ACTA NÚMERO NORANTA-SET CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 3 D'ABRIL DE 2017
ASSISTENTS:
President:
JORDI PERIS BLANES (VALÈNCIA EN COMÚ)
Vocals:
ROSA MARÍA GARCÍA DOMÍNGUEZ (COMPROMÍS)
JOAN COLOMER BEA (COMPROMÍS)
JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMIS)
VICENTE INGLADA ALCAIDE (PSOE)
ELIAS PÉREZ GARCÍA (PSOE)
EVANGELINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (VALÈNCIA EN COMÚ)
LUIS BAILÓN GARCÍA (PP)
LUCILA TALENS SALAS (PP)
LAURA PEÑA MIR (PP)
Secretari:
PEDRO LLOPIS NARBÓN

Assistixen com a vocals suplents Luis Bailón García (PP), Lucila Talens Salas (PP) i
Laura Peña Mir (PP), per Carlos A. López Andrés, Alberto Armero Estruch i Gonzalo
Mallea Durbán; i Vicente Inglada Alcaide (PSOE) per Gemma M. Contreras Zamorano.
No assistixen a la reunió Giuseppe Grezzi, vicepresident de la Junta; Mayte Lázaro
Casajús, i Ruth Merino Peña (PARTIT DE LA CIUTADANIA).
A la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 3 d'abril de 2017, es reunixen al Centre
Municipal de Servicis Socials de Benimaclet, en sessió ordinària, prèviament citats, els
membres del Consell de Districte de la Junta Municipal d'Exposició que dalt es detallen
amb l’orde del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe de la Presidència del Consell.
3. Propostes dels grups de treball.
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4. Mocions dels grups municipals.
5. Precs i preguntes dels vocals.
6. Intervencions veïnals.

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de l'acta de la sessió anterior, de 16
de gener de 2017, juntament amb l'orde del dia d’esta convocatòria, i l’aproven per
unanimitat.
2. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
El president, en este punt, informa dels temes següents:

PROBLEMÀTIQUES DEL DISTRICTE:

A.

Convivència al barri d'Orriols

 Es va convocar els representants de les entitats i organitzacions del barri per a
informar-los dels avanços i mesures que s’han d’executar i que se centren en:
-

Coordinació Policia Local amb Policia Nacional per a tindre una presència
major al barri.

-

Servicis Socials iniciarà el seguiment de les persones que són beneficiàries
d'ajudes socials i estan generant problemes de convivència al barri.

-

Amb el llistat de propietaris dels pisos s'ha procedit a convocar Solvia per a
plantejar la situació i coordinar accions.

-

Programa de mediació comunitària.
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B.

Guarderia La Senyera i escola infantil d'Alfauir
 La guarderia La Senyera no es tancarà fins que no estiga acabada l'obra de la
guarderia d'Alfauir i s'haja adjudicat el servici.
 L’empresa sap des de fa un any quina és la situació. Es tracta d'un cas atípic, no
és una gestió indirecta adjudicada per mitjà de concurs públic, sinó un
arrendament d'un edifici municipal, que data del govern d'Unió Valenciana. En
finalitzar el contracte d'arrendament, per a poder plantejar-ne la continuïtat, ha
sigut necessari un informe d'adequació de la instal·lació a l'activitat. L'informe
tècnic ha resultat negatiu i en estos moments estem avaluant si és possible
l'adequació de l'edifici de cara al curs que ve, la qual cosa suposa la instal·lació
d'un ascensor.

En tot moment, i davant de la demora en la finalització de l'escoleta municipal iniciada
al barri, hem intentat que l'empresa continuara la seua activitat i poguera presentar-se al
concurs de gestió de la nova instal·lació en concurrència pública. L'existència d'este
informe (preceptiu) ens obliga a posar la seguretat de les vostres filles i fills per davant
de qualsevol altre criteri.
En tot cas, en el moment que tinguem la valoració de la viabilitat de continuïtat de
l'activitat informarem l'empresa i les famílies; la regidora va realitzar la reunió en què
va informar que la guarderia no es tancarà en el mes de juny.
 Guarderia d'Alfauir: en este moment l'obra està en contractació. Al llarg de l'any
s'adjudicarà l'obra i s'iniciarà la construcció.

C.

Consulta ciutadana d'inversions en barris 2016:

 Propostes executades:
Proposta Ajuntament. Remodelació instal·lació esportiva elemental
Rascanya 60.000 €
Torrefiel
Millora de la senyalització carrer de Peníscola

Rascanya 1.400 €

Proposta Ajuntament. Projecte condicionament experimental solars
Rascanya 60.000 €
municipals en districte municipal Rascanya
Proposta Ajuntament. Implementació seguretat passos vianants i
Rascanya 10.000 €
persones amb mobilitat reduïda
Proposta Ajuntament. Implementació seguretat passos vianants i Rascanya 10.000 €
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persones amb mobilitat reduïda
Proposta Ajuntament. Mesures de pacificació del trànsit

Rascanya 5.000 €

Proposta Ajuntament. Implementació seguretat passos vianants i
Rascanya 10.000 €
persones amb mobilitat reduïda
Proposta Ajuntament. Implementació seguretat passos vianants i
Rascanya 10.000 €
persones amb mobilitat reduïda
Proposta Ajuntament. Projecte condicionament experimental solars
Rascanya 60.000€
municipals en districte municipal Rascanya

 Propostes en execució o no executades:
Denominació
intervenció

de

la

Districte

Pressupost Adjudicat Observacions

Proposta
Ajuntament.
Carril bici en camí de Rascanya 250.000 €
Montcada

NO

Gestió anticipada. Pressupost
compromés 2017 per a
l’execució

Millora
de
senyalització carrer
Peníscola

NO

S'executarà en 2017

Proposta
Ajuntament.
Millora de l'accessibilitat
Rascanya 33.573 €
en parades del transport
urbà de Rascanya

NO

S'executarà en 2017

Proposta
Ajuntament.
Millora de l'aparcament Rascanya 2.000 €
de bicicletes

NO

S'executarà en 2017

Zona enjardinada Sant
Benimaclet 303.453 €
Columbà-Masquefa

SÍ

APROVAT
PROJECTE
REDACCIÓ I PAGAMENT
PRIMERA FACTURA

SÍ

APROVAT
PROJECTE
REDACCIÓ I PAGAMENT
PRIMERA FACTURA

la
de Rascanya 1.000 €

Condicionament del parc
Rascanya 60.500 €
de les Il·lusions
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Proposta
Ajuntament.
Millora dotació papereres
ordinàries en carrers, en
jardins i per a zones Rascanya 21.750 €
d'expansió canina amb
expenedor de bosses i
cendrer.

D.

NO

EN CONTRACTACIÓ

DecidimVLC
 Total participants en DecidimVLC: 15.338 que van donar suport o van votar
propostes. En la segona fase de votacions, 1.383 vots van ser presencials.
 71 propostes seleccionades.

Votació per districtes:
CIUTAT VELLA
L'EIXAMPLE
EXTRAMURS
CAMPANAR
LA SAÏDIA
EL PLA DEL REAL
L'OLIVERETA
PATRAIX
JESÚS
QUATRE CARRERES
POBLATS MARÍTIMS
CAMINS AL GRAU
ALGIRÓS
BENIMACLET
RASCANYA
BENICALAP
POBLATS DEL NORD
POBLATS DE L'OEST
POBLATS DEL SUD

700
516
866
420
636
470
334
1213
548
555
638
660
478
676
581
307
1473
273
1063

2.98 %
1.42 %
2.07 %
1.34 %
1.56 %
1.81 %
0.8 %
2.46 %
1.21 %
0.88 %
1.30 %
1.21 %
1.45 %
2.64 %
1.32 %
0.80 %
27 %
2.34 %
6.15 %

 Propostes seleccionades
BENIMACLET
PRESSUPOST DISTRICTE: 297.986
437

Reurbanització carrer de la Murta, BENIMACLET

422

260986
5

primera fase
71

Passos de
Marqués

vianants

en

Dolores BENIMACLET

252

16000

534

CONDICIONAMENT
DE BENIMACLET
VORERES EN C/ VIVER, C/ JUAN
GINER I C/ ENG. ALBERTO
OÑATE

242

21000

EL PLA DEL REAL
PRESSUPOST DISTRICTE: 242.038
24

Enjardinament solar entre els carrers EL PLA
de Rubén Darío i Palància
REAL

DEL 416

242038

RASCANYA
PRESSUPOST DISTRICTE: 480.147
369

Parc Maria Mazzarello

RASCANYA

270

252000

223

CREACIÓ D’UN ESPAI LÚDIC RASCANYA
ESPORTIU EN SOLAR PRÒXIM
AL CEIP CARLES SALVADOR DE
VAL

265

60000

186

Zona esportiva c/ Motilla del RASCANYA
Palancar, front al núm. 17, 19, 21

217

60000

6

Obertura c/ Pare Vinyes a la Ronda RASCANYA
Nord (Germans Machado)

211

12000

392

Escocells Torrefiel

RASCANYA

164

60500

378

IL·LUMINACIÓ
I RASCANYA
SENYALITZACIÓ
GAYANO
LLUCH - PERE CABANES

155

35647

E. Activa Orriols i Benimaclet és Futur
 Els documents amb les propostes sorgides en el procés participatiu estan sent
valorats pels Servicis Tècnics de l'Ajuntament.
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F.

Model de participació
 D’acord amb el que es va informar en el Consell anterior “a mitjan febrer es
presentarà el model i a partir d'ací s'iniciaran els tràmits per al canvi dels
reglaments associats”. No obstant això, no s'ha pogut complir amb les dates per
estar amb el procés de DecidimVLC i les festes de la ciutat. En les pròximes
setmanes es presentarà el model de participació.

G.

Subvencions
 La nova convocatòria s'està tramitant, les dates aproximades per a la presentació
de sol·licituds seran del 2 al 22 de maig.
 S’incorpora una nova línia: per a projectes que impliquen el treball en xarxa de
més de dos organitzacions poden optar a una ajuda màxima de 7.500 euros.

H. Pròxim Consell de Districte
 3 de juliol. El termini per a la presentació de preguntes i mocions acaba el 20 de
juny, la convocatòria amb l'orde del dia es realitzarà el 21 de juny.

