ACTA NÚM. 98, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ, CELEBRADA EL 3 DE
JULIOL DE 2017

ASSISTENTS:
President:
SR. JORDI PERIS BLANES (VALÈNCIA EN COMÚ)
Vocals:
SR. DANIEL SORIANO ARGENTE (COMPROMÍS)
SR. JOAN COLOMER BEA (COMPROMÍS)
SR. JAUME FERRÀ PELLICER (COMPROMÍS)
SR. VICENTE INGLADA ALCAIDE (PSOE)
SRA. EVANGELINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (VALÈNCIA EN COMÚ)
SR. LUIS BAILÓN GARCÍA (PP)
SRA. LUCILA TALENS SALAS (PP)
SR. GONZALO MALLEA DURBÁN (PP)
SRA RUTH M. MERINO PEÑA (CIUTADANS)
SR. MIQUEL GARCIA PAYÀ (CIUTADANS)
Secretari:
SR. PEDRO LLOPIS NARBÓN
Hi assistixen com a vocals suplents el Sr. Luis Bailón García (PP) i la Sra.
Lucila Talens Salas (PP) pel Sr. Carlos A. López Andrés i el Sr. Alberto Armero
Estruch; el Sr. Vicente Inglada Alcaide (PSOE) per la Sra. Gemma M.
Contreras Zamorano, i el Sr. Daniel Soriano Argente (Compromís) per la Sra.
Rosa M. García Domínguez. No assistixen a la reunió el Sr. Giuseppe Grezzi,
vicepresident de la Junta, i el Sr. Elías Pérez García (PSOE).
A la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 3 de juliol 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 es detallen més amunt 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.
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3. Propostes dels grups de treball.
4. Mocions dels grups municipals:
1) Moció presentada per Gonzalo Mallea Durbán, en nom seu i del Grup
Municipal Popular, sobre la reobertura del Col·legi Major Lluís Vives.
2) Moció presentada per Gonzalo Mallea Durbán, en nom seu i del Grup
Municipal Popular, sobre la llibertat d’elecció de centre educatiu.
5. Precs i preguntes dels vocals:
1) Pregunta presentada per Lucila Talens, en nom propi i en el del Grup
Municipal Popular, sobre situació actual del programa d’actuació aïllada
de connexió dels carrers de Baeza i d’Agustín Lara.
2) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre reconversió d’un edifici destinat a
residència d’ancians en apartaments turístics.
3) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre desaparició d’un accés de vianants a
l’avinguda del Port.
4) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre suspensió en vacances universitàries de
la línia 41 de l’EMT.
5) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre palmeres a l’avinguda de Catalunya.
6) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre contenidors de matèria orgànica i pintura
verda en zones de contenidors.
7) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre consultori del carrer de Xile del barri de
Mestalla.
8) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre reparació de voreres dels carrers de
Misser Mascó, del Dr. Moliner i de les Arts Gràfiques.
9) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el del
Grup Municipal Popular, sobre conseqüències del botellot a Benimaclet:
sorolls, brutícia i inseguretat.
10) Pregunta presentada per Lucila Talens Salas, en nom propi i en el
del Grup Municipal Popular, sobre banys dels alumnes del col·legi
Primer Marqués del Túria.
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11) Pregunta presentada per Luis Héctor Bailón García, en nom propi i
en el del Grup Municipal Popular, sobre la neteja al districte d’Exposició.
12) Pregunta presentada per Luis Héctor Bailón García, en nom propi i
en el del Grup Municipal Popular, sobre aules prefabricades.
13) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre escola infantil de
Benimaclet.
14) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom propi i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre Consulta Ciutadana 2016.
Projectes pendents.
15) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom propi i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre terrasses a la via pública.
16) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom propi i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre torres d’alta tensió a
Benimaclet.
17) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom propi i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre recollida de fem i objectes
al voltant dels contenidors a Orriols.
18) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre l’alqueria de Serra
(Benimaclet).
19) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre regulació de semàfors a
Blasco Ibáñez i seguretat viària.
20) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre ocupació del Col·legi Major
Lluís Vives.
21) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre aparcament a l’avinguda
d’Aragó.
22) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre botellot al barri de
Benimaclet.
23) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre estratègia integral al barri
d’Orriols (participació).
24) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre estratègia integral al barri
de Benimaclet (participació).
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25) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre solar a Orriols, Santiago
Rusiñol amb Pare Viñas.
26) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre casa de la cultura.
27) Pregunta presentada per la vocal Ruth Merino Peña, en nom seu i
en el del Grup Municipal de Ciutadans, sobre reurbanització del carrer
de la Murta.
6. Intervencions veïnals.
Abans de tractar l’orde del dia es presenta i es dóna la benvinguda al nou
vocal del Grup Municipal Ciutadans, el Sr. Miquel Garcia Payà, que
substituïx la Sra. Mayte Lázaro Casajús.
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 3 d’abril 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 informa en este punt dels temes següents:
PROBLEMÀTIQUES DEL DISTRICTE:
A. Convivència al barri d’Orriols

El 29 de maig es concentren veïnes i veïns del barri a la plaça de l’Ajuntament,
amb el lema “Orriols per un barri digne”, i denuncien l’elevat índex de
desnonaments que es produïxen al barri, la situació de desocupació,
l’increment de la inseguretat. En l’última reunió, celebrada el 8 de juny, a la qual
van assistir la regidora delegada de Benestar Social, Consol Castillo, la
regidora delegada de Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, i el regidor delegat
de Participació Ciutadana, Jordi Peris, es trasllada la informació següent:



El problema és greu, però està focalitzat en uns carrers del barri; no obstant
això, algunes persones manifesten que s’està estenent a altres carrers.
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L’entitat bancària, propietària de diversos immobles ocupats, ha iniciat les
mesures judicials perquè les persones isquen dels pisos; en els casos que
no hi haja menors implicats.



El problema al barri no és de convivència intercultural; és important no
confondre per a no caure en interpretacions que comporten actituds racistes
i xenòfobes.



S’està treballant per a millorar la coordinació entre la policia local i nacional,
a través de la gestió d’Alcaldia amb la Delegació de Govern.



La delegació de Participació Ciutadana està dissenyant un programa de
dinamització de barri, que preveu diverses línies de treball, una de les quals
referides a la mediació comunitària.



En els pròxims mesos es farà el desdoblament del Centre de Servicis
Socials Salvador Allende, per a prestar un millor servici a la ciutadania. En
l’actualitat és un dels centres que més població té assignada (98.254
habitants), amb més de 12.000 habitants en situació vulnerable i més de
14.000 parcialment vulnerable.



La delegació d’Inserció Sociolaboral posarà en marxa el programa
d’itineraris d’inserció sociolaboral, amb 4 professionals que atendran els
barris d’Orriols i Torrefiel. Este programa es finança per una subvenció de la
Conselleria.



En el programa d’accés a la vivenda, durant el 2016 s’ha atorgat vivenda
municipal a 6 famílies de l’àmbit del CMSS Salvador Allende, d’un total de
15 famílies de tota la ciutat.

B. Parc de l’ermita d’Orriols
S’ha adjudicat ja l’obra. S’està en espera que l’empresa presente el pla de
seguretat i salut. L’obra començarà amb caràcter immediat.
Pressupostos participatius 2016:
Propostes executades:
Proposta Ajuntament. Remodelació instal·lació esportiva
Rascanya 60.000 €
elemental Torrefiel
Millora de la senyalització carrer Peníscola
Rascanya 1.400 €
Proposta Ajuntament. Projecte condicionament experimental
Rascanya 60.000 €
solars municipals en districte municipal Rascanya
Proposta Ajuntament. Implement seguretat passos vianants i
Rascanya 10.000 €
persones amb mobilitat reduïda
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Proposta Ajuntament. Implement seguretat passos vianants i
Rascanya 10.000 €
persones amb mobilitat reduïda
Proposta Ajuntament. Mesures de pacificació del trànsit
Rascanya 5.000 €
Proposta Ajuntament. Implement seguretat passos vianants i
Rascanya 10.000 €
persones amb mobilitat reduïda
Proposta Ajuntament. Implement seguretat passos vianants i
Rascanya 10.000 €
persones amb mobilitat reduïda
Proposta Ajuntament. Projecte condicionament experimental
Rascanya 60.000 €
solars municipals en districte municipal Rascanya
Millora de la senyalització carrer Peníscola
Rascanya 1.000 €
Propostes en execució o no executades:
Denominació
de
la
Pressup Adjudic
Districte
intervenció
ost
at
Proposta Ajuntament. Carril
250.000
Rascanya
NO
bici en camí de Montcada
€
Proposta Ajuntament. Millora
de l’accessibilitat en parades
Rascanya 33.573 € NO
del
transport
urbà
de
Rascanya
Proposta Ajuntament. Millora
Rascanya 2.000 € NO
de l’aparcament de bicicletes

Zona
enjardinada
Columbà - Masquefa

Sant Benimacl 303.453
SÍ
et
€

Condicionament del Parc de
Rascanya 60.500 € SÍ
les Il·lusions
Proposta Ajuntament. Millora
dotació papereres ordinàries
en carrers, en jardins i per a Rascanya 21.750 € NO
zones d’expansió canina amb
expenedor de bosses i cendrer
C. DecidimVLC
BENIMACLET. PRESSUPOST DISTRICTE: 297.986
437
Reurbanització carrer Murta, BENIMACLET
primera fase
71

Passos de vianants a Dolores BENIMACLET
Marqués

Observacions
Tramitant-se la licitació

Tramitant-se la licitació

Tramitant-se
APROVAT PROJECTE
REDACCIÓ
I
PAGAMENT PRIMERA
FACTURA
Tramitant-se la licitació
de l’execució de l’obra
Projecte
aprovat.
Tramitació licitació de
l’execució de l’obra

EN CONTRACTACIÓ

INICI
260.986
EXPEDIENT EN
BREU
INICI
16.000
EXPEDIENT EN
BREU
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534

CONDICIONAMENT
DE BENIMACLET INICI
VORERES A C/ VIVER, C/
EXPEDIENT EN
JUAN GINER I C/ ENG.
BREU
ALBERTO OÑATE
EL PLA DEL REAL. PRESSUPOST DISTRICTE: 242.038
24
Enjardinament solar entre els EL PLA DEL REALITZANT
carrers
Rubén
Darío
i REAL
CONTRACTACIÓ
Palància
REDACCIÓ DE
PROJECTES
RASCANYA. PRESSUPOST DISTRICTE: 480.147
369
Parc Maria Mazzarello
RASCANYA
REALITZANT
CONTRACTACIÓ
REDACCIÓ DE
PROJECTES
223
CREACIÓ
D’UN
ESPAI RASCANYA
EN TRAMITACIÓ
LÚDIC
ESPORTIU
EN
SOLAR PRÒXIM AL CEIP
CARLES SALVADOR DE
VAL.
186
Zona esportiva c/ Motilla del RASCANYA
EN TRAMITACIÓ
Palancar davant núm. 17, 19,
21
6
Obertura c/ Pare Viñas a la RASCANYA
INICI
ronda
Nord
(Germans
EXPEDIENT EN
Machado)
BREU
392
Escocells Torrefiel
RASCANYA
REALITZANT
CONTRACTACIÓ
REDACCIÓ DE
PROJECTES
378
IL·LUMINACIÓ
I RASCANYA
EN
PROCÉS
SENYALITZACIÓ GAYANO
CONTRACTACIÓ
LLUCH - PERE CABANES

21.000

242.038

252.000

60.000

60.000
12.000
60.500

35.647

D. 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 i integrats per a conformar
l’estratègia de conjunt.



Benimaclet és Futur es va presentar al Saló de Cristall de l’Ajuntament de
València i va ser àmpliament reconegut.



