta manera tot serà més ràpid en la seua presentació i la seua
resposta.
Els precs i preguntes plantejats pels vocals, dins de l’orde del dia, ja han sigut
contestats en l’informe de presidència, i els no contestats es farà en el pròxim
consell.
6. INTERVENCIONS VEÏNALS
1. Antonio Pérez, per l’AVV Benimaclet, sol·licita contestació a les preguntes
i peticions següents:
DRET AL DESCANS
El nostre agraïment al dispositiu muntat per la Policia Local per a pal·liar el
problema del botellot a la plaça de Benimaclet i carrers adjacents, el qual ha
aconseguit que els veïns que patixen este greu problema puguen descansar,
però som conscients que la policia no compta amb els mitjans suficients per a
eradicar este problema en tota la ciutat i quan no puguen disposar del dispositiu
actual la situació puga tornar, per la qual cosa és imperiosament necessària
l’ampliació de la plantilla i més mitjans per a esta, i això segons les notícies que
apareixen en la premsa és molt difícil davant de l’allau de jubilacions que
s’estan produint i que no són cobertes suficientment.
I alhora insistim que s’han de prendre altres iniciatives de tipus coercitiu sobre
la venda d’alcohol a menors en diferents comerços, requisar la venda
ambulant, treballs socials per a les persones que realitzen actes vandàlics
menors i sancions econòmiques als qui siguen reincidents.
També hem sol·licitat que es realitzen campanyes educatives sobre el
problema de l’abús de l’alcohol en tots els col·legis i instituts, la qual cosa es
realitza de forma molt escassa i poc convincent. És un problema en el qual hem
d’implicar-nos tota la societat i fins hui no n’oferim bons exemples, tret
d’excepcions.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Una vegada acabat el procés de convocatòria i votació dels de 2017
entronitzats en projectes per a tota la ciutat, esperem que s’informe, es
procedisca a convocar els de 2018, i de nou per a projectes de casa barri, ja és
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coneixedora que per la nostra banda no hem estat d’acord amb la forma que es
van convocar el 2017 per a projectes de tota la ciutat, i a la vista del resultat
continuem tenint les nostres diferències, però eixa convocatòria ja ha sigut
realitzada i cal acceptar-ne els resultats.
La participació ciutadana és molt difícil, hem viscut moltes èpoques que no es
va procedir a donar-li sentit, però aconseguir un percentatge del 2,6 de la
població votant no és per a fer escarafalls, la qual cosa indica que hem de
buscar entre tots les formes que facen possible que s’aconseguisca una major
participació.
Les persones estaran més disposades a participar en projectes per al seu propi
barri, projectes xicotets, però atractius, i les associacions veïnals podríem
exercir un paper de crida on es podria votar des dels nostres locals de manera
presencial.
Respecte als dos projectes aprovats al nostre barri, el de la primera
convocatòria de la plaça enjardinada d’Amparo Arce seguix sense realitzar-se i
no disposem d’informació adequada, i és constant la burla que ens fan alguns
veïns que viuen pels seus voltants, per la qual cosa sol·licitem que faça les
gestions oportunes i incidisca que el projecte es porte a efecte al més prompte
possible per part de Parcs i Jardins.
Respecte al projecte de la segona convocatòria, la reurbanització de la primera
fase del carrer de la Murta, s’està efectuant de manera satisfactòria per la
Regidoria d’Urbanisme, amb la nostra supervisió i col·laboració les obres poden
ser finalitzades al mes de febrer.
Una vegada acabada és el nostre propòsit que des de la presidència de la
Junta i des de la Regidoria de Participació Ciutadana, poguera fer-se una
xicoteta festa a l’eixida dels dos col·legis públics que estan situats pròxims,
Col·legi Municipal i Col·legi Pare Català. Esta obra pot servir-nos de model de
carrer que ens agradaria tindre al nostre barri i també poder sol·licitar en altres
pressupostos la segona fase, atés que el carrer de la Murta és l’artèria més
important del nostre barri com a barri-poble, i és el camí cap al cementeri
parroquial de Benimaclet, tot seria ben rebut per tot el veïnat.
ESCOLA PÚBLICA DE 0 A 3 ANYS
És un servici molt necessari per al barri, Benimaclet no disposa de cap escola
pública d’este tipus i els preus de les escoles privades és prohibitiu per a
moltes famílies. Construir l’escola d’estes característiques en el futur PAI
Benimaclet Est seria adequat, però mentrestant es podria pal·liar amb la
creació d’aules als col·legis públics de la zona, el Col·legi Públic Benimaclet
està disposat perquè es puga efectuar almenys una aula de 2 a 3 anys per al
curs educatiu següent. La regidora d’Educació, María Oliver, és coneixedora
d’esta necessitat, li preguem que se servisca realitzar les gestions amb ella.
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També des de la Conselleria d’Educació estan informant de la necessitat de les
escoles d’este tipus i estan per la labor de la seua creació.
AMPLIACIÓ BIBLIOTECA CAROLA REIG I UNIVERSITAT POPULAR
Una vegada aprovades les dos ampliacions pel Pla Confiança, ens han