PREGUNTES REALITZADES EN L'ANTERIOR CONSELL:

1. Antonio Pérez – AV de Benimaclet. Nou centre de salut de Benimaclet:
El calendari que maneja la Conselleria de Sanitat és el següent: terminació de l'obra a
finals d'abril, recepció d'obra en el mes de maig; obertura del centre de salut en el mes
de juny. L'equipament ja està comprat i està guardat a les instal·lacions de l'Hospital
Clínic.
2. Adelaida Milla – AV Polo y Peyrolón. Sol·licitud d'un local per a la seua
associació:
En relació a la sol·licitud de l'Associació de Veïns Polo y Peyrolón d'un local de
propietat municipal per a l'exercici de les seues activitats, es comunica des de la
Delegació de Patrimoni que per mitjà d'acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de
maig de 2016, es van aprovar les bases reguladores del procediment per a la cessió d'ús
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de locals de propietat municipal a associacions i entitats sense ànim de lucre. En estes
bases es preveu la cessió de l'ús de locals pel procediment de concurrència pública. La
pròxima convocatòria es preveu per al mes de maig.
POLICIA LOCAL
1.

Antonio Pérez - AV de Benimaclet. Problema de botellot

Que, per tractar-se d'un districte en què es produïxen molèsties, es realitzen vigilàncies
discrecionals d'inspecció, com d'intervencions amb controls en què intervenen els
agents de patrulla nocturna del districte, amb el suport d’altres unitats nocturnes de
forma coordinada.
Estes actuacions normalment han acabat amb la dispersió pacífica de les persones i/o
denúncia i intervencions de les begudes.
D'un temps ençà, s'ha establit un servici especial de control d'activitats de botellot en
algunes zones del districte que, en coordinació amb altres unitats del servici nocturn,
estan obtenint bons resultats, alhora que es cursen instruccions, per a ampliar i reforçar
en la mesura que es puga les actuacions conjuntes al districte.
Fins ara, el resultat del servici policial de dispersió del botellot que es du a terme de
forma escalonada en la zona, oferix un bon resultat quant a la destrucció de
consumicions alcohòliques en via pública, alhora que invita a la dispersió als centenars
de jóvens allí concentrats, després d'haver denunciat les activitats motiu d'infracció.
En resum, la Policia Local de València no s'inhibix en els nivells d'actuació, sobretot pel
que fa a esta zona, i no centra la seua vigilància únicament en la concentració per a la
pràctica del botellot, sinó a més en les infraccions que comporta esta afluència de gent
als nostres barris.
S'ha establit un servici de vigilància especial en diferents zones d'oci a la ciutat, entre
els quals es troba la plaça de Benimaclet i carrers adjacents, a fi de controlar els horaris
de tancament dels locals i d'evitar l'assentament de jóvens que practiquen el botellot.
Este servici, fins a la data, està obtenint bons resultats. No obstant això, hem de tindre
en compte que esta no és l'única zona de València on es produïxen este tipus d'activitats
molestes, que d'altra banda obliguen a dispersar els efectius policials al llarg d'altres
zones de la ciutat igualment afectades per este tipus de fets.
A la vista d'allò que s'ha exposat, la Policia Local de València continuarà mantenint
estos servicis de vigilància i control en els dies i dates en què es produïx major afluència
de públic als carrers, amb la intenció que els nivells d'activitats molestes descendisquen
considerablement.
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2.

Emiliano Ayuso Alfaro. Proliferació de gossos a la ciutat que deterioren les
vies públiques, jardins, etc.

L'agent de barri realitza vigilàncies periòdiques específiques als llocs on es concentren
els gossos, places i jardins, encaminades a evitar conductes incíviques com les
assenyalades pel reclamant.
Que, complementàriament a l'anterior, periòdicament s'inicien campanyes especials
dirigides al compliment i observança de l’Ordenança d'animals domèstics, en especial al
control i vigilància de gossos solts i infraccions associades.
Així mateix, és habitual que els policies de barri, per a evitar les infraccions
denunciades, dirigisquen accions encaminades a corregir la conducta motiu de la
reclamació i, al seu torn, vigilar que els amos dels animals complisquen amb la norma,
bé perquè els animals siguen dirigits a zones del barri habilitades a este efecte o, a falta
d'això, a arreplegar-ne els excrements.
3.

Sebastián Delgado Solaz. Vivendes dels bancs ocupades per ocupes

Per part d'esta Policia Local, habitualment es realitzen visites d'inspecció a les vivendes
que se sospita que poden estar ocupades il·legalment, es verifiquen estes circumstàncies
a la propietat i se l’informa de la situació del seu immoble als efectes que els esmentats
propietaris formulen, si és el cas, la denúncia corresponent a la comissaria del Cos
Nacional de Policia.
URBANISME
1.

Adelaida Milla – AV Polo y Peyrolón. Reparació i reposició de taulells trencats
de les voreres del barri

La Delegació d'Urbanisme pren nota de la petició realitzada per l'AV Polo y Peyrolón i
es remet al Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment
d'Infraestructures.
MOBILITAT SOSTENIBLE
1.

José L. Gaspar – AV Sant Vicent de Paül i adjacents. Direcció única en c/
Peníscola cap a l’av. Alfauir

L'execució de l'actuació sol·licitada es realitzarà durant el segon trimestre d'enguany.
2.

Emiliano Ayuso. Reunits amb representants de l'EMI, se’ls va informar que la
línia 8 seria substituïda per la línia 29 i que aniria a l'Hospital la Fe. No obstant
això, no és cert, perquè eixa línia va a Universitats, de manera que si abans es
tardava des de Benimaclet 50 minuts, ara es tarda 1 hora i 30 minuts en
arribar a l'esmentat hospital.
9

El tram que la línia 8 feia per l'eix Reus Ruaya abans d'anar cap al centre, ha sigut
substituït per la línia 29. Abans es tardava prop d'una hora (si el trànsit ho permetia), ja
que eixa línia travessava el centre de la ciutat.
Esta situació provocava també que no fóra fiable. Amb les millores en les línies s'ha
introduït una nova combinació per a anar fins a la nova Fe que, en la majoria dels casos,
millora en temps i fiabilitat este recorregut.
La línia 29 possibilita el transbord en diverses parades amb la línia 99, de nova creació,
que fa que el viatge siga més fiable i eficient.
3. Antonio Terrones, per AV Orriols-Rascanya. A Orriols estava previst un
aparcament subterrani, que no es farà. On pensen que es posaran els cotxes,
màximament, si es du a terme la conversió en zona de vianants de part del
barri? I, d'altra banda, es municipalitzarà el que existix al barri?
Al barri d'Orriols es troba en funcionament un aparcament públic, al subsòl del carrer
Esteban Dolz de Castellar, la concessionària del qual és la mercantil GARATGE
ORRIOLS, SL. La concessió acabarà en 2049. L'aparcament té dos plantes i 336 places
per a residents, amb dret d'ús (tipus A) i la resta de lloguer (tipus B), de les quals 15
estan ocupades per residents, i la resta està lliure. Donada la situació actual d'explotació
de l'aparcament abans citat, en este moment no pareix convenient posar en
funcionament una nova concessió.

4. Sebastián Delgado Solaz, per Artesans d'Orriols. Reitera la petició
d'aparcaments per al barri, tenint en compte que algunes vivendes es van
construir els anys 60, i llavors no hi havia cotxes i, per tant, tampoc
aparcaments.
Al barri d'Orriols es troba en funcionament un aparcament públic, en el subsòl del carrer
Esteban Dolz de Castellar, la concessionària del qual és la mercantil GARATGE
ORRIOLS, SL. La concessió acabarà en 2049. L'aparcament té dos plantes i 336 places
per a residents, amb dret d'ús (tipus A) i la resta de lloguer (tipus B), de les quals l5
estan ocupades per residents i la resta està lliure. Donada la situació actual d'explotació
de l'aparcament abans citat, en este moment no pareix convenient posar en
funcionament una nova concessió.
5. Adelaida Milla, per AV Polo y Peyrolón. Instal·lació de semàfors en c/ Polo y
Peyrolón amb c/ Ernest Ferrer, de cara al col·legi, que porta molt de temps
pendent.
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Respecte a la instal·lació de semàfors en el pas de vianants de l'encreuament c/ Ernest
Ferrer amb c/ Polo y Peyrolón, cal indicar que no es complixen els criteris objectius que
la farien recomanable.
S'ha realitzat un aforament recent de l'encreuament per a disposar d'informació
actualitzada del nombre de vianants i vehicles que hi circulen i s'ha comprovat si
complix cada un dels criteris de semaforització de passos de vianants en entorns
escolars i, així, s’ha obtingut un resultat negatiu.
Les condicions de seguretat viària actuals es consideren suficients, ja que els vianants
tenen prioritat de pas en tot moment en el pas ubicat enfront del núm. 12 d'Ernest
Ferrer, i a uns 75 m existix un altre pas de vianants o este sí que està regulat per
semàfors en l'encreuament amb la el carrer de Bèlgica.
ACCIÓ CULTURAL
1.

Antonio Pérez – AV de Benimaclet. Biblioteca Carola Reig: informació sobre
el projecte d'ampliació de l'esmentada biblioteca

Es facilita el correu remés pel Servici d'Acció Cultural a l'associació de veïns el dia 15
de febrer de 2017
“Buenos días Antonio,
Tal y como quedarnos en nuestra conversación telefónica, y en relación a vuestro
escrito dirigido a la Regidora d'Acció Cultural de fecha 30 de enero de 2017, señalar
que la redacción del proyecto de obras de la Biblioteca Carola Reig prácticamente está
finalizado.
Ha habido un retraso porque al final se han tenido que introducir unas mejoras por
parte de la Universidad Popular, pero que en estos momentos ya están realizadas.
Como te dije, la idea es intentar que este año 2017 podamos tramitar los pliegos de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para poder adjudicar las obras a
finales de 2017 o principios de 2018, y así poder comenzar éstas en ese año.
Estamos haciendo todo lo posible para que este proyecto tenga visibilidad lo más
temprano posible.
Un saludo y gracias por todo.”
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CULTURA FESTIVA
1.

María Sánchez Pérez – Associació de Comerciants i Professionals de Zona
Nord (Orriols). Els actes de Cultura Festiva mai inclouen el barri d'Orriols.
Per Nadal no hem tingut llums, ni arbres, ni nadales, ni res.

En quant a l'afirmació que els actes de Cultura Festiva mai inclouen el barri d’Orriols,
cal indicar que dins de les activitats de la Gran Fira de València 2016, el dia 24 de juliol
de 2016 es van realitzar a la plaça Germans Bécquer (ubicada al barri d'Orriols) les
activitats següents:
-

“Una volteta per València”, des de les 17.30 a les 20.00 hores, tallers educacionals
per a xiquets, sobre temes valencians.

-

Wilbur: espectacle de circ i acrobàcia, a les 20:00 hores.

-

Piter Pardo. Espectacle de màgia i humor a les 21:30 hores.