Les estratègies s’aprovaran pel Ple de l’Ajuntament i es presentaran
públicament als barris.
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E. Model de participació
El procés de participació va concloure l’11 d’abril, amb la presentació de
l’informe el Grup Motor. S’està debatent la proposta de model, que es
presentarà en acabar el període estival a la ciutadania, com la proposta
d’esborrany del model de participació. Els documents es troben en la pàgina
web <modeloparticipacion@valencia.es>.
F. Subvencions
En la Junta Municipal d’Exposició es van presentar 9 projectes per a la
convocatòria de subvencions per a projectes de participació ciutadana i foment
de l’associacionisme. El període d’esmena de documentació, per mitjà
d’exposició en el tauler d’edictes, va finalitzar el 27 de juny de 2017,
inclusivament. No obstant això, una vegada esmenades les deficiències de
documentació, tots els projectes se sotmetran a la valoració de la comissió
tècnica, que elaborarà una proposta de resolució amb la relació de sol·licitants
exclosos i aquells que, a pesar de complir els requisits, no obtenen prou
puntuació.
La quantitat disponible en la Junta d’Exposició és de 19.500 euros i s’han
sol·licitat 9 projectes.
G. Celebració del pròxim consell de districte
Tindrà lloc el dilluns 2 d’octubre.
PREGUNTES REALITZADES EN EL CONSELL ANTERIOR
1. Antonio Pérez, per AVV de Benimaclet: torres d’alta tensió, reiteren la
pregunta formulada en consells de districte anteriors.
La Delegació d’Urbanisme informa: “En contestació a la NI, informem que les
torres complixen tota la normativa aplicable i no representen cap perill per a la
salut. D’altra banda, es troben en terreny urbanitzable, és a dir, no urbà, per la
qual cosa no hi ha vivenda en eixos terrenys i no hi ha, per tant, perill per a la
salut dels ciutadans.”
2. Francisco Martínez López, per l’Associació d’Imatge Experimental. Si
en les festes que autoritza l’Ajuntament es controla el nivell de soroll
generat, especialment de la megafonia a les zones residencials.
El Servici d’Ocupació del Domini Públic informa: “Des del Servici d’Ocupació
del Domini Públic es realitzen totes les autoritzacions per tal d’emprar el domini
públic. Hi ha multitud de peticions molt variades i algunes d’elles comporten de
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vegades l’ús d’aparells de so, en totes elles consta un informe del Servici de
Contaminació Acústica on és marca el nivell sonor màxim que no es deu
soprepassar. Este nivell és deu complir escrupolosament. Si algun veí creu que
el nivell sonor està sobrepassat pot telefonar a la policia, que si fóra el cas pot
denunciar l’activitat. En les activitats que tenen una ocupació de llarga durada
(mes de tres dies), existeix a banda un control del nivell sonor per part de la
policia o del servei d’inspecció.”
3. Antonio Pérez, per AVV de Benimaclet. Ampliació de l’Hospital Clínic
La Delegació de Sanitat i Salut informa: “Esta regidoria és coneixedora de la
inquietud ciutadana, però esta petició s’ha de dirigir a l’òrgan competent per a
això, que és la Conselleria.”
4. Eleuterio Torres Martínez. Els usuaris de bicicletes, si hi ha algun
accident, no responen amb cap assegurança; a més, circulen per les
voreres.
La Delegació de Mobilitat Sostenible informa: “En contestació a la seua
intervenció li indiquem que la Llei 6/2011, de mobilitat de la Comunitat
Valenciana, establix en el seu preàmbul «respecte a l’ús de la bicicleta» que
«incorpora una sèrie de determinacions destinades a potenciar-ne l’ús, entre
les quals cal destacar la previsió d’estacionaments en origen i destinació, així
com la consideració singular de les seues infraestructures específiques de cara
a eliminar els obstacles legals i administratius que puguen impedir el seu
desenvolupament». En este sentit, en el primer punt de l’article 5, la llei
equipara la mobilitat de vianants i ciclistes, i apunta que «el desplaçament a
peu i, si és el cas, amb bicicleta constituïx l’element essencial del patró de
mobilitat dels pobles i ciutats del sud d’Europa, en general, i de la Comunitat
Valenciana, en particular. Atesos el seu elevat nivell d’eficiència i respecte als
valors ambientals i energètics, i la seua contribució a la convivència i a la salut,
es conforma com un pilar essencial del nivell de qualitat de vida en relació amb
altres territoris». Ateses estes circumstàncies, que equiparen els drets i les
obligacions de les persones que caminen amb les que a més d’això utilitzen la
bicicleta, l’Administració local no està en circumstàncies d’establir a les
persones que es desplacen ocasionalment o freqüentement amb bicicleta
l’obligatorietat de contractar cap assegurança sense aplicar-ho al seu torn als
vianants, cosa que descartem rotundament i que contradiu tant la llei
autonòmica com l’estatal i l’europea.”
5. Arturo Peiró Pons: Se li va retirar el bo Amb Tu simplement per tindre
un contracte de treball de mitja jornada, i abans que finalitzara l’any, i
per això sol·licita que este bo s’estenga també a precaris, i no sols a
aturats, cosa que el Sr. Grezzi es va comprometre a estudiar, perquè
els precaris poden cobrar menys que els aturats, com és el seu cas.
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La Delegació de Mobilitat Sostenible informa: “Som coneixedors de la situació
que exposa, resultat de les successives reformes laborals preses pels últims
governs de l’Estat i que han precaritzat la situació laboral. Coneixedors que la
situació de risc d’exclusió social de moltes persones, des de l’EMT es va decidir
emprendre una acció per a pal·liar la situació d’una part d’elles. Òbviament, en
algun punt calia establir un límit, i la mesura, bona, però no perfecta, havia de
tindre mecanismes que garantiren la seua operativitat tenint en compte el
personal disponible i les funcions reals de l’empresa. Així es va establir este
títol i la seua operativitat, que segurament no satisfarà les necessitats de totes
les persones perjudicades per les polítiques de precarietat que estem patint des
d’altres fronts, però sí que ajuda a moltes i és l’única que permeten els recursos
existents.”
6. Sra. Talens, vocal. Protecció de l’alqueria de Serra, l’Ajuntament pot
instar el propietari perquè este vetle també pel seu manteniment
Pendent de resposta per part del servici.
7. Consuelo Gonzalo: Respecte a la biblioteca Carola Reig, en què
consistix la reforma en el sentit d’ampliació de places de lectura i
exposició de llibres?
El Servici d’Acció Cultural informa: “En relació amb les OBRES DE
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA CAROLA REIG, cal assenyalar que la
intervenció consistirà en la redistribució de l’espai total, i es destinarà a una
nova biblioteca i a la Universitat Popular. Es projectarà la nova distribució de la
manera següent:
QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES FINALS
Local 1. Biblioteca Carola Reig

655,00 m2

Local 2. Universitat Popular

419,00 m2

TOTAL

1.074,00 m2

Programa de l’edifici
El programa de necessitats que cal desenvolupar respon a l’activitat de
biblioteca (i de la Universitat Popular), segons les especificacions següents:
Biblioteca:
S’estima que la biblioteca pot ocupar una superfície útil aproximada de 600 m2,
amb el programa següent:
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a) Sala polivalent: sala dedicada a exposicions, conferències i activitats
culturals.
Superfície mínima: 70 m2
b) Magatzem: local vinculat a la sala polivalent per a depòsit de mobiliari
auxiliar.
Superfície mínima: 10 m2
c) Sala de lectura: contindrà les seccions següents:
Adults, infantil i premsa, que podran estar agrupades.
Superfície mínima: 200 m2
d) Mostrador: espai dedicat a préstec de llibres i atenció d’usuaris, vinculat
amb la sala de lectura.
Superfície mínima: 20 m2
e) Informàtica: creació de llocs per a ús de noves tecnologies amb punts
d’accés a Internet, audicions, etc. Independent i integrada en la sala de
lectura.
Superfície a determinar.
f) Depòsit de llibres: local destinat a l’emmagatzematge de fons
bibliogràfics.
Superfície mínima: 35 m2
g) Banys: en quantitat suficient segons l’ocupació de l’immoble i la
normativa d’aplicació.
Superfície mínima: 35 m2
h) Despatx del responsable: destinat a tasques administratives i pròxim a la
sala de lectura.
Superfície mínima: 12 m2
i) Neteja: destinat a magatzem de productes de neteja.
Superfície mínima: 2 m2
j) Zona de personal: composta per vestidors i banys per al personal de la
biblioteca.
Superfície mínima: 2 m2
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k) Zones de recepció, pas i distribució: espais necessaris per a permetre el
correcte accés i circulació de l’edifici.
l) Instal·lacions: espais necessaris per al funcionament correcte de les
instal·lacions d’electricitat i climatització.
8. Eleuterio Torres Martínez. Retirada de taronges al c/ Masquefa, c/ Emili
Baró i av. Valladolid. Poda de palmeres i concretament del núm. 41 del
c/ Masquefa, on hi ha dos palmeres que impedixen el pas
L’Àrea de Medi Ambient informa: “Els tarongers del carrer d’Emili Baró és
retiraran el dia 8/2/2017, a l’avinguda de Valladolid no hi ha tarongers i al carrer
de Masquefa no s’han retirat les taronges. Des dels últims 20 anys, cap any
s’ha retirar el 100 % de les taronges dels tarongers de la ciutat. El motiu
principal son els mitjans personals disponibles i la compatibilitat amb la resta de
tasques de manteniment. És dóna prioritat als tarongers del viari i a les vies
amb major trànsit per als vianants. En la zona nord, no s’han retirat taronges en
3.630 unitats de Citrus aurantium en arbrat viari, entre els quals és troba el
carrer de Masquefa. Una vegada que la taronja ha caigut, és el Servici de
Gestió de Residus Sòlids i Neteja qui s’encarrega de la seua retirada. Les
palmeres van ser podades els dies 18 i 19 d’abril del 2017.”
9. Adelaida Milla, per AVV de Polo y Peyrolón. Poda de palmeres i
recollida de taronges a la zona de la seua demarcació. Els escocells
que es van quedar buits quan es van retirar les moreres seguixen
sense plantar.
L’Àrea de Medi Ambient informa: “La poda de palmeres es va realitzar al mes
d’abril de 2017. Des dels últims 20 anys, cap any s’ha retirar el 100 % de les
taronges dels tarongers de la ciutat. El motiu principal son els mitjans personals
disponibles i la compatibilitat amb la resta de tasques de manteniment. És dóna
prioritat als tarongers del viari i a les vies amb major trànsit per als vianants. En
la zona nord, no s’han retirat taronges en 3.630 unitats de Citrus aurantium en
arbrat viari, entre els quals és troba el carrer de Masquefa. Una vegada que la
taronja ha caigut, és el Servici de Gestió de Residus Sòlids i Neteja qui
s’encarrega de la seua retirada. Els escocells buits del carrer de Polo y
Peyrolón van rebre plantació el passat 10 d’abril de 2017.”
10. Carlos Sevilla Martínez. Com es troba el projecte d’enjardinar el solar
al carrer de vianants ubicat al c/ Albocàsser, 34, i c/ Reverend José
María Pinazo, 35?
L’Àrea de Medi Ambient informa: “Es tracta de dos platabandes sense
enjardinar que van haver d’executar-se amb la construcció de l’edifici del carrer
d’Albocàsser, 34 (exp. 03501-1998-1353 de Llicències Urbanístiques). S’ha
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consultat amb la Secció de Manteniment, indicant que es pot connectar al reg
de l’av. d’Alfauir, per la qual cosa des d’Obres es podria tramitar
l’enjardinament quan existisca disponibilitat pressupostària.”
11. Francisco Martínez López, per Asociación de Imagen Experimental.
Sol·licita que es controle la crema per falles de grans quantitats de
suro blanc en els monuments fallers.
En contestació a la pregunta del Sr. Francisco López, de l’Asociación de
Imagen Experimental, indiquem que des de la Regidoria de Cultura Festiva, en
col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, s’està estudiant
l’aplicació de nous materials menys contaminants com la palla de l’arròs per a
la construcció dels monuments fallers.
3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
A) CULTURA I EDUCACIÓ
La vocal Rosa M. García no assistix a la sessió i ha sigut substituïda, com es
va indicar, pel vocal suplent Daniel Soriano Argente, per la qual cosa no es
dóna compte de cap proposta en este grup de treball.