ensenyat els plànols de les obres però no ens informen de quan podrien ser
realitzades, i el Pla Confiança acaba l’any 2019. Li preguem que faça totes les
gestions possibles i impossibles davant de les regidories d’Educació
(Biblioteques) i Universitat Popular que facen possible esta dotació molt
necessària i sol·licitada pel barri de Benimaclet.
LLISTA DE TERRASSES EXISTENTS A BENIMACLET
Sol·licitem la llista de totes les terrasses instal·lades en la via pública
d’hostaleria a Benimaclet, és necessari que es faça una revisió de totes i es
facen complir les normes municipals en totes, en alguns carrers del centre de la
ciutat ja s’han pres mesures en este sentit, la qual cosa és positiva per a la
ciutadania.
També sol·licitem que d’alguna manera s’impedisca la concessió de noves
llicències d’hostaleria en tot el centre històric de Benimaclet, depén de la
Regidoria d’Ocupació de la Via Pública i de Comerç i no podem esperar que
hàgem de sol·licitar que es declare zona ZAS per a complir les normes, creiem
que la zona ZAS no és la millor solució per al barri de Benimaclet i, per això, és
prioritari que s’adequen les normes municipals en estos casos.
TORRES D’ALTA TENSIÓ
En el primer consell li vam adjuntar fotografies de diverses torres d’alta tensió
apegades als edificis i la contestació que ens oferix el mateix Ajuntament que
no existixen torres d’alta tensió a les zones urbanes. Ens encantaria que a la
vista de les fotografies i la comprovació que es troben convivint amb les
edificacions es procedisca a allunyar-les de zones habitades i així seria realitat
el que ens contesten i els veïns li ho agrairien.
PAI BENIMACLET EST
Seguim esperant que es facen públics els treballs de Benimaclet és Futur, no
comprenem els motius del silenci d’un treball que ha tingut una bona
participació veïnal i que no es puga informar totes les persones que hi van
participar.
Des de la nostra associació disposem del projecte base sorgit del concurs obert
que vam convoquar amb la col·laboració de la Universitat de València i la
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Universitat Politècnica de València, el qual ja va ser presentat al Saló de Cristall
de l’Ajuntament de València el 16 de juny de 2017, i seguim treballant amb la
col·laboració de la Regidoria d’Urbanisme, la mateixa Alcaldia i les dos
universitats.
NOU CENTRE DE SALUT BENIMACLET II (ALFAUIR)
Com que no augmenten les plantilles dels dos centres de salut de Benimaclet i
Alfauir, com ens va prometre la Conselleria de Sanitat, augmenten els
problemes de servici, afegits per ser un dels centres d’obertura molt recent,
rebem moltes queixes per part dels usuaris dels dos centres, s’ha allargat la
petició de cita amb els servicis mèdics, anteriorment es donaven les cites amb
dos dies i en l’actualitat ha passat a ser més d’una setmana, al nou centre no hi
ha servici de pediatria a la vesprada per a vacunacions i altres tipus de servicis,
la qual cosa dificulta la conciliació familiar en estos casos per haver de
desplaçar-se als matins de manera obligatòria, no disposem del servici
d’urgències de 24 hores com ens van prometre en el seu moment i això deriva
totes les urgències a l’Hospital Clínic, atés que el servici mèdic d’urgències
situat a la plaça de l’Alguer és totalment desconegut pels usuaris del barri i tot
això redunda en una depreciació del que és més important, la nostra sanitat
pública, universal i gratuïta per a tots.
Sol·licitem que transmeta totes estes queixes a la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat Valenciana, perquè prenga mesures més urgents que incidisquen
en el millor servici per als usuaris d’estos dos centres de salut.
SUBVENCIONS
Les subvencions que es convoquen per part de les diferents regidories de
l’Ajuntament de València no corresponen al significat i valor que han de tindre,
sol·licitem un canvi substancial en totes, les associacions que sol·licitem les
subvencions no podem iniciar-les fins que no coneixem l’import de la subvenció
assignada, que mai és la mateixa que la sol·licitada. Per això, algunes
associacions han desestimat portar-les a efecte, les associacions no disposem
de liquiditat total per a escometre els projectes per als quals demanem
subvenció, no podem avançar els nostres diners i quan ens informen de l’import
de la subvenció cal justificar-la en quinze dies.
És imprescindible que una vegada coneguda la xifra atorgada es procedisca
per part de les associacions a reformular el projecte presentat i comence el
termini per a desenvolupar el projecte, és com sempre s’havia actuat i com en
alguns casos de regidories es fa en l’actualitat, és la millor manera perquè tot
es puga desenvolupar amb normalitat i es complisca el sentit d’aconseguir la
major participació ciutadana.
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2. Diversos veïns del barri d’Orriols denuncien problemes amb la il·luminació
en diversos carrers del barri. En uns casos no s’encenen, s’encenen tard o ho
fan quan no deuen a plena llum del dia.
3. María Sánchez Pérez, per l’Associació de Professionals València Nord:
-