Respecte a la petició relativa al Nadal, cal tindre en compte que en el Servici de Cultura
Festiva no hi ha material ni pressupost suficient per a abastir de llums i arbres tots els
barris de la ciutat, a pesar dels esforços realitzats i que s’ha produït una important
descentralització.
BENESTAR SOCIAL
1.

Antonio Pérez – AV de Benimaclet

En relació a taules de solidaritat i valoració d'expedients de dependència
La convocatòria de taules de solidaritat està, a hores d'ara, en reconceptualització. En
breu es presentarà una nova convocatòria que es caracteritzarà per: donar suport a
projectes d'interés social i d'intervenció comunitària als barris presentats per entitats
sense ànim de lucre.
La responsabilitat quant a la valoració d'expedients de dependència serà d'este
Ajuntament, solament i exclusivament respecte al 2017 d'ara endavant.
Per a estar a l'altura de la demanda que hem d'atendre, ja s'ha procedit a la incorporació
d'almenys 32 noves treballadores socials, que desenvoluparan funcions relatives a
valoració, orientació, suport i unes altres que marca la normativa.
En relació a la violència de gènere
En primer lloc, cal entendre que assumptes de transcendència social com les
expressades en la intervenció veïnal de referència (violència de gènere) transcendixen la
disponibilitat d'una resposta escrita.
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Així mateix, el Reglament de transparència i participació ciutadana de l'Ajuntament de
València, al seu títol III, art. 57, especifica que "els precs o preguntes es referiran a
assumptes de competència municipal relacionats amb el districte en el qual es faça la
sessió...".
Amb tot, atenent a l’interès manifestat pel senyor Pérez, s’adjunten algunes
informacions:
Estem d'acord que la violència de gènere és un problema social responsabilitat de tota la
societat, complex i difícil de solucionar, ja que la causa és la desigualtat que patixen les
dones pel fet de ser-ho.
Respecte al tema del protocol s'informa que l'Ajuntament de València té un Protocol
d'actuació en situació de violència contra les dones, que va ser aprovat en la Junta de
Govern Local al novembre de 2014 i que va començar a funcionar a l'octubre de 2015.
En eixe protocol es coordina l'actuació municipal, principalment a través del Centre
Municipal de la Dona -CMIO amb els recursos d'atenció de la ciutat, un total de 28
recursos de diferents àmbits, socials, policials, justícia, sanitat, educació, ocupació i
associacionisme, i per tant, amb el Centre Dona 24 Hores de la Generalitat com a recurs
específic i responsable d'atenció a la víctimes.
Evidentment este problema requerix de molts recursos específics i professionals tant per
a l'atenció correcta de les dones víctimes i les seues filles i fills com per a la prevenció
des de les edats més primerenques.
En este sentit cal informar que el Centre Municipal de la Dona-CMIO ha realitzat 731
atencions per violència de gènere l'any 2016, i té un Programa d'Atenció Integral a
Dones Víctimes i a les seues Filles i Fills o familiars, que es desenvolupa amb
psicòlogues especialitzades i que ha passat de 34.500 € l'any 2014 a 80.000 € en
l'actualitat, i que d'esta manera atén 168 dones amb 551 atencions i 35 menors el passat
any 2016. Atencions individuals i grupals.
A més al Centre, es coordina el Servici ATENPRO d'atenció i protecció a dones per
mitjà de telèfons mòbils amb un total de 652 telèfons l'any 2016.
D'altra banda, i per a treballar des de la prevenció de la violència, es considera necessari
educar en els conceptes d'igualtat entre dones i hòmens. Per este motiu es du a terme des
de fa anys un Programa Educatiu d'Igualtat, Conciliació i Prevenció de la Violència
de Gènere per mitjà de tallers d’educació en igualtat a les aules dels centres escolars de
la ciutat en coordinació amb la Regidoria d'Educació. El curs passat hi van participar 62
centres escolars, es van realitzar 153 tallers amb la participació de 2.662 alumnes de tots
els nivells educatius des de 5 anys a batxillerat i cicles formatius superiors.
Respecte a la necessitat de professionals, al Centre Municipal de la Dona – CMIO estes
han augmentat amb una lletrada que faltava des de l'any 2009 i s’ampliarà la plantilla de
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la Regidoria amb la creació de 8 places més per a descentralitzar les actuacions de
prevenció i atenció a les dones als districtes i barris de la ciutat.
A pesar de tots estos esforços, considerem que és necessària la implicació de tota la
societat per a modificar les pautes socials i culturals de comportament, basades en la
idea de la inferioritat o la superioritat d'un dels sexes i en l'atribució de papers
estereotipats a les dones i als hòmens i eliminar l'ús de la violència com a forma de
resoldre els conflictes.
COMERÇ, CONTROL ADMINSTRATIU I ESPAI PÚBLIC
1.

Antonio Pérez – AV de Benimaclet. Limitació de llicències de nous comerços
d'hostaleria al centre històric de Benimaclet. Terrasses a la via pública

En diferents reunions amb la Federació de Veïns i amb la Federació d'Hostaleria, s'ha
plantejat la possibilitat de limitar l'obertura de negocis amb ambientació musical (130
metres) i sense ambientació musical (65 metres).
Estes limitacions han de ser aprovades, no pel Servici d'Activitats, sinó amb un informe
detallat i justificatiu del Servici de Contaminació Acústica o del Servici d'Urbanisme, ja
siga per sorolls, en el primer cas, o per saturació de locals i protecció de l'entorn, en el
segon.
És un procés gens senzill, ja que requerix informes tècnics molt exigents per a no
incórrer en la limitació de la lliure competència, entre altres.
El regidor del Servici d'Activitats seguix treballant en el tema i buscant la fórmula legal
més favorable per als interessos de tots.
Actualment al districte de Benimaclet hi ha autoritzades 129 terrasses, distribuïdes en
dos barris: Benimaclet 113 i Camí de Vera 16. Les dades que ens demana no les podem
llistar per barris, però es poden consultar directament en el programa informàtic del
Servici d'Ocupació de Domini Públic. Pel que, si les vol consultar, podem donar-li cita
durant un parell de dies per a poder consultar estes dades.
Hem de recordar-li que és obligació del propietari del local tindre la terrassa
autoritzada, tindre visible, perquè puga consultar-la qualsevol ciutadà, l'autorització de
la terrassa:
Ordenança reguladora de l'ocupació del dominí públic municipal, article 73.1:
"La persona o entitat titular de l'autorització haurà de col·locar a l'establiment, en lloc
visible des de l'exterior, el títol habilitant d'ocupació de la terrassa i el plànol en què
figure la representació gràfica."
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PREGUNTES DE L’OPOSICIÓ

Lucila Talens Salas, amb DNI 19843978-5, com a vocal del grup municipal del
Partit Popular i en nom també dels altres vocals del Grup Popular
PREGUNTA: SOBRE DISSENY CARRIL BICI
1.

En quin criteri s’han basat per a traçar el carril bici en el tram comprés entre els
carrers de Palacio Valdés i Doctor Moliner?

El criteri que s'ha considerat decisiu per a situar el carril bici a l'esquerra, segons el
sentit de circulació, és el d'evitar conflictes a les parades del transport públic amb els
usuaris que esperen l'autobús o se’n baixen.
2.

Què passa quan el carril bici travessa una eixida de col·legi? Hi ha perill
d'atropellament per als xiquets i les persones que les arrepleguen?

El carril bici s'ha situat en substitució del carril esquerre de circulació, sense cap afecció
a la vorera, per la qual cosa no hi ha cap risc d'atropellament per als vianants que
transiten per la vorera. En el cas que el desplaçament al col·legi es realitze en vehicle
motoritzat, es recorda que la senyalització disposada (línia groga contínua) prohibix la
detenció del vehicle en el carril esquerre de circulació, per la qual cosa no s'ha d'accedir
al col·legi des d'un cotxe detingut al costat del carril bici.
Alberto Armero Estruch, amb DNI 29216658-8, com a vocal del grup municipal
del Partit Popular, a l'empara del que disposa l'article 20 i següents del Reglament
orgànic del Ple, presenta la pregunta següent:
PREGUNTA sobre la posada en funcionament del Centre de Salut Benimaclet II.
La construcció del Centre de Salut Benimaclet II ha sigut una reivindicació històrica del
veïnat que, després d'un llarg recorregut, es va impulsar en l'anterior mandat,
paral·lelament a la posada en funcionament del Centre Municipal d'Activitats per a
Persones Majors i de les dependències de la Policia pròximes.
Per tot això, els vocals del Grup Popular en la Junta Municipal d'Exposició presenten la
pregunta següent:
En quina data es compromet la Conselleria de Sanitat a posar en funcionament el centre
esmentat?
Al mes de juny estarà en funcionament el centre de salut, d'acord amb la informació
facilitada per la Conselleria.
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Lucila Talens Salas, amb DNI 19843978-5, com a vocal del grup municipal del
Partit Popular i també en nom dels altres vocals del Grup Popular
PREGUNTA: RECLAMACIONS DE MAJORS JUBILATS, ATURATS I
USUARIS DE L'EMT QUE SENSE CAP MOTIU HAN VIST BLOQUEJAT EL
BO OR O EL BO AMBTU
1. Des de desembre de 2016, quants carnets de l'EMT, Bo Or i AmbTu, han sigut donats
de baixa per este Ajuntament per un error?
2. Quin percentatge representa?
3. És veritat que, a més del perjuí a estes persones, han de tornar a pagar una altra
vegada, encara que en menor quantia, per la targeta que vostés han de tornar a fer com a
conseqüència d'una mala gestió?
4. Qui són els responsables d'esta situació i quines mesures s'han pres per a pal·liar-la?
5. Com és possible que dins d'este grup de perjudicats es troben dones maltractades?
6. Tot i saber que les seues dades estan protegides dins d'un arxiu del Padró municipal,
una prevenció presa pel govern municipal anterior, quines mesures s'han pres per a
protegir este col·lectiu davant d'esta situació de desprotecció de dades?
7. Són conscients de la gravetat d'este tema? No pensen que a algunes dones els pot
costar la vida?
Des del passat mes de desembre s'estan fent controls periòdics per a evitar el frau en els
bons socials subvencionats per l'Ajuntament de València, controls que es continuaran
realitzant.
En cap cas s'han donat de baixa títols per error ni s'han filtrat dades protegides.
Quan una persona ha pagat l'any en curs i torna a demostrar que té dret a beneficiar-se
d'este bo social se li torna a atorgar eixe dret sense cap cost afegit.
Lucila Talens Salas, amb DNI 19843978-5, com a vocal del grup municipal del
Partit Popular i en nom també dels altres vocals del Grup Popular
PREGUNTA: VOTACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A
PROJECTES D'INVERSIONS EN BARRIS.
1.