B) ACTIVITAT ECONÒMICA, COMERÇ I HORTA
El Sr. Colomer planteja al Consell un projecte que afecta els barris de
Benimaclet i Orriols sobre mostres de comerç, que va sorgir d’una reunió
celebrada el 8 de juny pel grup de treball, on es va decidir destinar els 3.000
euros de què es disposen a este projecte, que comptarà amb sis jornades, tres
en cada barri, i que consistirà, com es va dir, en mostres de comerç, a la plaça
de Benimaclet i a la plaça de l’Alqueria Cremada d’Orriols.
El calendari seria el següent:
 El 3 de juliol es proposa per a la seua aprovació pel Consell de la Junta.
 Fins al 3 de setembre se sol·licitaran els permisos corresponents per a
ocupar estes places.
 De l’1 al 15 de setembre es divulgarà l’acte, tant entre el veïnat com
entre els comerços que hi vulguen participar, i la data d’inscripció serà
fins al 15 de setembre.
 L’1 d’octubre se celebrarà la primera jornada a Orriols, i el 15 d’octubre a
Benimaclet.
 El 5 de novembre, la segona jornada a Orriols, i el 19 de novembre, a
Benimaclet.
 El 3 de desembre, tercera jornada a Orriols, i el 10 de desembre, a
Benimaclet.
 L’horari: totes les jornades se celebraran de 10 a 14 hores.
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Pressupost:
 Taules i cadires o envelats (amb un nombre indeterminat fins que no se
sàpia quants comerços s’hi inscriuen fins al 15 de setembre). Quantitat
aproximada: 175 euros per jornada; en total, 1.050 euros.
 Equip de so (1 equip per a cada jornada). Quantitat aproximada, 100
euros; en total, 600 euros.
 Activitats per a xiquets/es (contacontes, tallers de jocs tradicionals).
Quantitat aproximada: 200 euros per jornada; en total, 1.200 euros.
 Cartelleria (per a difondre el calendari i les activitats). Quantitat
aproximada: 150 euros en total.
 Pressupost total: taules i cadires o envelats, 1.050 euros + equip de so,
600 euros + activitats per a xiquets/es, 1.200 euros + cartelleria, 150
euros = 3.000 euros.
Inscripció i participació:
- Caldria habilitar una adreça electrònica des de la qual es done informació als
diferents comerços i on estos envien les inscripcions.
- Els comerços participants hauran de fer la seua activitat als barris d’Orriols o
de Benimaclet. Participaran en les jornades primera i tercera els comerciants
del barri on se celebre la jornada. Respecte a la segona jornada, podran
participar-hi indistintament comerços d’Orriols o Benimaclet per a fomentar la
col·laboració i vincles entre els dos barris.
- Queden fora d’estes mostres de comerç totes les activitats relacionades amb
la venda d’aliments processats i preparats, i al barri d’Orriols es podria ampliar
la venda també a productes agrícoles, ja que al de Benimaclet ja es realitza.
Sotmés a votació el projecte, s’aprova per unanimitat.
C) URBANISME
La Sra. Martínez informa que, des de l’últim consell, el grup de treball s’ha
reunit dos vegades, una el 19 d’abril i una altra el 24 de maig, a les quals han
assistit unes deu persones interessades en el tema. En la primera reunió es va
fer una espècie de valoració del projecte Decidimvlc en els termes següents:
s’ha millorat la web, i es valora més positivament el vot presencial com a
possibilitat, encara que reconeixent que no hi ha hagut molta participació
presencial enguany, i se’n veuran les causes possibles. També s’ha considerat
que hauria de millorar prou la difusió, per exemple, la cartelleria va arribar
retardada, inclús als punts habilitats per a votar, com eren les juntes
municipals, els centres municipals de joventut, la Universitat Popular, etc.
D’altra banda, es va considerar que els elements de difusió siguen més senzills
d’entendre. També s’ha constatat que la ciutadania té encara poca motivació a
participar, i a això ajuda el fet que els projectes de 2016 encara no estiguen
executats.
Les propostes de millora que proposa el grup de treball serien augmentar la
difusió a centres on hi haja assistència massiva de veïns i veïnes, com per
exemple les AMPA, centres de majors i altres de similars. Esta difusió hauria
d’anar acompanyada d’una explicació que hauria de realitzar-se en estos
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centres i assumida per persones del grup de treball de la Junta, que
voluntàriament vulguen fer-ho. Una altra seria la difusió de la campanya de
pressupostos participatius en els mitjans de televisió locals, i així es potenciaria
més la participació. D’altra banda, que es faça un seguiment per part del grup
de treball de la campanya, i a través de l’informe del president on s’informa de
l’execució del pressupost que també anima. Treballar quotidianament des del
grup de treball al llarg de l’any, perquè no es deixe tot per al final. Els ciutadans
es queixen que quan telefonen al 010, el telèfon d’informació de l’Ajuntament,
es cobra una tarifa extra o superior a la normal, per la qual cosa es va quedar a
esbrinar on es podria telefonar amb una tarifa normal. També es va tractar el
tema de les estratègies integrals tant d’Orriols com de Benimaclet.
En la segona reunió, tant l’AVV de Benimaclet com la d’Orrols Conviu mostren
el seu disgust per la falta de seguiment sobre estos processos de què acabem
de parlar, per falta d’informació i foscor.
A continuació es va tractar el tema de les obres aprovades i no executades dels
pressupostos participatius de 2016, i es constata que la tardança burocràtica
retarda molt. També es va informar de telèfons amb tarifa normal per a notificar
desperfectes. Arran d’això es va plantejar si només les associacions de veïns
haurien de ser les encarregades de notificar estes deficiències en la via pública,
i es va concloure que també els veïns haurien de responsabilitzar-se de fer-ho,
perquè és responsabilitat de tots els veïns.
D’altra banda, es va plantejar la necessitat que es redacte el nou reglament de
participació ciutadana, perquè d’esta manera tot anirà més ràpid. Es va tractar
el tema que es talen molts arbres, es queden els escocells buits i no es
repoblen. Els veïns d’Orriols van denunciar que en compte de disminuir els
seus problemes, augmenten i seguixen pendents. El president de l’AVV de
Benimaclet va informar que sembla que el nou centre de salut de Benimaclet es
podria inaugurar al mes de setembre pròxim. També es va sol·licitar una
piscina coberta per al barri de Benimaclet, ja que l’única que hi ha no està
coberta i està desaprofitada, perquè s’utilitza molt pocs mesos a l’any.

D) BENESTAR SOCIAL
El Sr. Inglada, sobre el tema del botellot, informa que per part de l’Ajuntament
s’ha buscat algun tipus de solució. I pel que fa a la Policia, atesa la falta de
personal, qüestió que ja es remunta al govern municipal anterior, es farà, i ja ho
va anunciar la regidora de Policia, una reestructuració dels diferents cossos de
policia i s’ha creat una nova unitat que, la de Convivència i Seguretat, que
tindrà entre els seus objectius el benestar de la ciutadania i substituir el grup
dels GOES, i tindrà assignades, entre altres qüestions, totes les queixes
rebudes pel botellot i el soroll que impedisca el descans dels veïns.
Esta unitat comptarà amb 110 policies, la qual cosa suposa un increment
important, ja que els GOES comptaven amb 80 policies, i a més al barri
d’Orriols i Benimaclet hi ha hagut una reestructuració de les unitats de policia,
en el sentit que la 6a Unitat, que és la de Benimaclet, deixarà de fer-se càrrec
de la zona d’Orriols, i este barri passarà a dependre de la Unitat 5a de Trànsits,
de manera que l’alliberament del barri d’Orriols suposa que a Benimaclet es
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tinga un total de 120 policies i, per la seua banda, com que Orriols passa a la
Unitat de Trànsits es veurà beneficiat, perquè es crearà una unitat nova, i
Campanar i Benicalap passaran també a tindre una nova unitat, per la qual
cosa s’alliberarà la meitat de policies, que passaran al barri d’Orriols. I amb tota
esta reestructuració i altres mesures socials s’intentarà solucionar tot este tema
i que els veïns tinguen dret al descans.
4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
El Grup Popular ha presentat dos mocions:
1) Assumpte: Reobertura del Col·legi Major Lluís Vives
Proposta d’acord: Instar l’Ajuntament de València a fer les actuacions
necessàries per a
1. Reclamar a la Universitat la reobertura del Col·legi, com a residència
d’estudiants, concebre’l també com un gran centre cultural de referència per
a la societat valenciana i garantir així la continuïtat de les funcions i servicis
per als quals va ser concebut originàriament.
2. Aprofitar el caràcter polivalent de l’edifici i la seua localització estratègica
en l’entorn on es troben les facultats del campus universitari, per a convertirlo també en un centre per a la recepció d’estudiants d’Erasmus i com a pol
d’atracció de talent internacional, albergant investigadors procedents de
l’estranger. Cal subratllar que Espanya és el primer país que rep estudiants
Erasmus de tot Europa i, en concret, la Universitat de València és la tercera
opció preferida per este col·lectiu d’estudiants.
3. Programar activitats culturals com les que es realitzaven històricament al
Col·legi Major, com ara tertúlies, concerts, exposicions, conferències, taules
redones, projeccions, cinefórums i un llarg etcètera, per a recuperar així la
seua funció com a espai obert a tota la ciutadania per a la creació,
l’intercanvi i la transmissió d’idees i cultura. I dins d’este àmbit participatiu i
cultural, ja que es troba dins de la demarcació del nostre districte, sol·licitar
a la Universitat que se cedisquen espais perquè el teixit associatiu dels
nostres barris en puguen disposar per a programar i desenvolupar
iniciatives i activitats culturals, solidàries o lúdiques.
4. Dotar el conjunt arquitectònic de la protecció necessària, a fi d’evitar
futurs atemptats que tendisquen a desnaturalitzar l’estil, el concepte i la
fisonomia original d’este edifici, una de les mostres més representatives del
racionalisme valencià.
5. Instar l’Ajuntament de València perquè inicie el procediment per a la
declaració de Bé d’Interés Cultural, ja que es tracta d’un conjunt
arquitectònic tan valuós per a la nostra ciutat, construït pel prestigiós
arquitecte valencià Javier Goerlich Lleó.
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Sotmesa a votació la moció, es produïx el resultat següent:
 Vots en contra: 6, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en
Comú.
 Vots a favor: 3, els dels vocals del PP.
 Abstencions: 2, les dels vocals de Ciutadans.
Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.
2) Assumpte: Llibertat d’elecció de centre educatiu
Proposta d’acord:
 Primera. Instar el Govern autonòmic perquè garantisca que no es
vulnere el dret de llibertat d’elecció recollit en l’article 27 de la Constitució
espanyola sobre el dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament.
 Segona. Instar el Consell de la Generalitat perquè, per al pròxim curs
2017-2018, aprove provisionalment tots els concerts singulars
actualment en vigor.
 Tercera. Instar el Consell de la Generalitat perquè, per als cursos
següents, introduïsca en el Decret 6/2017, de 20 de gener, els canvis i
les modificacions que siguen necessaris per a garantir que la demanda
de les famílies és el primer criteri que es considere per a la incorporació
o renovació dels concerts singulars.
 Quarta. Garantir que les aules de nova creació en gestió directa, en
substitució de les aules concertades eliminades, no tinguen una ràtio
superior que les que tenien les aules concertades en l’àmbit del districte
d’Exposició.
 Cinquena. Garantir que les aules de nova creació en gestió directa, en
substitució de les aules concertades eliminades, tinguen una comoditat
habitacional semblant a la que tenien les aules concertades en l’àmbit
del districte d’Exposició.
Sotmesa a votació la moció plantejada, es produïx el resultat següent:
 Vots en contra: 6, els dels vocals de Compromís, PSOE i València en
Comú.
 Vots a favor: 5, els dels vocals de PP i Ciutadans.
Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.
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5. PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
- Grup Popular:
- La Sra. Lucila Talens formula les següents:
1) Situació actual del programa d’actuació aïllada de connexió dels
carrers de Baeza i d’Agustín Lara
- Transcorreguts quasi dos anys, en quina situació es troba el programa?
- Terminis que es disposen per a esta tramitació?
Resposta. La Delegació d’Urbanisme informa: S’ha creat una agrupació
d’interés urbanístic per part dels propietaris i s’ha presentat un PAI per a
urbanitzar la zona, amb obertura de carrer.
2) Reconversió d’un
apartaments turístics