Sol·liciten un pas de vianants en la cruïlla entre l’avinguda de la
Constitució i el carrer del Duc de Mandas, just davant de l’oficina de
l’entitat bancària de Bankia, per a facilitar el pas a persones majors i
amb dificultats de mobilitat, que d’una altra manera han de creuar tres
passos de vianants per a accedir a esta.

-

Poda de tarongers al barri d’Orriols, i especialment als carrers del Duc
de Mandas i Reig Genovés, davant de la dificultat que tenen els
comerciants de desplegar els seus tendals, atesa l’envergadura dels
tarongers.

-

Solució a la falta d’il·luminació als carrers següents: Sant Joan de la
Penya, Daroca, Calataiud, Arquitecte Tolsà, Arquitecte Rodríguez i plaça
de l’Alqueria Cremada, carrers que patixen un greu problema
d’inseguretat ciutadana, i per este fet es veu agreujat.

-

Fa temps que reclamem a l’Ajuntament solucions per als problemes de
convivència que patim en els últims anys. Fins ara no hem rebut cap
resposta per part de l’Administració, i en qualsevol cas és evident que la
resposta no està sent ni molt menys ni suficient ni eficient, per a fer front
als problemes amb què hem de conviure diàriament. Continuem patint
agressions als carrers i als comerços, amenaces, robatoris de tot tipus,
ocupacions d’habitatges per gent conflictiva, tràfic de drogues,
inseguretat, etc.
L’Ajuntament es va comprometre a posar els mitjans necessaris per a
solucionar estos conflictes. Fins quan hem de continuar patint estes
situacions?:
1. Quins mitjans es posaran en marxa des de l’Ajuntament per a poder
ajudar-nos?.
2. Les poques mesures que s’han dut a terme, han donat el resultat que
s’esperava?
3. Les actuacions que s’han dut a terme, quin resultat han donat?
4. Quins compromisos es pensen assumir des de la taula entre
regidories, que d’altra banda ja haurien d’haver-se reunit?

I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 21.30 hores. En done fe
com a secretari.
Vist i plau
LA PRESIDENTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ
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