Qui ha realitzat l'escrutini?

Les persones funcionàries del Servici de Participació Ciutadana.
2. Per a l'esmentat escrutini, s'ha hagut d'accedir al Padró municipal?
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Sí.
3.

Com és possible que s'haja permés l’accés a personal alié a l'Administració?

És absolutament falsa esta afirmació.
4. Podríem obtindre còpia de les actes?
Les persones interessades han d'acostar-se a les dependències del Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana i sol·licitar tindre accés a les actes. Per la Llei
de protecció de dades no se’n poden facilitar còpies.
5.

Quants vots té cada projecte i quin percentatge representa en cada districte?

La informació dels vots obtinguts per cada una de les propostes es troba en la pàgina
web DecidimVLC, informació pública a què pot accedir tota la ciutadania.
PROPOSTA TÍTOL

DISTRICTE VOTS

PRESSUPOST

ALGIRÓS

345

210000

ALGIRÓS

222

10000

ALGIRÓS

180

70000

ALGIRÓS

165

47735

BENICALAP
PRESSUPOST DISTRICTE: 454.941
382
CARRIL BICI EN AV. JOAN XXIII

BENICALAP

194

350000

380

BENICALAP

164

44941

BENICALAP

149

60000

ALGIRÓS
PRESSUPOST DISTRICTE: 337.735
60
Carril bici al c/ Sants Just i Pastor entre
c/ Manuel Candela i c/ Serradora
407
Substitució de taules de tenis en
instal·lacions esportives de parcs i
jardins
32
Adequació parc infantil en Blasco Ibáñez
(entre c/ Bèlgica i Polo y Peyrolón)
179
Millora voreres c/ Jalance

MILLORA D’IL·LUMINACIÓ AL C/
PERE CABANES (98 a 104) I RIU
NERVIÓN (1 a 11)
146
NOU PARC DE CAL·LISTÈNIA A
BENICALAP
BENIMACLET
PRESSUPOST DISTRICTE: 297.986
437
Reurbanització carrer de la Murta,
primera fase
71
Passos de vianants en Dolores Marqués

BENIMACLET

422

260986

BENIMACLET

252

16000

CONDICIONAMENT DE VORERES BENIMACLET
EN C/ VIVER, C/ JUAN GINER I C/
ENG. ALBERTO OÑATE
CAMINS AL GRAU
PRESSUPOST DISTRICTE: 407.731

242

21000

534

17

545
263
345

Asfaltatge plaça Ascensió Chirivella
(darrere del núm. 69 av. Balears)
Jardí al solar entre Pintor Maella i
Samuel Ros
Instal·lació de bancs als carrers d’Eivissa
i Rodrigo de Pertegás, 48

CAMPANAR
PRESSUPOST DISTRICTE: 289.860
449
PISTES ESPORTIVES SOLAR ENTRE
CEIP GINER DE LOS RÍOS I
ESGLÉSIA SANT LLUIÍS BISBE
499
RENOVACIÓ BANCS BARRI SANT
PAU
134
Carril bici General Avilés i Mestre
Rodrigo
CIUTAT VELLA
PRESSUPOST DISTRICTE: 142.178
442
ZONA DE JOCS INFANTILS (PARC
INFANTIL)
CARRERS
HEDRA/MALLORQUINS/LLANTERN
A
303
CONDICIONAMENT I SANEJAMENT
DE LA PLAÇA CENTENAR DE LA
PLOMA
330
Instal·lació de panells lluminosos per a
previndre la contaminació acústica
EL PLA DEL REAL
PRESSUPOSTO DISTRICTE: 242.038
24

Enjardinament solar entre els carrers de
Rubén Darío i Palància
EXTRAMURS
PRESSUPOST DISTRICTE: 342.318
148
REMODELACIÓ I MILLORA DE LA
PLAÇA DE ROJAS CLEMENTE,
enjardinament i zona infantil
JESÚS
PRESSUPOST DISTRICTE: 474.977
390
HABILITAR UN CAMP DE BÀSQUET
AL SOLAR DEL CARRER PIUS IX
S/N ENTRE EL PAVELLÓ DEL
102
Millores al carrer de Sant Vicent La
Raiosa
588
Reurbanització de les av. Giorgeta Pérez Galdós i pacificació de trànsit
496
Reasfaltatge del carrer de Pius IX

CAMINS AL 317
GRAU
CAMINS AL 314
GRAU
CAMINS AL 222
GRAU

162500

CAMPANAR 227

60000

CAMPANAR 179

21700

CAMPANAR 117

208160

CIUTAT
VELLA

250

60000

CIUTAT
VELLA

193

61082

CIUTAT
VELLA

119

21096

236131
9100

EL PLA DEL 416
REAL

242038

EXTRAMUR 338
S

342318

JESÚS

338

170000

JESÚS

186

21000

JESÚS

174

72500

JESÚS

97

211477

Comentario [TCF1]: Falta text
Comentario [TCF2]: ¿?

LA SAÏDIA
PRESSUPOST DISTRICTE: 347.394
18

50

Carril bici i pacificació del trànsit av.
Constitució, ponts i marges del riu
L’EIXAMPLE
PRESSUPOST DISTRICTE: 316.480
314
REMODELACIÓ
DEL
PARC
MANUEL GRANERO
17
Palmeral i carril bici a la Gran Via de
Germanies
301
INSTAL·LACIÓ
SONÒMETRES.
MAPA DEL SOROLL RUSSAFA
L’OLIVERETA
PRESSUPOST DISTRICTE: 411.581
343
Creació de pistes esportives en solars
municipals
10
Convertir solars en zona d’oci infantil i
juvenil i parc de jocs
590
Reurbanització de les av. Giorgeta Pérez Galdós i pacificació del trànsit
327
ELEVACIÓ DE BANCS A UNA
ALTURA ADEQUADA PER A LES
PERSONES MAJORS
415
Anell de vianants Tres Forques – Patraix
(inversions a l'Olivereta)
PATRAIX
PRESSUPOST DISTRICTE: 447.305
569
Anell de vianants Tres Forques – Patraix
(tram de Patraix – Col·lecamins)
394
Carril bici pel carrer Jesús i Gaspar
Aguilar.
417
PARC BIOSALUDABLE I NOVA
PETANCA AL PARC D’AV. TRES
CREUS 77.
112
Horts escolars a Patraix

LA SAÏDIA

211

347394

L'EIXAMPL
E
L'EIXAMPL
E
L'EIXAMPL
E

404

45480

393

66000

248

205000

L'OLIVERET
A
L'OLIVERET
A
L'OLIVERET
A
L'OLIVERET
A

190

60000

189

200000

149

72500

134

18900

L'OLIVERET 124
A

60181

PATRAIX

572

127000

PATRAIX

572

21000

PATRAIX

548

15000

PATRAIX

458

80000

347

PATRAIX

457

60000

PATRAIX

411

144305

POBLATS
DEL NORD

503

235000

POBLATS
DEL NORD
POBLATS
DEL NORD

490

23000

294

32283

Instal·lació esportiva elemental (IDE) a
Vara de Quart, Safranar i Favara
485
Proposta d’adequació i millora de la
plaça d’Emili Lluch
POBLATS DEL NORD
PRESSUPOST DISTRICTE: 290.283
340
REORDENACIÓ I HABILITACIÓ
DEL 1ER PIS DE L'ALCALDIA DE
MASSARROJOS
271
REFUGI DE LA GUERRA CIVIL A
MASSARROJOS
377
Condicionar els carrers següents de
Benifaraig:
POBLATS DE L’OEST
PRESSUPOST DISTRICTE: 477.332

Comentario [TCF3]: No estan els
carrers

19

337

URBANITZACIÓ ACCESSOS CEIP
BENIMÀMET
368
MODIFICACIÓ
ACCÉS PER A
VIANANTS ELEVAT CARRER SOT
DE XERA AMB EL CARRER
FORTALENY
270
ENJARDINAMENT
SOLAR
DE
CALATRAVA
283
AMPLIACIÓ/MILLORA DE L‘AULA
INFERIOR DE LA UNIVERSITAT
POPULAR DE BENIMÀMET
354
Creació d'una pista de patinatge a
Benimàmet
POBLATS DEL SUD
PRESSUPOST DISTRICTE: 347.011
524
Parc socialització gossos a la Torre

POBLATS
DE L'OEST
POBLATS
DE L'OEST

247

6000

222

84000

POBLATS
DE L'OEST
POBLATS
DE L'OEST

220

324332

215

3000

POBLATS
DE L'OEST

166

60000

POBLATS
DEL SUD
399
VIA VERDA DEL FORN D´ALCEDO POBLATS
A
SEDAVÍ.
PRIMERA
FASE: DEL SUD
ACCESSOS URBANS.
103
Accessibilitat i adequació av. Real de POBLATS
Madrid.
DEL SUD
523
REMODELACIÓ
PLAÇA POBLATS
PORTADORS DE LA VERGE - DEL SUD
PINEDO
245
Vial de fusta per a vianants d’accés a la POBLATS
urbanització Casbah Saler
DEL SUD
POBLATS MARÍTIMS
PRESSUPOST DISTRICTE: 418.027
452
Hort urbà espai multicultural
POBLATS
MARÍTIMS
41
Via per a bicis i vianants d’unió de la POBLATS
zona de Natzaret amb Quatrecarreres
MARÍTIMS
70
Baixar el carril bici de l’avinguda del POBLATS
Port a la calçada
MARÍTIMS
412
Instal·lació de panells informatius per a POBLATS
la lliure expressió de l’associacionisme
MARÍTIMS
QUATRE CARRERES
PRESSUPOST DISTRICTE: 474.675
302
Instal·lació d’aparells de gimnàstica per QUATRE
a majors en espais oberts
CARRERES
85
Carril bici Institut Obrer Valencià
QUATRE
CARRERES
331
Carril bici pel riu fins al pont de la QUATRE
Fórmula 1
CARRERES
447
CANVI DE DIFUSORS EN FANALS
QUATRE
CARRERES
306
Ampliació i renovació parc antic mercat QUATRE

496

60000

487

39000

406

90559

402

100000

339

57452

270

60000

234

21000

228

334607

175

2420

302

40000

297

250000

289

21000

286

43047

264

60000
20

299
323

321

Montolivet

CARRERES

Instal·lació bancs davant de l’ambulatori
Centre d’Especialitats Montolivet
ADQUISICIÓ
D'UN
PANELL
ELÈCTRIC
PER
A
POSAR
INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS
DEL BARRI
INSTAL·LACIÓ VORERA FIXA EN
REVOLTA ACTUAL DE BOL·LARDS
ENFRONT CENTRE DIA PERIFÈRIA