edifici

destinat

a

residència

d’ancians

en

- Ha preguntat l’Ajuntament als veïns del carrer de l’Antiga Senda d’en Senent i
primers números del carrer de les Illes Canàries i avinguda del Port si els
sembla adequat que este edifici, en què s’havien d’allotjar ancians, es destine
ara a apartaments turístics amb el trànsit de persones i les molèsties que a
vegades este tipus de turisme comporta?
- En cas d’haver preguntat als veïns, quin és el percentatge de l’enquesta
realitzada?.
Resposta. La Delegació d’Urbanisme informa:
L’edifici no ha sigut mai una residència d’ancians.
La Junta de Govern Local, amb data 18 de novembre de 2016, aprovà l’informe
ambiental i territorial estratègic del procediment simplificat de la modificació del
pla, el notificà a la Federació de l’Associació de Veïns i es publicà el 5 de
desembre de 2016 en el DOGV.
Acord plenari de 22 de desembre de 2016. Inici de procés de consulta de la
modificació puntual del PGOU canvi d’ús d’edifici c/ Antiga Senda d’en Senent,
4, es publica en el DOGV el 16 de gener de 2017. No hi ha al·legacions.
S’aprova definitivament per acord plenari el 27 d’abril de 2017.
3) Desaparició d’un accés de vianants a l’avinguda del Port
- Per què ha desaparegut l’accés de vianants situat entre l’edifici denominat
Casa del Metge i el solar on estava l’escola pública El Palleter?
- L’empresa que treballa al solar ha procedit a tancar l’espai que comprenia
este accés. Ha cedit l’Ajuntament este tram de vorera pública a una empresa
privada?
- Una vegada conclosa l’obra, tornarà a habilitar-se este accés de vianants?
Resposta:
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L’accés de vianants situat entre el solar ubicat a l’avinguda del Port, 22, i
l’edifici denominat Casa del Metge es troba dins de l’àmbit objecte de la
concessió demanial per a l’ocupació del subsòl públic per a la construcció d’un
aparcament complementari al de la finca privada situada a l’avinguda del Port,
22, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener de
2012 a l’empresa lniciatives Urbanes Barri Antic, SL.
Al juny de 2017, es va estendre l’acta de replantejament pràvia per a l’inici de
les obres d’execució de l’aparcament objecte de concessió.
Una vegada executat l’aparcament, es reposarà l’accés de vianants.
4) Suspensió en vacances universitàries de la línia 41 de l’EMT
- Segons diversos usuaris de l’EMT, en la línia 41 s’observa que quan hi ha
vacances a la Universitat i festius (Falles, Setmana Santa, etc.) esta línia no
funciona, i és important per als veïns ja que esta línia acaba a la plaça
d’Espanya i és utilitzada pels veïns del carrer de la Guàrdia Civil i adjacents.
Sol·licitem que es demane a l’EMT que el recorregut es realitze tots els dies i
no se suspenga temporalment el trajecte.
Resposta: La Delegació de Mobilitat Sostenible respon:
La línia 41 és una línia molt majoritàriament usada per universitaris i
universitàries i, per tant, durant el període lectiu adapta el seu calendari, ja que
deixa de tindre sentit.
Durant els períodes en què no funciona esta línia, l’EMT contínua oferint servici
d’autobús a escassos metres, en concret a l’avinguda de Primat Reig (línia 10) i
a Blasco Ibáñez amb les línies 12, 30, 71, 79, 81 i 89.
5) Palmeres a l’avinguda de Catalunya
- Les palmeres es troben en un estat lamentable, sense podar, i sembla que
algunes estan totalment seques. Podria l’Ajuntament sol·licitar a la Regidoria de
Parcs i Jardins fer-se’n càrrec i mantindre el patrimoni arbori i vegetal en bones
condicions?
Resposta:
Les palmeres canàries de l’avinguda de Catalunya es van podar a la primavera
de 2017, a la primavera de 2016 i a la primavera de 2015.
Les palmeres datileres de l’avinguda de Catalunya es van podar a l’estiu de
2015 i a l’estiu de 2016. Està programada en la campanya de revisió de risc de
Phoenix dactylifera la retirada del dàtil i poda de palma seca a l’estiu de 2017.
- Cada quant de temps es poden i es reguen els jardins i parterres d’esta zona
de l’avinguda de Catalunya?
Resposta: Les palmeres datileres es revisen i es retira el dàtil tots els anys en
la campanya d’estiu.
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Així mateix, en general es realitza la poda de les palmeres canàries cada tres o
quatre anys. No obstant això, a la zona de l’avinguda de Catalunya se’n fa una
excepció i es procedeix a la revisió tots els anys, perquè tenen l’estípit davall de
les palmeres de la zona esmentada, a pesar del criteri general, en què la
revisió s’efectua cada tres o quatre anys.
La resta d’arbrat és fa en funció de la ubicació, espècie i necessitats de poda.
6) Contenidors de matèria orgànica i pintura verda en zones de
contenidors
- Es farà una campanya informativa directa a tots els/les ciutadans/anes
sobre la implantació del contenidor de matèria orgànica?
- Es procedirà a l’eliminació de la pintura verda de la calçada on es troben
els contenidors?
- Es buscaran fórmules de senyalització que no augmenten la brutícia i el
mal aspecte d’estes zones?
Resposta:
En la implantació de la prova pilot del contenidor de recollida orgànica que va
arrancar el passat 4 de novembre de 2016 al barri de Benimaclet, es va dur a
terme una campanya informativa directa als veïns dels barris del 2 de
novembre al 31 de desembre de 2016. Esta campanya consistia en la
disposició d’un punt d’informació en tres punts concorreguts del barri de
manera rotativa durant este període, de dilluns a dívendres en torn de matí i
vesprada i els dissabtes a Benimaclet en torn de matí. Els tres punts van ser la
plaça del carrer de Dolores Marqués i la zona de la Guàrdia Civil amb una
concurrència molt elevada de diversos milers de veïns del barri.
La campanya es va realitzar amb un envelat amb dos monitors que explicaven
als veïns en què consistia la implantació, les dates i què havia de depositar-se
en el nou contenidor, i es lliurava a cada veí de l’àmbit d’aplicació un lot
consistent en un contenidor de 10 litres amb un paquet de bosses
biocompostables de 3 unitats, tres bosses de ràfia per a PC, EL i vidre i un
embut per a olis usats. També es facilitava, si així ho sol·licitava l’usuari, un
plànol amb els centres d’oli usat del barri i un plànol amb els punts d’ecoparc
mòbil amb dia i horari.
A mes, es van repartir 20 lots a cadascun dels 4 col·legis de l’àmbit de la prova
per als seues campanyes internes.
Pel que fa a la senyalització horitzontal en color verd de les illes de contenidors,
està en fase de valoració al llarg d’este exercici, sense que estiga previst per
tant la seua eliminació.
7) Consultori del carrer de Xile del barri de Mestalla
- És coneixedora la Regidoria de Sanitat de la problemàtica que patixen els
veïns del barri de Mestalla en l’assistència sanitària que presta el consultori?
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- Ha tingut la Regidoria de Sanitat contactes amb la Conselleria de Sanitat per
a tractar de resoldre esta problemàtica? En quines dates? Amb quins
compromisos i conclusions?
- Té constància la Regidoria de Sanitat del trasllat de més de 900 veïns d’este
consultori a l’ambulatori de Benimaclet? Durant quin temps té previst prestarlos l’assistència a l’ambulatori de Benimaclet?
- Ha cedit l’Ajuntament el solar del carrer d’Antoni Suárez per a la construcció
del nou ambulatori al barri de Mestalla?
- Si la resposta és afirmativa, té coneixement la Regidoria de Sanitat en quina
data té previst la Conselleria iniciar el procediment per a la seua construcció?
- Si la resposta quatre és negativa, quan té previst posar a disposició de la
Conselleria de Sanitat el solar del carrer d’Antoni Suárez per a la construcció
del futur ambulatori al barri de Mestalla?
Resposta:
La Regidoria de Sanitat i Salut és plenament conscient de la situació en què es
presta assistència sanitària al consultori del carrer de Xile de València. És per
això que s’han mantingut reunions amb els tècnics de la Conselleria de Sanitat
en què s’ha tractat la cessió d’una parcel·la de propietat municipal situada al
carrer d’Antoni Suárez.
No era esta l’única alternativa que considerava la Conselleria de Sanitat i, de
fet, a pesar de l’oferta municipal, la cessió no s’ha realitzat perquè la
Generalitat estudia com a més beneficiosa la ubicació als locals situats al carrer
d’Amadeu de Savoia, al costat de l’edifici de la Cigonya, del nou ambulatori.
8) Reparació de voreres del carrer de Misser Mascó, del Dr. Moliner i de
les Arts Gràfiques
- És coneixedora la Regidoria de Manteniment d’Infraestructures de l’alçament
del paviment de les voreres que hi ha en certs trams del carrer de Misser
Mascó?
- Quan té previst la Regidoria intervindre i arreglar estes voreres per a evitar les
caigudes que diàriament patixen els transeünts, especialment xiquets i
persones majors?
Resposta:
El Servici d’Obres d’Infraestructura es coordinarà amb el Servici de Jardineria i
es donarà l’orde a la contracta per a la reparació de les voreres.
9) Conseqüències del botellot a Benimaclet: sorolls, brutícia i inseguretat
- Després d’una nit de botellot incontrolat, els carrers del centre de Benimaclet
apareixen bruts i amb males olors. El servici de neteja actua, però la
desagradable olor persistix. Pot l’Ajuntament augmentar el servici de neteja
perquè agrane i aigualege més vegades al dia?
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- Davant de les molèsties generades pel soroll que produïxen els participants
del botellot, els veïns afectats avisen la Policia Local. La Policia es presenta a
partir de les 3.30 hores de la matinada. Es pot instar la Delegació de Protecció
Ciutadana perquè la Policia Local hi acudisca al primera avís? Per què hi
acudixen tan tard, quan ja el descans dels veïns s’ha vist seriosament
pertorbat?
- Quan arriba la Policia Local desallotja els participants del botellot dels carrers
del centre del barri, però estos participants es reunixen en un solar veí i
continuen molestant el veïnat davant de la passivitat de la Policia Local. No
considera l’Ajuntament que la PL hauria d’actuar amb més eficàcia davant del
greu problema que es genera?
Resposta:
Els serveis per a la neteja del botellot a Benimacret son els següents.
Díumenges i festius:
- Disposítíu, horaris i dies d’actuació any 2017: 1 brigada motoritzada (amb
bolquet) amb 1 conductor i 4 peons i 1 agranadora amb conductor a les 6.30 a.
m. aproximadament, 1 cisterna d’aigualeig amb additius desengreixants i
odoritzants, amb 1 conductor i 1 peó després de I’agranada. Zona d’actuació.
Pl. de Benimaclet, Mestre Caballero, Puçol, carrer dels Sants, Murta i Benicolet.
Dies laborables (divendres i dissabtes).
- Es realitza la neteja del botellot a primera hora a la plaça de Benimaclet i
adjacents per mitjà d’operaris del servici d’agranada manual (2, 3, 4 i fins tot 5
alguna vegada) de la mateixa agranada amb el suport en ocasions puntuals
d’un equip de neteja de solars (2 operaris).
- També és fa una agranada mecànica els divendres i dissabtes i un aigualeig
amb hidronetejadora els dissabtes amb additius i odoritzants (els divendres no
és pot, perquè immediatament és munta el mercat extraordinari).
10) Banys dels alumnes del col·legi Primer Marqués del Túria
- Per què l’Ajuntament ha esperat tant per a arreglar els banys i ha permés que
s’arribe a un estat insuportable d’insalubritat?
- Els xiquets han evitat usar els banys i això els ha provocat problemes de
salut, com ara infeccions i restrenyiment. Han rebut els pares o l’AMPA alguna
disculpa per part de la Regidoria d’Educació?
- Segons l’AMPA, la Conselleria d’Educació ha donat el vistiplau a la reforma
dels banys. Quan donarà l’Ajuntament la llicència d’obres?
- A causa de l’ampliació de les dependències del col·legi, es preveu la
conversió en carrer de vianants del carrer de Galícia. Ha preguntat l’Ajuntament
als veïns si els pareix bé este fet? S’ha realitzat alguna consulta ciutadana
respecte d’això?
Resposta:
La Delegació de Servicis Centrals Tècnics informa:
22

Quant al primer punt, l’Ajuntament ha realitzat tots els treballs de manteniment
dels banys d’acord amb el que s’indica dins de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació.
No obstant això, cal indicar que les instal·lacions dels banys del col·legi, per la
seua antiguitat, han arribat al final de la seua vida útil i necessiten reformes
integrals no previstes en la llei esmentada i que són competència de la
Conselleria d’Educació.
El Sr. Luis Bailón, pel Grup Municipal Popular, formula les següents:
1) Neteja al districte d’Exposició. Preveu el consistori alguna mesura per
a...
- Acabar amb la plaga de rosegadors als parcs del districte, amb especial
atenció al bulevard de l’avinguda d’Aragó, atés que vídeos d’estos
rosegadors inclús han arribat a aparéixer en xarxes socials?
- Acabar amb la plaga generalitzada de panderoles, amb especial menció a
Orriols?
- Acabar amb la plaga generalitzada de formigues al districte d’Exposició?
Resposta:
El Servei de Jardineria, en coordinació amb el Servei de Sanitat, està
disposant les infraestructures necessàries (esquers subterranis) a l’efecte
de controlar la població de rosegadors de la manera més efectiva possible.
- Evitar l’acumulació de fem com a efecte del botellot que es produïx en
diversos punts del bulevard de l’avinguda de Blasco Ibáñez?
Resposta:
Els servicis de neteja retiren diàriament els efectes del botellot de dilluns a
diumenges que es troben en el seu sector d’agranada manual o mecànica.
- Evitar que es produïsca la plaga de mosquits, especialment mosquits tigre,
que ja es produïx els últims 2 anys? Cal destacar que els mosquits són
vector de transmissió de malalties, i esta espècie de mosquit, en concret,
produïx al seu torn greus reaccions al·lèrgiques.
- Evitar les acumulacions de fem sense recollir als voltants dels
contenidors? Això es produïx en tota la ciutat.
Resposta:
Els servicis d’agranada manual, repàs de d’ubicacions de contenidors i
neteja retiren diàriament en les seues diferents jornades de treball qualsevol
bossa, moble i restes de deixalles que es troben al seu pas.
- Els contenidors de recollida selectiva no s’arrepleguen amb la periodicitat
que caldria, i això comporta que els ciutadans no facen el depòsit en el
contenidor corresponent o que el facen al peu del contenidor?
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Resposta:
La programació del servici de buidatge de contenidors de selectiva papercartó i envasos és realitza 3 vegades/setmana i fins tot en alguns
contenidors també és realitza el buidatge els diumenges (3,5
vegades/setmana), una freqüència que es considera suficient.
- Evitar les defecacions dels animals de companyia en la via pública?
- Evitar l’abandó, brutícia i vegetació incontrolada al solar de l’illa formada
pels carrers de Clara Campoamor, Motilla del Palancar, Peníscola i
l’avinguda d’Alfauir? És d’especial atenció que este solar, atesa la seua
proximitat a les vivendes, és usat com a zona de pas dels vianants, així com
d’esplai caní.
- Resoldre el problema del xabolisme que ha aparegut al solar contigu a
Tabacalera? És d’especial rellevància, a més de ser contigu a les
dependències del consistori, amb el risc consegüent de seguretat, ja que
està al costat d’un parc infantil.
- Resoldre l’olor d’orins que es produïx, efecte del botellot, a la plaça de
Benimaclet?
- Evitar que hi haja objectes, mobles i electrodomèstics que es depositen en
la via pública i es tarda més d’una setmana a arreplegar? Valga com a
exemple que a l’avinguda d’Alfauir hi hagué un frigorífic 20 dies el passat
mes de maig.
2) Aules prefabricades (anomenats per vostés barracons)
- Quantes aules prefabricades noves s’instal·laran en els centres educatius
de València, fruit de l’eliminació d’aules de centres concertats?
- L’Ajuntament ha instat la Conselleria a eliminar els barracons existents?
- Si s’ha instat la Conselleria, ha rebut resposta per part del Sr. Marzà?
- Preveuen els membres del govern municipal realitzar manifestació o
queixes públiques respecte de la continuïtat dels barracons que vostés
reclamaven eliminar fa tres anys?
- Considera l’equip de govern municipal ètic que dos anys i mig després que
el tripartit assumira el govern de la Generalitat, continuen les ara
anomenades aules prefabricades?
- Per què considera el responsable municipal que ara siguen definides com
a aules prefabricades, quan vostés les van definir durant anys com a
barracons?
Resposta:
1. No hi ha cap relació entre eliminació d’unitats de l’escola concertada i la
instal·lació d’aules prefabricades en els centres educatius públics de la ciutat
de València.
L’arranjament escolar de l’escola concertada a la ciutat de València:
l’Ajuntament de València no és competent en esta matèria.
2. El govern municipal ha instat i està col·laborant amb l’Administració
educativa per tal d’iniciar les obres dels centres educatius públics de la nostra
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ciutat i acabar així amb la ingent quantitat d’aules prefabricades que es van
instal·lar durant el govern del Partit Popular. És I’Administració educativa actual
la que ha licitat la construcció de col·legis, com per exemple es el cas del CEIP
103 i el CEIP Santo Ángel de la Guarda.
3. No és procedent perquè s’ha respost dalt.
4. L’Administració educativa i el govern municipal treballen per la millora dels
espais educatius de tots els nostres xiquets i xiquetes i ho fa juntament amb
una administració autonòmica que està iniciant la construcció de centres
educatius.
5-6. No és procedent respondre.
- Grup Municipal Ciutadans:
La Sra. Ruth Merino planteja les següents:
1) Consulta ciutadana 2016. Projectes pendents:
- En quina situació es troben els següents projectes no executats encara de la
consulta d’inversions en barris de 2016?
 Millora de la senyalització del carrer de Peníscola.
 Proposta de carril bici a l’avinguda de Suècia.
 Dos nous passos de vianants semaforitzats a l’avinguda de Blasco
Ibáñez.
 Jocs infantils darrere de l’avinguda d’Aragó, núm. 40.
 Zona enjardinada de Sant Columbà - Masquefa.
 Condicionament del Parc de les Il·lusions.
 Millora de dotació de papereres ordinàries en carrers, jardins i per a
zones d’expansió canina, amb expenedor de bossa i cendrer.
Resposta:
 Millora de la senyalització del carrer de Peníscola: finalitzada.
 Proposta carril bici en Av. Suècia: Tramitant-se’n la licitació.
 Dos nous passos de vianants semaforitzats a l’avinguda de Blasco
Ibáñez: previst l’inici d’obres al juliol.
 Jocs infantils darrere de l’avinguda d’Aragó, núm. 40: adjudicada l’obra.
 Zona enjardinada de Sant Columbà - Masquefa: aprovat el projecte de
redacció i pagament de la primera factura. Tramitant-se la licitació de
l’execució de l’obra.
 Condicionament del Parc de les Il·lusions: projecte aprovat. Tramitació
de licitació de l’execució de l’obra.
 Millora de dotació de papereres ordinàries en carrers, jardins i per a
zones d’expansió canina, amb expenedor de bossa i cendrer: tramitantse’n la licitació.
2) Terrasses en la via pública
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- El model turístic que pareix estar promovent el consistori genera problemes
de convivència en els diferents barris de la ciutat (impressió que compartix la
Federació d’Associacions de Veïns de València). Un dels aspectes en què no
estan d’acord és el de la proliferació de terrasses i la falta de compliment de la
seua normativa (nombre de taules, extensió…). Durà a terme l’Ajuntament
alguna acció de control del compliment de la normativa mencionada?
Resposta:
La concessió de llicències de terrasses no és competència de la Policia Local.
El que directament és competència de la Policia és el compliment de la
normativa existent, i per això, en el període comprés des de l’1 de gener fins al
26 de juny de 2017, s’han imposat 297 denúncies per infraccions de terrasses
per part de la Policia Local de València.
3) Torres d’alta tensió a Benimaclet
- Té previst l’Ajuntament de València preguntar a l’empresa propietària de
les torres d’alta tensió si entra en els seus plans allunyar/modificar/eliminar
estes torres?
- Pot i té l’Ajuntament de València fer alguna cosa per si mateix per a
modificar esta situació, atesa la preocupació i insistència lògica dels veïns?
Resposta:
Com que la zona no és sòl urbà, no hi ha vivendes allí. A les zones urbanes del
voltant no hi ha torres d’alta tensió.
Fins que no es desenvolupe el PAI i es transforme en sòl urbà, l’empresa no
està legalment obligada a eliminar-les i no està disposada a fer-ho
anticipadament.
4) Recollida de fem i objectes al voltant dels contenidors a Orriols
- Entre els carrers del Pare Viñas, de Sant Joan Bosco i de l’Arquitecte
Rodríguez es continuen trobant objectes i fem sense recollir al voltant de
contenidors a hores del matí i de la vesprada. Procedirà la Regidoria de Medi
Ambient a incrementar el servici de recollida de fem i objectes als carrers
esmentats? En cas afirmatiu, detalleu les actuacions.
- Amb quina freqüència i horaris s’està duent a terme el servici de recollida de
fem en la delimitació dels carrers esmentats?
Resposta:
No hi ha previst enguany incrementar el servici de recollída de fem. Quant a la
recollida d’objectes abandonats, sí que hi ha previst un increment per al segon
semestre de 2017 per a la zona 2 de neteja que afectarà tots els barris. D’una
banda, durant els mesos de juliol, agost i setembre, els equips de recollida
d’objectes abandonats mitjançant recol·lector industrial s’incrementaran de 3 a
4 diaris, de dilluns a divendres. Aixi mateix, els diumenges i festius es
disposarà de dos equips d’este tipus (fins ara no hi havia cap equip estos dies).
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Horaris aproxímats i freqüències:
C/ Pare Viñas:
- Contenídor gris RSU:
o Dilluns: de 00.00 h a 00.15 h
o Dimarts a dissabtes: de 03.15 h a 03.30 h
o Diumenges: de 9.45 h a 10.15 h
- Contenidor groc EL:
o Dimarts: de 4.00 h a 4.15 h
o Dijous i dissabtes: de 2.00 h A 2.15 h
- Contenidor blau PC:
o Dimarts i dijous: de 10.30 h a 11.00 h
o Dissabtes: de 2.00 h a 2.15 h
Carrer de Sant Joan Bosco
- Contenidor gris RSU:
o Dilluns a dissabtes: de 00.00 h a 00.15 h (des de Santiago Rusiñol a Duc
de Mandas). De 2.45 h a 3.00 h (des de Duc de Mandas a Reig
Genovés).
o Diumenges de 10.00 h a 10.30 h
- Contenidor groc EL:
o Dimarts: de 4.15 h a 4.30 h
o Dijous i dissabtes: de 2.15 h a 2.30 h
- Contenidor blau PC:
o Dimarts i dijous: de 10.15 h a 11.15 h
o Dissabtes: de 2.15 h a 2.30 h
Carrer de l’Arquitecte Rodríguez:
- Contenidor gris RSU:
o Dilluns a dissabtes: de 3.00 h a 3.15 h
o Diumenges: de 9.30 h a 10.00 h
- Contenidor groc EL:
o Dimarts: de 4.30 h a 4.45 h
o Dijous i dissabtes: de 2.15 h a 2.30 h
- Contenidor blau PC:
o Dimarts i dijous: d’11.00 h a 11.10 h
o Dissabtes: de 2.30 h a 2.45 h
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Quant a la recollida de mobles i objectes abandonats, els avisos domiciliaris al
010 es realitzen en la data que des d’este servici d’atenció al ciutadà és
programa.
Els mobles abandonats sense avís (la majoria) es recullen els acumulats d’un
dia a per l’altre sobre les 15.00 h aproximadament de dilluns a dissabtes i sobre
les 7.00 h els diumenges.
5) Alqueria de Serra (Benimaclet)
- A pesar de ser de propietat privada, és un BRL i l’estat de l’alqueria és de
quasi ruïna. Té previst el consistori escometre alguna acció urgent de
rehabilitació d’este immoble? En cas afirmatiu, esmenten actuacions, terminis i
pressupost.
- Quines actuacions preventives tenen previstes per a evitar que accedisquen
persones a un lloc perillós a fer botellots o altres activitats?
- Té l’Ajuntament previst incrementar la dotació de 100.000 euros anuals
l’exercici 2017 com a partida per a rehabilitació de vivendes rurals, tenint en
compte que este import és insuficient per a escometre un mínim d’actuacions i
atenent les reivindicacions dels propietaris d’este tipus d’immobles?
Resposta:
SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
A pesar de ser de propietat privada, és un BRL i l’estat de l’alqueria és de quasi