QUATRE
CARRERES
QUATRE
CARRERES

238

17500

235

2420

QUATRE
CARRERES

190

40708

RASCANYA
PRESSUPOST DISTRICTE: 480.147
369
Parc María Mazzarello

RASCANYA 270

252000

223

RASCANYA 265

60000

RASCANYA 217

60000

RASCANYA 211

12000

RASCANYA 164

60500

ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ RASCANYA 155
GAYANO LLUCH - PERE CABANES

35647

186
6
392
378

CREACIÓ
D’UN
ESPAI
LUDICOESPORTIU
EN
SOLAR
PRÒXIM
AL
CEIP
CARLES
SALVADOR DE VAL
Zona esportiva c/ Motilla del Palancar
enfront dels núm. 17, 19, 21
Apertura c/ Pare Viñas a la Ronda Nord
(Germans Machado)
Escocells Torrefiel

Els percentatges de participació en cada districte són de:
CIUTAT VELLA
L'EIXAMPLE
EXTRAMURS
CAMPANAR
LA SAÏDIA
EL PLA DEL REAL
L'OLIVERETA

700
516
866
420
636
470
334

2.98 %
1.42 %
2.07 %
1.34 %
1.56 %
1.81 %
0.80 %

PATRAIX
JESÚS
QUATRE CARRERES
POBLATS MARÍTIMS
CAMINS AL GRAU
ALGIRÓS
BENIMACLET
RASCANYA
BENICALAP
POBLATS DEL NORD
POBLATS DE L'OEST
POBLATS DEL SUD

1213
548
555
638
660
478
676
581
307
1473
273
1063

2.46 %
1.21 %
0.88%
1.30 %
1.21 %
1.45 %
2.64 %
1.32%
0.80 %
27%
2.34 %
6.15 %
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Lucila Talens Salas, amb DNI 19843978-5, com a vocal del grup municipal del
Partit Popular i en nom també dels altres vocals del Grup Popular.
PREGUNTA: EL PROBLEMA DE NETEJA EN EL DISTRICTE EXPOSICIÓ
que encara persistix després de la reunió de la regidora de Medi Ambient, Pilar
Soriano, amb diverses associacions i entitats veïnals.
1.

Com és possible que havent-se incrementat el pressupost en neteja continue haventhi problemes de plagues de rates i insalubritat? En concret en l'av. Valladolid.

La neteja de la zona es du a terme amb la programació següent:
-

Agranat manual individual, de dilluns a dissabte, diàriament en horari de matí.

-

Neteja mixta, amb una freqüència d'1 vegada cada tres setmanes.

-

Agranat mecànic, dimarts i divendres, en torn de matí-

El Servici de Sanitat respon:
El control de rates i panderoles del municipi de València es realitza per mitjà d'una
programació contínua de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram
municipal. Esta programació es realitza de forma flexible, i s’adapta a la climatologia i
als cicles biològics de les espècies plaga.
Esta acció es complementa amb les actuacions en zones enjardinades, solars i locals
municipals. El clavegueram de la zona de l'av. Valladolid es va revisar i es va tractar en
la segona quinzena del mes de febrer. Cal tindre en compte que a més del clavegueram
estan les zones enjardinades i els solars. En molts jardins ens trobem amb la falta de
neteja i poda que facilita la proliferació de rates; per això, estem en coordinació amb el
Servici de Jardins per a poder buscar les mesures necessàries que cal adoptar des de
Jardins per a minimitzar la presència d'espècies plaga.
Tots els avisos que rebem en la Secció es tenen en compte, però en concret d'esta zona,
respecte a rates, només n’hem rebut un a través del 010 en 2016 i un expedient en 2017.
2. Per què continua brut el jardí central de l'av. Blasco Ibáñez?
La freqüència de neteja és diària, de dilluns a dissabte. Els trams des de Manuel Candela
fins a Músic Ginés també es neteja diumenges i festius.
3. Serà netejat, tot i que la senyora regidora pense que no cal perquè és molt poc
transitat i visitat pels veïns?
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Desconeixen on s'ha realitzat la consideració que s'atribuïx a la regidora encarregada de
l'àrea de neteja.
Lucila Talens Salas, amb DNI 19843978-S, com a vocal del grup municipal del
Partit Popular i en nom també dels altres vocals del Grup Popular.
PREGUNTA: PROTECCIÓ DE L'ALQUERIA DE SERRA
1. Com es tracta d’una propietat privada declarada Bé de Rellevància Local (BRL),
l'Ajuntament pot instar el propietari perquè este vetle també pel seu manteniment?
2. Ha fet Patrimoni cap actuació tendent a la seua conservació?
En relació amb la pregunta remesa pel Grup Popular sobre protecció de l'Alqueria de
Serra per a la Junta Municipal d'Exposició, atés que es referix a una alqueria de
propietat privada, l'Alqueria de Serra, el Servici de Patrimoni no en té cap competència,
i la qüestió plantejada pot ser competència del Servici de Disciplina Urbanística.
Es traslladarà la pregunta al Servici de Disciplina Urbanística i es donarà compte en el
pròxim consell.
Lucila Talens Salas, amb DNI 19843978-5, com a vocal del grup municipal del
Partit Popular i en nom també dels altres vocals del Grup Popular.
PREGUNTA: LLOCS AMBULANTS DE MENJARS DURANT LES FALLES.
1.

Estos llocs ambulants de venda de menjar situats durant les Falles davant de l'hotel
Renasa tenien llicència?

El ban de Falles 2017 establix que les parades d'artesania i alimentació serà possible
instal·lar-los exclusivament en la zona d'activitats autoritzada a la falla.
Segons els antecedents que existixen en el Servici de Cultura Festiva la comissió fallera
Menéndez y Pelayo - Av. de Catalunya, mitjançant la Resolució núm. 747-FT de data l0
de març de 2017, tenia autorització per a la instal·lació de tres parades d'elaboració
d'aliments per a ubicar-los en la zona següent d'activitats autoritzada inicialment:
C/ RAMON GORDILLO, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 7 I DEL NÚM. 2 AL NÚM. 8
Al mateix temps, la falla sol·licita ampliació de la zona d'activitats i s’autoritza,
mitjançant la Resolució núm. 765-FT de data l0 de març de 2017, l'ocupació següent:
VIA DE SERVICI DE L'AV. CATALUNYA, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 3
Lucila Talens Salas, amb DNI 19843978-5, com a vocal del grup municipal del
Partit Popular, i en nom també dels altres vocals del Grup Popular pregunta.
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PREGUNTA: FESTA RAVE AL COSTAT
BENIMACLET realitzada el dia 18 de març.
1.

DEL

CEMENTERI

DE

Existia autorització municipal?

No es té constància que l'haguera en esta unitat de Districte.
2. A quina hora va saber la Policia Local que existia eixa festa que va durar més
de 48 hores?
Segons la informació facilitada a esta unitat de Districte per la sala del 092, la primera
notícia de l'existència d'una concentració de persones en el zona d'horta i en les
proximitats del Cementeri Municipal de Benimaclet es va tindre sobre les 10:05 del
dissabte dia 18 de març.
Amb posterioritat d'eixe mateix dia, sobre les 18:25 hores, la informació que es trasllada
assenyala un lloc diferent del de la primera reclamació, i és sobre uns altaveus que
emeten música en les naus abandonades de l'empresa Leche El Prado, al costat del vial
de la V-21.
El diumenge dia 19 de març, segons s'informa a esta unitat de Districte, la primera
reclamació a la sala del 092 es produïx a les 07:57, i es referix a una presumpta festa en
les naus abandonades que s'indicaven en l'última reclamació del dia 18. En este dia se
succeïxen tres telefonades més a la sala, a les 11:38 i 12:43 hores, i s’indica que la
concentració de persones, segons pareix en una festa, es troba en una alqueria
abandonada al costat del Cementeri Municipal de Benimaclet. El servici d’eixe dia es va
derivar al Cos Nacional de Policia que va comunicar que el servici referit havia sigut
atés diverses vegades per la seua banda, però es desconeixen les gestions que, si és el
cas, van realitzar els intervinents. L'última crida de què es té constància en la sala del
092 es produïx el mateix diumenge dia 19 de març a les 13:27 hores, i s’hi indica que hi
ha un grup de persones èbries realitzant un botellot en la contornada del Cementeri
Municipal de Benimaclet. Es torna a derivar al Cos Nacional de Policia, qui comunica
que el dit servici ja ha sigut atés diverses vegades.
3.

Per què no va ser precintat l'equip de música o es va instar a parar la festa?

Com que la dita reclamació, segons manifesta a esta unitat de Districte la sala 092, va
haver de ser derivada al Cos Nacional de Policia per tindre els servicis d'esta Policia
Local ocupats amb esdeveniments fallers i com que estos van comunicar que el servici
havia sigut atés diverses vegades, la Policia Local no va poder adoptar tal decisió.
4. Hi ha hagut cap actuació sobre l'organitzador?
Es desconeix des d'esta unitat de Districte tal extrem.
Si cap pregunta haguera quedat pendent, se’n donarà contestació en el pròxim Consell.
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3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL

A) CULTURA I EDUCACIÓ
La vocal Rosa M. García informa que després de tres reunions molt participatives, en
una primera es va fixar el tipus d'associacions que havien de participar; en una segona el
barem que s’havia d’aplicar, consensuat entre tots, i que consistia a valorar el següent:
nombre de persones que participen en l'activitat i a les quals va dirigida, participació de
més d'una associació en el projecte, foment de la cultura, valors cívics, foment de la
igualtat de gènere, ús del valencià, foment a la integració social, tradició de l'acte i
rellevància de l'entitat en el districte i rellevància de l'acte de l'entitat convocant.
Es va valorar d'1 a 10 i es van seleccionar 4 grups, cada un format entre 8 i 10 persones;
cada un va valorar d'acord amb estos barems, i després es van traure les mitjanes.
Sí que voldria comentar que, així com l'any anterior es va fer un repartiment més
equitatiu, enguany ha resultat més complex, i hauria de ser millorable, de manera que
cada integrant del grup de treball estudiara els projectes a casa i els votara en sa casa, de
manera que el procés es faça més àgil. També seria millorable el tema de la votació, de
manera que una associació no es vote a si mateixa.
I fruit d'este procés i de la votació, es proposa per a l'aprovació del Consell els projectes
culturals seleccionats següents:
1. FESTIVALS POPULARS POLO Y PEYROLÓN……………..450 euros
2. EL BARRI PARLA, EL BARRI ESCOLTA………………… 445 euros
3. EL DIA DEL PARE CAPM BENIMACLET………………… 445 euros

Comentario [TCF4]: ¿?