ruïna. Té previst el consistori escometre alguna acció urgent de rehabilitació
d’este immoble? En cas afirmatiu, esmenten actuacions, terminis i pressupost.
Com que es tracta d’un edifici de propietat privada, l’obligació de mantindre’l i
conservar-lo correspon als propietaris, si bé en l’exercici de l’acció subsidiària
que assistix a esta administració, i sempre que la propietat no haja actuat, es
podrien prendre les mesures precautòries necessàries per a garantir la
seguretat ciutadana a càrrec posteriorment de la part obligada, mai una
rehabilitació per part de l’Ajuntament.
2. Quines actuacions preventives tenen previstes per a evitar que accedisquen
persones a un lloc perillós a fer botellots o altres activitats?
Per part d’este servici, pel que fa a la conservació de l’edifici, s’ha requerit els
propietaris de l’edifici perquè executen les obres de reparació ordenades per la
Resolució SM 358, de 17 de juliol de 2015, amb advertència en cas contrari
d’imposició de multa coercitiva.
Així mateix, consta en l’expedient escrit del propietari majoritari de data 28 de
març de 2017, i indica que no han pogut finalitzar els treballs necessaris per a
adoptar les mesures precautòries a causa de la presència a l’immoble de
persones no autoritzades, al qual adjunta denúncia interposada davant del
Jutjat d’lnstrucció de València.
3. Té l’Ajuntament previst incrementar la dotació de 100.000 euros anuals
durant l’exercici 2017 com a partida per a rehabilitació de vivendes rurals, tenint
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en compte que este import és insuficient per a escometre un mínim
d’actuacions i atenent les reivindicacions dels propietaris d’este tipus
d’immobles?
Queda supeditat al volum de sol·licituds que es presenten, així com a la
disponibilitat pressupostària.
6) Regulació de semàfors a Blasco Ibáñez i seguretat viària
- Poden dir-nos si s’ha dut a terme una regulació semafòrica nova durant este
últim trimestre en algun tram de Blasco Ibáñez? En cas afirmatiu, poden donarnos dades sobre els canvis realitzats?
Resposta:
Les interseccions de Blasco Ibáñez no han patit durant l’últim trimestre cap
modificació que afecte la seua regulació semafòrica.
- Abordaran des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible una pacificació del
trànsit (de 50 km/h a 30 km/h) a l’avinguda de Blasco Ibáñez?
Resposta:
Des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible no s’ha plantejat la reducció del
límit de velocitat a l’avinguda de Blasco Ibáñez a 30 km/h.
- Tenen prevista alguna mesura de seguretat amb el trànsit per a evitar
l’accidentalitat en el revolt de Blasco Ibáñez amb Vivers i en la bifurcació de
General Elío cap al centre de la ciutat o Sant Pius V?
Resposta:
No s’ha previst cap actuació addicional a les ja existents en el revolt de Blasco
Ibáñez amb Vivers i a General Elío amb Sant Pius V. La senyalització és
correcta i si es complix la normativa la via no revestix cap perill. La persecució
dels infractors (principals causants de les situacions de perill en esta i altres
vies) no és competència d’esta regidoria.
- Poden adjuntar-nos un informe d’intensitats de trànsit a l’avinguda de Blasco
Ibáñez, en el tram comprés entre l’avinguda de Catalunya i Botànic Cabanilles?
Resposta:
Esta informació està disponible en el web de l’Ajuntament de València
(<www.valencia.es>), en l’apartat “Mobilitat”/”Altres descàrregues”, i en el Portal
de Transparència i Dades Obertes.
7) Ocupació del Col·legi Major Lluís Vives
- Este col·legi, símbol arquitectònic de la ciutat, continua ocupat més d’un mes.
Ha dut a terme l’Ajuntament de València algun tipus d’actuació de coordinació,
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trobada, conciliació, acostament o mediació entre les persones que ocupen
l’edifici, la Universitat de València o la Generalitat Valenciana? En cas afirmatiu,
detallen les actuacions.
- Té sol·licitat l’Ajuntament algun tipus de llicència d’obra per part de la
Universitat de València per a escometre algun tipus de projecte de reforma en
este col·legi?
Resposta:
- La Universitat de València va procedir a iniciar els tràmits per al
desallotjament de les instal·lacions del col·legi el dia 27/06/2017.
- El Servici de Patrimoni no té constància de sol·licitud de llicència d’obra per
part de la Universitat de València.
8) Aparcament a l’avinguda d’Aragó
- Al principi de 2017 va començar l’eliminació de places d’aparcament en esta
avinguda, però posteriorment es va proposar la mesura per a la resta de
l’avinguda. Duran a terme més actuacions d’eliminació d’aparcament a
l’avinguda d’Aragó durant l’any 2017? En cas afirmatiu, concreten dates i
impacte en places d’aparcament.
Resposta: Segons disponibilitat pressupostària.
9) Botellót al barri de Benimaclet
- Les nits del 8, 9 i 10 de juny hi hagué botellots massius al barri de Benimaclet
entre els horts urbans. Poden informar-nos si arribà a acudir la policia per a
paralitzar i donar per acabat el botellot?
- Quines accions prendran des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana per a
evitar/previndre que estes situacions es repetisquen?
- Quan es va dur a terme la neteja de la zona afectada? Es va dur a terme
alguna actuació extraordinària de neteja?
Resposta: Es dóna per contestada, ja que s’ha fet a pregunta del Grup
Municipal Popular.
10) Estratègia integral al barri d’Orriols (participació)
- En quina situació es troba el procés?
- Quins resultats i conclusions s’estan obtenint fins a la data?
- Quines accions es prendran per part de la Delegació de Participació
Ciutadana per a implantar les conclusions obtingudes?
- Es disposen d’informes de conclusions? En cas afirmatiu, adjunten informes.
Quines entitats o empreses estan participant i quin és el paper de cada una?
- Quin és el cost pressupostat i les partides a què s’imputa l’estratègia integral
al barri d’Orriols i el que s’ha pagat fins a la data a cada una de les entitats
intervinents?
- Quin és el termini per a cada una de les fases del procés?
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Resposta:
El procés es troba ara en el moment de redacció final de l’estratègia i de
validació de les actuacions per part dels diferents servicis de l’Ajuntament que
s’encarregaran de la realització. El resultat del treball és una estratègia integral
d’intervenció al barri d’Orriols que inclou tot un conjunt d’accions concretes.
L’estratègia serà elevada al Ple de l’Ajuntament per a expressar el compromís
de la institució amb l’estratègia durant tot el període del seu desenvolupament.
L’informe definitiu està en fase de redacció, Sobre el procés de participació,
poden consultar tota la informació en la web <http://activaorriols.valencia.es>.
El cost total de l’elaboració de l’estratègia és de 21.919,5 i l’empresa
adjudicatària és Crpa Vía.
11) Estratègia integral al barri de Benimaclet (participació)
- En quina situació es troba el procés?
- Quins resultats i conclusions s’estan obtenint fins a la data?
- Quines accions es prendran per part de la Delegació de Participació per a
implantar les conclusions obtingudes?
- Es disposa d’informes de conclusions? En cas afirmatiu, adjunten informes.
Quines entitats o empreses hi estan participant i quin és el paper de cada una?
- Quin és el cost pressupostat i les partides a què s’imputa l’estratègia integral
al barri de Benimaclet i el que s’ha pagat fins a la data a cada una de les
entitats intervinents?
- Quin és el termini per a cada una de les fases del procés?
Resposta:
El procés es troba ara en el moment de redacció final de l’estratègia i de
validació de les actuacions per part dels diferents servicis de l’Ajuntament que
s’encarregaran de la realització. El resultat del treball és una estratègia integral
d’intervenció al barri de Benimaclet que inclou tot un tipus d’accions concretes.
L’estratègia serà elevada al Ple de l’Ajuntament per a expressar el compromís
de la institució amb l’estratègia durant tot el període del seu desenvolupament.
L’informe definitiu està en fase de redacció. Sobre el procés de participació
poden
consultar
tota
la
informació
en
la
web
<http://benimacletesfutur.valencia.es>. El cost total de l’elaboració de
l’estratègia és de 21.917,05 i l’empresa adjudicatària és Inventario Arquitectura
SL.
12) Solar Orriols, Santiago Rusiñol amb Pare Viñas
- El solar que hi ha en la confluència entre Pare Viñas i Santiago Rusiñol, és de
propietat municipal? Quins usos té definits?
- En cas afirmatiu a la primera pregunta, quins plans té el consistori sobre este
solar?
- Hi ha consignació pressupostària en 2017 destinada a abordar obres al solar
mencionat?
Resposta:
Servici de Patrimoni; Secció d’Inventari i Drets Reals, informa:
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1. El solar que hi ha en la confluència entre Pare Viñas i Santiago Rusiñol, és
de propietat municipal? Quins usos té definits?
El solar a què fa referència la pregunta pareix el situat al costat de l’edifici núm.
97 del carrer del Pare Viñas i del jardí existent al carrer de Santiago Rusiñol,
que tindria com a referència cadastral la 6353210YJ2765C.
Este immoble no és de propietat de l’Ajuntament de València, i està qualificat
pel planejament com a edificable residencial plurifamiliar i en una franja
aproximada de 10 metres, pel seu costat nord i oest, per l’àmbit de cessió
obligatòria del futur edifici, que se cedirà i urbanitzarà quan concedisca i
execute la seua llicència d’edificació.
2. En cas afirmatiu a la pregunta, quins plans té el consistori sobre este solar?
3. Hi ha consignació pressupostària en 2017 destinada a abordar obres al solar
mencionat?
No és procedent contestar les preguntes 2 i 3 perquè el solar no és de propietat
municipal.
13) Casa de la Cultura
- Els veïns demanen una nova casa de la cultura, atés que el centre social està
massificat per l’assistència de cada vegada més gent jove. Com que este és un
barri tan actiu culturalment, es fa més necessari comptar amb un altre centre
d’este tipus. Podria l’Ajuntament promoure la seua ubicació/instal·lació en algun
local disponible, a més de la seua oportuna reforma, si és el cas?
Resposta:
La Delegació de Cultura informa:
Malauradament, la ciutat de València té una gran mancança d’infraestructures
culturals.
Quelsevol municipi de pocs habitants té una casa de la cultura i a la ciutat de
València no existeixen estes dotacions als barris. És una greu mancança que
des de la Regidoria de Cultura volem anar treballant. En este sentit, estem
dissenyant un pla per al qual, en els anys futurs, intentarem dotar almenys cada
districte d’un espai on gaudir no sols de la producció sinó de la creació de
cultura.
Amb esta finalitat, treballarem des d’este ajuntament, conscients com som
d’esta mancança heretada que tenim, on no hi ha hagut interés per part dels
governs anteriors de crear infraestructura cultural neccesària als barris i ara es
partix de zero i durà el seu temps poder dur-lo a terme.
14) Reurbanització del carrer de la Murta
- Pareix que es procedirà a reurbanitzar el carrer de la Murta, però el
pressupost només permet que l’obra comprenga el tram des del carrer de
Mistral a Arquitecte Arnau. Quan preveu l’Ajuntament de València que es puga
urbanitzar la resta del carrer perquè el resultat siga homogeni i satisfactori per
als veïns de la zona?
Resposta: Quan hi haja disponibilitat pressupostària.
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15) Escola infantil de Benimaclet
- Hi ha una evident necessitat d’una escola infantil de 0 a 3 anys al barri. L’AVV
de Benimaclet ha proposat que s’incorpore esta al col·legi municipal. Té previst
l’Ajuntament tindre en compte esta necessitat?
- En cas afirmatiu, es podran destinar els recursos necessaris per a resoldre la
situació?
Resposta:
l’AW de Benimaclet, amb data 30 de gener de 2017, va sol·licitar la creació
d’aula de 2-3 anys al col·legi municipal de Benimaclet. En cap cas ha demanat
la creació d’una escola infantil de 0 a 3 anys.
En resposta a I’AW de Benimaclet, el Servici d’Educació va respondre que era
possible crear esta aula, però no en l’exercici present sinó en el 2018.