4. ESCOLTISME PER A TOTS…………………………………. 445 euros
5. III CARNESTOLTES MULTICOLOR………………………

735 euros

6. ELS REIS MAGS VISITEN BENIMACLET……………….. 445 euros
7. SETMANA DEL COMERÇ ASSOCIAT I FESTIVAL
DE LA TAPA……………………………………………………. . 455 euros
8. CONCERT DE MÚSICA IES FERRER I GUÀRDIA……...... 765 euros
9. FESTA ESTELLÉS BENIMACLET VIU……………………..1.050 euros
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10. BENIMACLET T`ESTIME…………………………………….. 1.045 euros
11. BENIMACLET ACTIVA LA TEUA SALUT………………...... 770 euros
12. FESTES PATRONALS DE SANT JERONI...…………........…. 460 euros
13. CARNESTOLTES INFANTIL I JUVENIL…………...………. 1.055 euros
14. MIGUEL HERNANDEZ, POETA DEL POBLE……………...

760 euros

15. I CICLE EDUCACIÓ INFANTIL A BENIMACLET………...

750 euros

16. REVISTA CULTURAL BENIMACLET ENTRA………….. 1.070 euros
17. BENIESPORT………………………………………………….

465 euros

18. TALLER INFANTIL/PINTURA MURAL/ART URBÀ…... 1.060 euros
19. ORRIOLS MOSTRA…………………………………………… 745 euros
20. ORRIOLS EN MOVIMENT…………………………………….740 euros
21. CONCERT DE MÚSICA A ORRIOLS…………....………… 780 euros
22.-MIRA QUÈ ET DIC!................................................................ 775 euros
23. CERTAMEN EXPOSICIÓ ARTESANIA ORRIOLS……….. 470 euros
24. BENIMACLET conFusió FESTIVAL……………………… 1.065 euros
En la selecció es van fer tres blocs: un de 400, un altre de 700 i un altre de 1.000 euros, i
segons la puntuació es van assignar.
De tot això es donarà publicitat en tots els mitjans municipals, web municipal, app, etc.
Respecte a les preguntes formulades per la vocal Lucila Talens sobre els grups de
treball, la vocal coordinadora del Grup de Treball d'Educació i Cultura hi dóna resposta:
1. Seguixen obertes les llistes perquè el veí que vullga s'incorpore i passe a ser
membre d'un grup de treball?
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-

Resposta: Sí, les llistes estan obertes sempre, qualsevol persona pot incorporarse en qualsevol moment.
La Sra. Talens i el Sr. Bailón proposen que existisca un termini per a inscriure's,
previ a la votació dels grups de treball, pensant sobretot en el grup de cultura
quan vota els festejos.
En eixa línia de millora que es va apuntar, també en este cas s'hauria d'estudiar
el tema plantejat, comenta el president.

2. Es podria tindre un llistat de les persones que formen cada grup de treball?
-Resposta: Açò no seria possible per la Llei de protecció de dades.
3. En les votacions per a assignar dotacions econòmiques de la Junta Municipal a les
propostes d'activitats presentades per les diverses associacions, seria possible que els
membres d'una associació que ha presentat una proposta s'abstinguera de votar-se a si
mateixa?
-Resposta: Li pareix molt bona proposta, i creu que el grup de treball l'acceptarà.
4. Hem notat que el barem aprovat pels membres de la Comissió de Cultura per a
avaluar les propostes ha causat enormes diferències entre les quantitats econòmiques
que percebrà cada associació. Es podria intentar una altra fórmula que fóra més
equitativa i que les associacions perceberen quantitats més semblants?
Resposta: En el grup es pot adoptar qualsevol fórmula. Per a l'any que ve es veurà com
es fa.
5. Des de la celebració de l'últim Ple d'esta Junta, han tornat a ser convocades les
Comissions de Benestar Social, Urbanisme, Activitats Econòmiques i Horta?
Resposta del president: Açò es respondrà per cada un dels grups.
El president, d'altra banda, voldria informar que el projecte referit al PAI de Benimaclet
s'ha descartat, ja que el que proposa este projecte ja està contemplat per un contracte,
sobre l'estratègia participativa integral a Benimaclet. De manera que, si s'aprovara, es
podria entendre com una ampliació d'eixe contracte, i això després de la consulta
realitzada amb els servicis tècnics de l'Ajuntament no seria correcte, per la qual cosa
queda un excedent que caldria repartir entre la resta de projectes.
B) ACTIVITAT ECONÒMICA, COMERÇ I HORTA:
El Sr. Colomer, contestant al Grup Popular, voldria informar que efectivament hi ha
alguns grups de treball, que com es va informar en l'anterior Consell, sobre els quals
s’hauria de fer una reflexió, ja que no compten amb un contingut molt clar, ni amb
recursos econòmics. Reunits amb la Regidoria de Comerç, s'ha arribat a l'acord que es
dotarà tots els grups de treball de totes les juntes amb un pressupost de 3.000 euros per
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al tema de Comerç. Per a això s'ha quedat a convocar, abans del pròxim Consell, una
reunió del grup per a presentar propostes que seran aprovades en este; per tant, en les
pròximes setmanes es convocarà els integrants del grup de treball. I, d'altra banda,
també es va quedar amb el regidor de Comerç per a reunir-se tots els coordinadors dels
grups de treball de les distintes juntes amb ell, perquè de tot açò isca alguna cosa
pràctica, ja siga una campanya, unes conferències, o el que es decidisca, i per això invita
tots a aportar idees.
C) URBANISME:
La Sra. Martínez, contestant també al Grup Popular, informa que, efectivament, el grup
no s'ha reunit des de la campanya DecidimVLC, i es van plantejar igualment que no es
funcione només en un moment concret i la resta del temps quede parat, perquè això és
una cosa que desmotiva la gent, i d'altra banda, perquè se sobrecarrega excessivament
els funcionaris de treball, i el que es pretén, i eixe seria el projecte, és eixir més el carrer
i que siga un treball més del dia a dia. Preveu dos reunions abans del pròxim Consell,
sense haver fixat dates, per a poder veure com fer realitat el que s'ha pensat.
D) BENESTAR SOCIAL:
Efectivament, segons el Sr. Inglada, el grup no s'ha reunit perquè, com es va dir,
s'estava replantejant, en certa manera, l'estructura i el funcionament del grup, pel tema
de la capacitat d'elaborar propostes i pel tema de competències. És veritat que en el
tema de benestar social estan molt renyides les activitats proposades pel grup amb les de
la Regidoria de l'Ajuntament. Sabeu que en este hi ha les Taules de Solidaritat, que
entren en competència amb el que s'està realitzant o podríem realitzar ací. En eixe
sentit, tot i que es va decidir per part de tots els presidents de juntes dotar-les de
contingut, com, per exemple el grup de Comerç, perquè els va paréixer interessant, i
sobretot, en el tema del comerç de proximitat, i dotar-les econòmicament com es va dir.
Però en el cas de benestar social es produiria l'esmentada col·lisió de competències. Per
tot això s'està estudiant des de la Regidoria quines competències es podrien desplegar
des dels grup de treball, per la qual cosa fins que no s'arribe a un acord d'una forma
consensuada no es reunirà. Açò no exclou que, si per part d'algun membre del grup es
planteja alguna iniciativa o proposta, es podria dirigir, via correu electrònic, a la
Regidoria, i que es faça un seguiment de totes les qüestions plantejades fins al moment.
Potser amb un nou reglament de juntes es podrà estructurar d'una altra manera este
tema.
4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Pel Grup Popular s'han presentat 3 mocions:
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1. Assumpte: Problema del botellot i de la contaminació acústica en el Districte
d'Exposició.
Proposta d'acord:
-Primera. Que s'aprove un cronograma de les actuacions que propose la Mesa de
Treball, a fi de reduir l'impacte del botellot i de la contaminació acústica a la plaça
de Benimaclet, als jardins del Palau de la Música i a les confluències de l'av.
d'Aragó amb el carrer de Bèlgica.
-Segona. Que s'incloga tots els agents socials (grups municipals, entitats, associacions,
responsables de la seguretat ciutadana, ONG, etc.) en la dita Mesa a fi de donar solució
a esta problemàtica.
Sotmesa a votació la dita moció, es produïx el resultat següent:
- Vots en contra: 7, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en Comú.
- Vots a favor: 3, els dels vocals del PP.
Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.

2. Assumpte: Supressió d'aparcaments en l'av. d'Aragó.
Proposta d'Acord:
-

Primera. Instar l'Ajuntament a paralitzar les obres, consensuant amb veïns i
associacions les alternatives habitacionals dels vehicles desnonats.

-

Segona. Instar l'Ajuntament a complir amb el que vota i pacta en els processos
de participació ciutadana, inclús quan associacions i veïns voten el contrari als
designis del consistori.

Esta moció, per decisió del Grup Popular, és retirada.
3. Assumpte: Consulta ciutadana d'inversió en barris de 2016.
Proposta d'Acord:
-Primera. Que abans de la finalització del primer trimestre d'enguany almenys
s'inicien els projectes d'inversió pendents i que havien d'estar acabats en 2016.
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El president aclarix que el compromís no era que els projectes es finalitzaren en
2016, sinó que s'iniciaren, i planteja una moció alternativa:
1. Que es redoblen els esforços perquè tots els projectes participatius de l'àmbit
territorial de la Junta, seleccionats en 2016, inicien les obres al llarg del primer
semestre de l'any.
2. Que se’n done compte de la situació en el pròxim Consell de la Junta.
3. Que es trasllade esta proposta d'acord als servicis responsables de l'execució dels
projectes.
Sotmesa a votació esta proposta s'aprova per unanimitat.

5. PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
- Grup Popular:
-Lucila Talens en formula les següents:
1. Reclamacions de majors, jubilats, aturats i usuaris de l'EMT, que sense cap
motiu han vist bloquejat el Bo or o el Bo AmbTu:
-Des de desembre de 2016, quants carnets de l'EMT, Bo Or i Bo AmbTu, han sigut
donats de baixa per este Ajuntament per un error?
- Quin percentatge representa?
-Es veritat que, a més del perjuí a estes persones, han de tornar a pagar una altra vegada,
encara que en menor quantia per la targeta que vostés han de tornar a fer com a
conseqüència d'una mala gestió?
- Qui són els responsables d'esta situació i quines mesures s'han pres per a pal·liar-la?
- Com és possible que dins d'este grup de perjudicats es troben dones maltractades?
- Tot i saber que les seues dades estan protegides dins d'un arxiu del Padró municipal,
prevenció presa pel govern municipal anterior, quines mesures s'han pres per a protegir
este col·lectiu davant d'esta situació de desprotecció de dades?
-Són conscients de la gravetat d'este tema? No pensen que a algunes dones els pot costar
la vida?
2. Votació de la participació ciutadana per a projectes d'inversions en barris:
- Qui ha realitzat l'escrutini?
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-Per a l'esmentat escrutini, s'ha hagut d'accedir al Padró municipal?
-En cas afirmatiu, com és possible que s'haja permés fer açò a personal alié a
l'Administració?
- Podriem obtindre una còpia de les actes?
- Quin percentatge dels vots de cada projecte es representa en el Districte?
3. Llocs ambulants de menjars durant les Falles:
-Estos llocs ambulants de venda de menjar situats durant les Falles davant de l'Hotel
Renasa, tenien llicència?
4. Protecció de l'Alqueria de Serra:
-Com que es tracta d’una propietat privada declarada Bé de Rellevància Local (BRL),
l'Ajuntament pot instar el propietari perquè este vetle també pel seu manteniment?
-Ha fet Patrimoni alguna actuació tendent a la seua conservació?
5. Problema de neteja en el Districte d'Exposició:
- Com és possible que tot i haver-se incrementat el pressupost en neteja continue
havent-hi problemes de plagues de rates i insalubritat? En concret a l'av. de Valladolid.
- Per què continua brut el jardí central de l'av. Blasco Ibáñez?
- Serà netejat encara que la senyora regidora pense que no cal, perquè és molt poc
transitat i visitat pels veïns?
6. Festa RAVE al costat del cementeri de Benimaclet, realitzada el 18 de març:
- Existia autorització municipal?
- A quina hora va saber la Policia Local que existia eixa festa que va durar més de
48 hores?
- Per què no va ser precintat l'equip de música o es va instar a parar la festa?
- Hi ha hagut cap actuació sobre l'organitzador?
7. Dates de les convocatòries dels plens de la Junta Municipal:
- Seria possible establir un calendari amb dates establides i fixes per a convocar el Ple
de la Junta Municipal.
- Seria possible celebrar algun ple en un local municipal, siti en el Pla del Real?
8. Disseny carril bici:
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- En base a quin criteri s'ha traçat el carril bici en el tram comprés entre els carrers de
Palacio Valdés i Doctor Moliner?
- Què passa quan el carril bici travessa una eixida de col·legi? Hi ha perill
d'atropellament per als xiquets i les persones que els arrepleguen?
- Preveu el consistori cap mesura per als ciclistes que circulen per la vorera?
- S’ha observat un augment en l'ús del carril bici?
-I com la instal·lació de carril bici ha suposat eliminar, en alguns casos, carrils de
circulació de vehicles, s'ha notat una major densitat de trànsit i d'embussos?
9. Reglament de les Juntes Municipals de Districte:
-Es va dir fa dos anys que es modificaria el Reglament, però encara no s'ha fet. Hi ha
intenció de fer-ho?
El president respon, a esta última pregunta, que sí, i per a això es va fer el procés de
participació ciutadana, que és el que marcarà la pauta en el tema de la participació, i
entre altres coses a les juntes municipals de Districte, i creu que amb canvis importants.
- Alberto Armero formula la pregunta següent:
1. Posada en funcionament del Centre de Salut Benimaclet II:
-

En quina data es compromet la Conselleria de Sanitat per a la posada en
funcionament de l'esmentat centre?

-Grup Compromís:
Jaume Ferrá, pregunta si els vocals del Grup Ciutadans han excusat la seua assistència a
esta reunió.
El secretari respon que ni verbalment ni per escrit han excusat la seua assistència.
El president, sobre este punt, indica que les preguntes no contestades en esta sessió en
seran contestades en la pròxima.

6. INTERVENCIONS VEÏNALS
1. Antonio López, per AV Benimaclet, sol·licita contestació a les preguntes i
peticions següents:
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. Continuem creient que és una magnífica idea que
any rere any ha de millorar-se. La participació és molt difícil i cal tindre en compte que
venim de molts anys d'ignorar la ciutadania, però entenem que no hem de magnificar els
resultats que s'estan obtenint. 15.000 participants no és per a elevar la moral;
reconeixem que en este segon any s'ha millorat el procés, però, per favor, que
comencem els tercers pressupostos fins que no s'hagen realitzat tots els projectes de les
dos primeres fases; no convertiu la participació en frustració. Ara el més important és
efectuar els projectes que han sigut aprovats, els de l'any 2016 i els de 2017.
ACTIVITATS CULTURALS JUNTA MUNICIPAL DISTRICTE EXPOSICIÓ. La
comissió de treball de Cultura d'esta Junta va valorar totes les activitats culturals
presentades per a realitzar enguany; van ser votades i podem donar-nos per satisfets per
l'alta participació dels col·lectius i associacions que s'han presentat. Vint-i-cinc
projectes aprovats reflectixen la diversitat de les propostes i el treball ben fet per les
persones que han assistit a totes les reunions de treball d'esta comissió.
Totes les activitats aprovades arrepleguen el sentir general de les activitats culturals que
es realitzen en este districte, atés que entenem que cal mostrar la major solidaritat cap a
tots els barris que convergixen en esta Junta i cap a totes les formes de cultura que es
realitzen, sense excloure’n ningú, ja que ningú pot pretendre que les coses seues
puguen ser millors que les de la resta de propostes presentades.
REGIDORIA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. Els permisos per a l'ocupació de la
via pública per part de les associacions veïnals són tremendament lents. Hi ha un
procediment per a sol·licitar-los i per la nostra part el complim. El que no entenem és la
tardança excessiva a donar-los o negar-los; no és lògic que la major part es
concedisquen un dia abans o després d'haver realitzat el que s'ha demanat sense
autorització.
Cal tindre en compte que els que sol·licitem els permisos hem de fer els treballs de
presentació del projecte i disseny de la cartelleria i tindre temps suficient per a poder
saber si podem fer-lo sense ocasionar cap gasto econòmic que no podem rescabalar si es
nega el permís a escassos dies de la seua realització.
I si el sol·licitem amb molts mesos d'antelació, ens indiquen que per diferents motius no
poden ni llegir-lo per a discernir si pot ser factible.
TORRES D'ALTA TENSIÓ. Estimem que la contestació que ens oferix l'Ajuntament
davant de la nostra petició que s'allunyen les nombroses torres d'alta tensió que estan
apegades a les vivendes, no és de dret ni de raó. La contestació és que no s'allunyaran
fins que el PAI Benimaclet puga ser realitat. Els veïns i veïnes del barri patim més de
vint anys la degradació d'eixos terrenys sense cap benefici per al barri i amb el perill per
a la salut que representen les torres d'alta tensió. Ens temem que l'Ajuntament està més
preocupat per la salut econòmica de les companyies que per la salut física de la
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ciutadania. Com continuem pensant que el nostre Ajuntament es preocupa de la nostra
salut, continuem reivindicant que siguen allunyades de les vivendes i demanem una
resposta més concreta perquè, al més urgent possible, siguen allunyades del nostre
barri.
LIMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE NOUS COMERÇOS D'HOSTALERIA I OCI AL
CENTRE HISTÒRIC DE BENIMACLET. Des de fa molt de temps hem sol·licitat que
no es permeten noves obertures de comerços d'oci al centre històric de Benimaclet sense
que se'ns haja contestat degudament. Fa uns dies s'ha publicat en premsa que el nostre
Ajuntament ha sigut multat pels sorolls i trastorns que ocasionava un comerç d'eixes
característiques al nostre barri i la multa la paguem tota la ciutadania amb els nostres
impostos. Per este motiu el consistori ha de prendre bona nota, perquè estos casos no
proliferen a tota la ciutat.
OCI IRRESPONSABLE – BOTELLOT. Continuem esperant que des de les diferents
regidories implicades en este tema es convoque la Taula per a tractar d'estos temes que
continuen trastornant la vida dels veïns i veïnes que patixen esta classe de problemes.
La nostra associació hi forma part, conjuntament amb set associacions veïnals més i
amb el suport de la Federació d'Associacions Veïnals de València, per a impulsar totes
les mesures que puguen pal·liar este greu problema que patix gran part del veïnat a tots
els barris de la ciutat i és l'Ajuntament qui ha d'intentar per tots els mitjans al seu abast
que es puguen prendre les mesures oportunes perquè els veïns i veïnes podem
aconseguir el DRET AL DESCANS.
La nostra associació, coordinada per un gran grup d'associacions de tota Europa, ha
col·laborat en la primera reunió celebrada a Madrid per a treballar en els problemes que
aguaiten la major part de ciutats d'Europa, com són el soroll acústic, la brutícia, el mal
anomenat botellot, la invasió de l'hostaleria i locals d'oci com a models de ciutat i altres
temes que ens afecten a tots. Disposem de les normes i legislació europea que ens
podran ajudar a solucionar o pal·liar tots els problemes que ataquen un dels drets
primordials de les persones, el DRET AL DESCANS.
AMPLIACIÓ HOSPITAL CLÍNIC. És necessària l'ampliació de l'Hospital Clínic i des
de la Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament s'ha de procedir a l'annexió de l'edifici
contigu, anteriorment dels agrònoms, perquè es prenguen les mesures urgents donat el
deteriorament actual i la massificació, especialment de les urgències. És un tema que
des de la nostra associació reivindiquem fa diversos anys. Esta mateixa setmana hem
tornat a reafirmar-nos directament en una reunió mantinguda amb la Conselleria de
Sanitat.
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CENTRE DE SALUT BENIMACLET II. En la reunió esmentada anteriorment amb la
Conselleria de Sanitat ens informen que el nou Centre de Salut s'inaugurarà al mes de
setembre pròxim. En breu hem concertat una visita de la nostra associació al mencionat
Centre per a poder comprovar si les obres complixen amb tots els problemes que per la
nostra part els hem presentat al llarg de tot l'any passat i l'actual, perquè puguen ser
reparades, com hem demostrat en el tema d'accessibilitat i altres.
Des de la nostra associació continuarem reivindicant que este centre puga ser
d'Urgències de 24 hores per als barris i pedanies limítrofs i compte amb un/a
treballador/a social.
BENESTAR SOCIAL – DEPENDÈNCIA. Mostrem la nostra preocupació per este
tema tan important per a les persones que el patixen; les competències en este tema
corresponen als centres municipals de Servicis Socials que no tenen personal suficient
per a atendre degudament este problema. És necessari i peremptori que s'amplie la
plantilla de treballadors/ores, no de caps, ja que el que es necessita és personal
professional adequat per a oferir els millors servicis i amb la major urgència possible
perquè puguen disposar de l'ajuda necessària en vida.