6. INTERVENCIONS VEÏNALS
1) Sr. Antonio López, per AVV Benimaclet, sol·licita contestació a les
preguntes i peticions següents:
PAI BENIMACLET EST. La nostra associació sol·licita la documentació extreta
de l’Estratègia Participativa del barri de Benimaclet, almenys, en tota la part del
PAI Benimaclet Est, atés que com que es va presentar la nostra proposta per al
PAI esmentat al Saló de Cristall de l’Ajuntament de València del passat 16 de
juny i com que va quedar sol·licitat que l’Associació de Veïns de Benimaclet ha
de ser l’interlocutor vàlid del barri davant de l’Ajuntament i propietaris dels
terrenys, necessitem comptar amb tota la informació existent tan ràpidament
com siga possible, atés que nosaltres estem treballant per a la solució d’un
problema que fa més de vint anys que no té cap solució positiva per als veïns
del barri.
Sol·licitem a esta presidència que se sume a la petició que hem realitzat des de
la nostra associació per a la formació d’una mesa de diàleg i negociació entre
l’Ajuntament, propietaris i la nostra associació com a interlocutor per part del
barri en tot el que es relaciona amb el problema del PAI Benimaclet Est.
REGIDORIA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. La nostra associació va
sol·licitar el permís oportú per a la realització de l’XI edició del Cinema a la
Fresca a Benimaclet, a la plaça de Benimaclet, en els quatre primers
diumenges del mes de juliol, registre d’entrada de 25 d’abril de 2017. Ens van
requerir el mes de maig una nova documentació, la qual aportem per registre
d’entrada el 24 de maig del 2017. Disposem dels permisos dels servicis de
l’Ajuntament de Cicle Integral de l’Aigua per a desconnectar la font, així com del
Servici d’Enllumenat per a la desconnexió de l’enllumenat de la plaça i tots els
anys, i ja en portem onze, tenim els mateixos problemes amb el Servici
d’Ocupació de Via Pública. Fins a la data hem hagut de personar-nos en el
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servici esmentat i el divendres últim del mes de juny ens han facilitat el permís
sol·licitat.
Creiem que hauria de ser més fluid l’atorgament dels permisos en aquells
casos on no hi ha problemes de trànsit, ni de muntatges d’instal·lació de cap
tipus, amb les mesures d’emergència que se sol·liciten hauria de ser suficient
per a ser més àgils en els permisos que cal concedir.
Sol·licitem a esta presidència, atés que quan es realitze este ple ja haurà
començat la primera projecció del diumenge 2 de juliol, que faça les gestions
oportunes per a intentar pal·liar o resoldre totes les peticions de la via pública
que siguen fàcils de concedir, una vegada entregada tota la documentació que
se sol·licita per eixe servici.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. La informació que se’ns oferix per part de
la Regidoria de Participació Ciutadana sobre els pressupostos participatius és
molt parca i sense respostes concretes, quan se’ns diu que tots els projectes
de l’any 2016 estan licitats no ens pareix conforme, el que demanem és
conéixer en quin moment es troba cada un, quin servici s’ocuparà de la seua
realització per part de l’Ajuntament, que este servici ens informe tan ràpidament
com siga possible d’una manera satisfactòria i, sobretot, conéixer quan es
començaran les obres i la data de la seua finalització.
Per la nostra part volem conéixer el projecte d’enjardinament de la plaça
d’Amparo Arce de 2016 i el projecte de la primera fase de la reurbanització del
carrer de la Murta i ampliació del pàrquing dels carrers del Lliri Blau - Mistral avinguda de Valladolid de 2017.
I agrairíem que abans de començar amb la tercera convocatòria dels
pressupostos participatius tinguérem una informació exacta, fidedigna i
transparent dels dos anys anteriors.
PROBLEMES DE SOROLL ACÚSTIC, BOTELLOT-MACROBOTELLOT I TOT
ALLÒ QUE ES RELACIONA AMB EL DRET AL DESCANS. Continuem
esperant que es convoque la mesa per a tractar tots estos temes prioritaris per
a tots els veïns i veïnes de la ciutat, des de la Federació d’Associacions de
Veïns de València treballem este tema set associacions, entre les quals la
nostra, per a intentar fer possible que l’Ajuntament faça complir les normes
municipals com la primera mesura per a intentar tallar este problema.
Tres d’estes associacions ja disposen de zona ZAS i les altres quatre estem en
disposició de sol·licitar-la si l’Ajuntament no pren les mesures de protecció als
veïns perquè es complisca el DRET AL DESCANS.
És un tema prioritari, per la qual cosa sol·licitem a esta presidència que realitze
les gestions oportunes davant de les diverses regidories que s’ocupen d’estos
temes perquè es convoque la mesa sol·licitada i perquè es trasllade a l’Alcaldia
de l’Ajuntament el malestar profund que hi ha entre la gran majoria del veïnat
de tota la ciutat.
ESCOLA INFANTIL DE 0 A 3 ANYS. És un treball que portem realitzant al llarg
de l’any, presentat i aprovat com a projecte d’activitat cultural en les activitats
culturals d’esta junta, és una necessitat peremptòria del barri, com així ho hem
presentat a la regidora d’Educació, María Oliver, la qual ens ha donat la raó, en
el nostre treball en els tres col·legis públics del barri s’ha aconseguit que el
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Col·legi Municipal Benimaclet estiga disposat a acceptar una nova aula per a
esta destinació, en este curs no pot ser realitzat, nosaltres estem arreplegant
firmes de les persones afectades o que se solidaritzen amb este equipament
necessari per al barri, presentarem un vídeo i serà presentat conjuntament amb
les firmes al mes de novembre davant de la regidoria esmentada perquè puga
entrar en el pressupost de l’any pròxim i puga ser realitat en el curs 2018-2019.
Sol·licitem a esta presidència el màxim suport a esta petició davant de la
Regidoria d’Educació a la vista de la necessitat real del problema que estan
patint les persones que no disposen d’una economia capaç de poder portar els
seus fills d’estes edats a guarderies privades que tenen un alt cost.
TERRASSES EN VIA PÚBLICA. L’any 2012 vam sol·licitar a esta junta la llista
de les terrasses instal·lades al barri i ens en van facilitar la llista completa, que
es troba en el nostre poder. Enguany, davant de la gran proliferació de
terrasses, que algunes impedixen el pas dels vianants, hem sol·licitat de nou la
llista i la contestació que ens oferixen des de l’Ajuntament no la considerem
adequada, dir-nos que no se’ns pot oferir perquè no es poden allistar per barris
però que podem consultar-les directament en el programa informatiu del servici
d’ocupació de la via pública, donar-nos una cita d’un parell de dies per a poder
consultar-les ens pareix una contestació no adequada per a esta època d’una
facilitat per a obtindre dades de forma informàtica de forma molt senzilla i
possible.
O que ens faciliten tota la informació de totes les terrasses de tota la ciutat
directament a la Federació d’Associacions de Veïns de València.
Sol·licitem a esta presidència que faça les gestions oportunes perquè se’ns
entregue la llista de les terrasses i podem col·laborar amb la Policia Local en
tots els casos que incomplisquen les normes municipals establides, horaris de
tancament, neteja dels carrers en el lloc que ocupen les seues terrasses,
control de sorolls, nombre de taules i superfície, etc.
AMPLIACIÓ HOSPITAL CLÍNIC DE VALÈNCIA. Sol·licitem a la presidència
d’esta junta que realitze les gestions oportunes perquè s’agilitze l’ampliació
d’este hospital, que es procedisca a l’annexió de l’edifici contigu anteriorment
d’Agrònoms i que s’aprove sense dilació en el pressupost de l’any pròxim.
És una necessitat que fa anys que demana a crits que es realitze, dels
mateixos professionals del centre esmentat, els quals realitzen un superesforç
en el seu treball i especialment dels usuaris que patim totes les carències
existents.
BIBLIOTECA CAROLA REIG I UNIVERSITAT POPULAR DE BENIMACLET.
Les obres d’ampliació dels dos equipaments del barri van ser aprovades en el
Pla Confiança, el qual acabarà l’any 2019. Al gener d’enguany la Regidoria