2. M. Isabel Berlanga, per Som Valencians:
-Volem saber quines mesures ha pres l'Ajuntament per a protegir el descans dels veïns
del barri de Benimaclet (sobretot a la plaça i adjacents) a causa dels botellots que es
produïxen els caps de setmana. Açò crea inseguretat, soroll extrem i abundant brutícia.
Per què no s'envien més efectius policials?
-Sol·licitem informació del pressupost que ja s'ha invertit en el districte de Benimaclet,
quant en queda i a què es dedicarà.
-Reiteren les seues queixes respecte a la brutícia existent tant a les estacions de metro,
com als carrers, que a més causa mals olors. De cara al bon temps i augment de les
temperatures, quines mesures s’adoptaran per a evitar estos problemes de mals olors?

3. Amparo Cifre Lozano, per AV Benimaclet:
-Per a contestar al Grup Popular sobre el botellot, este és un tema ja antic, i això ho
afirma representant concretament les persones que viuen a la plaça de Benimaclet i
carrers adjacents, que constituïxen l'Associació Benimaclet Descansa, a les quals l'AV
de Benimaclet sempre ha donat suport i continuarà fent-ho.
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- Respecte al Bo or, quan es renova anualment a l'estanc, s'entrega un paper en què posa
la data en què s'ha d'anar a la Junta Municipal per a comprovar que s’hi continua tenint
dret, aportant el certificat de la pensió.
4. Maribel Hernández:
-Ens consta que han donat de baixa 10.000 carnets, i fins a la data han tornat a fer-ne
8.000 o 9.000 i han cobrat a més per això 5 euros per donar-los una altra vegada.
-Resposta: El president explica que efectivament s'han donat de baixa un determinat
número de bons AmbTu, entre altres coses, per haver canviat la situació laboral.
5. Eleuterio Torres Martínez:
-Falta de retirada de taronges en c/ Masquefa, Emili Baró i av. de Valladolid.
-Falta de poda, concretament al núm. 41 del c/ Masquefa hi ha dos palmeres que
impedixen el pas.
-Els usuaris de bicicletes, si hi ha cap accident, no en responen amb cap assegurança i, a
més, circulen també per les voreres.
-El problema del botellot no és només un problema d'educació, sinó també d'autoritat, i
quan crides la policia no hi apareix.
6. Adelaida Milla, per AV de Polo y Peyrolón:
-Instal·lar megafonia en les sessions dels Consells, perquè a vegades no se sent les
persones que intervenen.
-Reitera la seua petició d'instal·lació de semàfor en l'encreuament del c/ Polo y Peyrolón
amb el c/ Ernest Ferrer, perquè encara que se li ha contestat que no cal, resulta un perill
per a les persones majors i els xiquets que van a escola.
-Sol·licita que en els projectes culturals que es valoren en el grup de treball de Cultura,
quan es voten, que una entitat no es vote a si mateixa.
-Poda de palmeres, i recollida de taronges en la zona de la seua demarcació.
-Els escocells que van quedar buits quan es van retirar les moreres seguixen sense
plantar.
7. M. José Martín Jarque, per Orriols Conviu:
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-Manifesta el seu desacord davant de les intervencions que fins ara ha dut a terme
l'Ajuntament de València. La situació cada dia és més dramàtica, segons les mateixes
manifestacions dels veïns. Les màfies estan acampant a gust. Veiem a més que la
rehabilitació del barri es posposa novament.
8. Arturo Peiró Pons:
-Com a afectat, se li va retirar el bo AmbTu, simplement per tindre un contracte de
treball de mitja jornada, i abans que finalitzara l'any, per la qual cosa sol·licita que el dit
bo s'estenga també a treballadors precaris, i no sols a parats, que el Sr. Grezzi es va
comprometre a estudiar-ho, perquè els precaris poden cobrar menys que els parats, com
és el seu cas.
-Sol·licita que la guarderia La Senyera es remunicipalitze.
-Sobre la reunió que es va tindre amb el president de la Junta a Orriols, sobre el
funcionament de les juntes, sol·licita que els consells no siguen cada tres mesos, sinó
cada dos, i que els veïns no tinguen només veu sinó també vot, i que es creen les juntes
de Districte a les pedanies
9. Olga Villaplana, per Podem Benimaclet :
-Reitera la seua sol·licitud de més hores lectives i professors a la Universitat Popular.
-Invita i sol·licita la presència de la regidora de Benestar Social en el pròxim festival de
les activitats que es realitzaran a càrrec de la Universitat Popular de Benimaclet.
Se celebrarà als salons Olympia (Alboraia), el dia 15 de juny de 2017, a les 18 hores.
L'objectiu d'esta sol·licitud és que siga coneixedora en primera persona del treball tan
important que s'està realitzant amb els ciutadans/anes d'este barri. Activitats com:
anglés, cultura general, gimnàstica, tai-txi, pintura, música, ceràmica, mitjans de
comunicació, etc.
-

Al c/ Sants, núm. 8, hi ha una guarderia amb un pati de recreació que dóna a un
celobert, i amb els xiquets no hi ha qui descanse, i tampoc els dissabtes amb els
júniors i la megafonia.

10. Francisco Martínez López, per Associació d'Imatge Experimental:
-Pregunta si en les festes que l'Ajuntament autoritza es controla el nivell de soroll
generat, i especialment de la megafonia a les zones residencials, i que este no
sobrepasse el nivell autoritzat i, si ho fa, que no passe de mitja hora.
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-Sol·licita que es controle la crema per les falles de grans quantitats de suro blanc en els
monuments fallers, molt contaminant.
11. Consuelo Gonzalo, per Cercle Podem Benimaclet:
-Respecte a la biblioteca Carola Reig, pregunta en què consistix la reforma, en el sentit
d'ampliació de places de lectura i exposició de llibres?
12. María Sánchez Pérez, per Associació Professionals d'Orriols:
- Cal puntualitzar que l'activitat realitzada ha sigut un dia de 365. L'any anterior sí que
es va fer una activitat al Nadal gràcies a Joan Colomer del grup de Comerç.
La resposta obtinguda respecte als problemes de convivència en la reunió que es va
mantindre amb la Delegació de Participació, considerem que no és una resposta, ja que
a curt termini no s'obtenen resultats i estem des d'octubre amb este tema. Se seguix
sense ser conscient de la problemàtica del barri i els focus del problema. La reunió la
considerem que és per a endolcir les oïdes.
13. Juan Carlos Sevilla Martínez:
- Com es troba el projecte d'enjardinar el solar en un carrer de vianants ubicat al c/
Albocàsser, núm. 34, i c/ Reverend José María Pinazo, núm. 35?
Sobre alguna de les qüestions plantejades, el president voldria dir el següent:
-

Respecte als pressupostos per a Benimaclet, creu que s'ha donat resposta, bé en
el seu informe o en les intervencions dels vocals dels grups de treball.

-

Quant a la prioritat que plantejava l'AV de Benimaclet, en l'execució dels
projectes aprovats, abans de plantejar-se inclús una tercera edició dels
pressupostos participatius, compartix el sentit de la proposta, i el tindrem en
compte.

-

Quant als semàfors en Polo y Peyrolón, és la reposta que cal donar: hi ha uns
criteris tècnics i considera que estos criteris són els que cal seguir per a decidir
estes coses.

-

Sobre les ajudes de cultura, s'ha sigut clar pel grup de treball per tal de revisar el
que s’haja que revisar, perquè tots sentim que ha sigut un procés més
satisfactori, i està en l'esperit de tots els que estan treballant en eixe grup.

-

Respecte al tema del problema de convivència a Orriols, són els col·lectius
implicats els que hauran de valorar si les mesures adoptades donen els seus
resultats o no; però sí voldria dir que s'està treballant molt dur en este tema, i
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amb preferència, però cal considerar que es tracta d'un tema dificilíssim, perquè
els instruments com a Ajuntament de què disposem són molt limitats, i perquè és
molt difícil mediar amb unes persones que no estan disposades a fer-ho.
L'estratègia que s'està plantejant, és la que es va exposar en la reunió que es va
mantindre amb les entitats implicades; és a dir, la d'intentar reubicar totes eixes
famílies, que estan creant un conflicte de convivència molt greu, i que no dubten
que dins de les possibilitats de què disposa este Ajuntament s'està fent tot el que
es pot per a solucionar-ho i, tot i que és difícil, es continuarà treballant per a
donar-li solució. Tenen el seu ple compromís, i els resultats, no sé quan, però
arribaran i, per descomptat, es donarà complida informació de tot el que es vaja
fent.
-

Quant al Centre de Servicis Socials Salvador Allende, sí que s'han incorporat
més treballadors socials, i s'espera la incorporació de més reforços per a tasques
específiques, que creu que col·laboraran en la solució del tema abans exposat.

- Sobre el bo AmbTu, açò ja està en estudi i s’hi traslladarà la qüestió.
-

Sobre la guarderia de l’av. Alfauir també s'han donat terminis de la previsió de la
construcció, tot i que el model de gestió està per definir, i la de La Senyera
funcionarà fins que es pose en marxa esta altra.

- Pel que fa a les noves juntes, es preveu la creació de tres juntes a les pedanies.
-

La petició de vot en els consells per a veïns també està sobre la taula, i espera
que es contemple en el nou model de participació.

-

Sobre la Universitat Popular creu que s'ha respost, una altra cosa és que agrade o
no la resposta, o es considere que és errònia. Es traslladarà la invitació per a
l'Olympia. No obstant això, si s'aporta més informació sobre el tema, no hi ha
inconvenient a tornar a traslladar la qüestió novament a la Delegació, com
proposa el vocal del Grup Popular, el Sr. Bailón.

- Quant al soroll en Falles i els productes contaminants, és un tema que li preocupa
molt. S'està treballant en això, per mitjà d'un conveni amb la Universitat
Politècnica, i es traslladarà la pregunta a la delegació competent, per a veure
quin tipus de normativa s'aplica.
-

El tema de la biblioteca Carola Reig es traslladarà també a la delegació
competent, així com l'enjardinament del solar plantejat per Carlos Sevilla.
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De la resta de qüestions plantejades i no contestades en esta sessió, es donarà trasllat a
les regidories competents i es contestaran en el pròxim Consell.
I no sense més assumptes per tractar, s'alça la sessió a les 21,40 hores, de la qual com a
secretari, en done fe.

Vist i plau
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D'EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
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