d’Acció Cultural ens va informar que la redacció del projecte d’obres estava
pràcticament finalitzada i que es podrien adjudicar les obres a final de 2017 o
principi de 2018 i així poder començar les obres l’any 2018, la qual cosa, si es
complix eixe calendari fixat, ens pareixeria correcta, però davant de les notícies
dels mitjans de comunicació sobre els projectes aprovats en el Pla Confiança
sempre ens queda el dubte si es compliran tots els compromisos adquirits. Per
tot això, sol·licitem a esta presidència que de nou realitze les gestions
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oportunes per a conéixer si les obres d’ampliació mencionades seran realitat en
les dates previstes.
Resposta:
 Respecte al PAI de Benimaclet, sí que s’ha presentat: es va presentar al
Saló de Cristall de l’Ajuntament la setmana passada, i després es
presentarà en el Ple Municipal, juntament amb totes les altres propostes
del projecte “Benimaclet és futur”, on s’inclou el PAI.
 Sobre la petició de més informació sobre els pressupostos participatius,
en cada consell de les juntes municipals se’n dóna informació; ara bé, si
es vol una informació més exhaustiva o més detallada sobre els
projectes de la demarcació de la Junta, es pot celebrar una reunió per a
donar-ne més detalls, amb tots els regidors responsables de la seua
execució.
2) Sra. M. Isabel Berlanga, per Som Valencians:
Respecte al pla de l’Ajuntament per a donar ús provisional als solars de la
ciutat:
- Quan es posarà en marxa?
- En quants solars dels districtes que pertanyen a esta junta s’actuarà?
- Quants són de titularitat pública i quants privada?
- Pressupost dedicat a solars d’esta junta i ús dels solars.
- Neteja i poda d’escocells d’arbres talats plens de mala herba i pesticides per
al tractament de plagues estivals, com ara mosques, mosquits i panderoles.
- Asfaltatge i reparació de clots del carrer dels Germans Villalonga, perquè la
línia 10 de l’EMT passa per allí i, com que per davall del carrer passa una
séquia, podria afonar-se en algun moment.
3) José Andrés Gil Álvarez, per Associació de Comerciants i
Professionals del Districte d’Exposició:
- Sol·licita tindre tota la informació sobre els projectes presentats aprovats per
la Regidoria de Comerç, de la gestió 2016 i 2017. Entitats aprovades i les
seues quanties, per a poder optar a algun tipus d’ajuda.
Resposta: Tota la informació sobre este tema es troba en les oficines
municipals de la Llotgeta, per la qual cosa si l’associació la sol·licita podrà
consultar-los.
4) M. José Martín Jarque, per Orriols Conviu:
- Voldria que es concretaren les mesures que es prendran en el projecte Orriols
Activa.
- Quant a la dinamització del barri, inclou entre altres punts la col·laboració dels
veïns, i mostrar la seua perplexitat per les diferents actuacions municipals dutes
a terme allí, i que considera que és una política de pegats, que demostra poc
d’interés, i fa la impressió que són incapaços d’escometre tot això d’una
manera integral al barri. Es considera que la solució als seus problemes passen
per mesures a nivell policial, judicial i per part dels servicis socials de
l’Ajuntament, ja que la situació ha arribat a l’extrem del conflicte, agreujat pels
20 anys d’abandó del govern del PP, i encara que en els dos últims anys sí que
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hi ha hagut un canvi d’actitud en el nou govern municipal, no s’aprecien els
resultats, molt necessaris perquè el barri no es convertisca en un barri més
estigmatitzat encara, per problemes tan greus com el tràfic d’estupefaents,
robatoris... D’altra banda, s’ha menyspreat les entitats del barri, que ja
comptaven amb el seu propi, en esta dinamització, i per tant sol·liciten que les
solucions es porten a terme, encara que saben que alguna cosa s’està fent.
Resposta: Sobre la dinamització del barri d’Orriols es treballa des de fa prou
de temps en el tema de la mediació amb el teixit associatiu del barri, no com a
solució única, perquè saben que s’han de prendre també mesures de pressió, a
través de la Policia Local i la Policia Nacional. El que existix ara és un
document que s’està estudiant, que es plantejarà a les associacions, però que
no està adjudicat.
Respecte a com es concreten, en l’últim taller participatiu es va concretar
quines serien les línies d’actuació al barri d’Orriols, i tot això quedarà reflectit en
un programa d’actuacions, en diversos àmbits, que constituirà l’estratègia que
es plantejarà al Ple, i es posarà en marxa.
També s’ha dit que els pressupostos participatius no es veuen al barri, i s’ha de
dir que en breu s’executarà el projecte del parc de l’ermita d’Orriols.
5) Sra. Amparo Cifre Lozano, per AVV Benimaclet:
- Com a membre del Consell Escolar Municipal, voldria dir que mentre va
governar el PP, hi havia 19 districtes i els dos últims anys s’ha passat a un
districte i quatre districtes, i enguany s’ha tornat als 19 districtes, que haurien
de garantir una educació lliure, gratuïta i laica, i no com va fer el PP que
beneficià sempre l’educació concertada respecte a la pública, i cobrant als
pares de la concertada quan no hauria de fer-ho, i mantenint els xiquets de la
pública en els anomenats barracons durant molts anys, i altres col·legis en un
estat ruïnós.
6) Arturo Peiró Pons:
- Per què els consells se celebren cada tres mesos, quan s’haurien de celebrar
cada dos?
- També es va aprovar que els consells foren itinerants; no obstant això,
excepte una vegada que es va celebrar a Orriols, sempre s’han celebrat en
este local de servicis socials de Benimaclet.
- Quant al bo Amb Tu, 15.000 targetes per a desocupats per a 2016 és una
minúcia, quan es va demanar també per a precaris, i s’estan retirant moltes
targetes perquè segons el regidor Sr. Grezzi hi ha molt de frau. Li pareix bé que
perseguisquen eixe frau, però és que les retiren simplement per haver treballat
2 dies.
- Quant a la reestructuració policial de Trànsits, a veure si és veritat i el barri
d’Orriols passa a la zona de Trànsits, perquè per afinitat històrica Orriols hauria
d’estar allí.
Resposta: Quant a la celebració dels Consells, en una reunió amb tots els
presidents de les juntes municipals es va acordar que es compassava millor al
calendari celebrar-los cada tres mesos.
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Que es faça de forma itinerant no té inconvenient: que el pròxim es faça a
Orriols i el següent al Pla del Real.
Respecte que els 15.000 bons siguen una minúcia, considera que és menys
minúcia que el que hi havia abans, i que té una repercussió pressupostària que
este govern ha assumit.
7) María Sánchez Pérez, per Associació Professionals d’Orriols:
En els pisos amb menors:
- Quines actuacions es realitzaran?
- La mediació s’ha intentat i no ha funcionat. Com es pretén mediar amb estes
famílies?
- Quins programes d’inserció sociolaboral es posaran en marxa?
Resposta: Els pisos de menors és un tema molt controvertit; hi ha pisos que
són conflictius i altres que no. La política d’este govern és que s’actue en els
que no funcionen i s’exercisca la màxima pressió perquè les persones que
provoquen problemes en estos deixen de fer-ho.
8) Vanesa Giner, per Benimaclet Descansa:
- Falta d’eficàcia de la Policia Local en el problema del botellot, perquè no
denuncien ni fan res per a evitar-lo, i no poder dormir ni descansar és un
malson, i a més la insalubritat perquè tot el barri fa pudor d’orins, que a més no
es neteja, i quan netegen fan tant de soroll que tampoc pots dormir.
- Per a quan es preveu la incorporació dels 120 policies, com es va dir, perquè
en el tema del botellot no s’ha notat res?
- Sol·liciten, d’altra banda, que totes les activitats patrocinades per la Junta no
es realitzen a la plaça de Benimaclet.
- Respecte al Festival Confusió, es va posar un únic vàter per a un centenar de
persones, i davant de la falta d’urinaris s’orinaven en les façanes de les seues
cases, per la qual cosa haurien d’instal·lar-ne més i si no tenen diners, com
deien, que no ho facen.
La resta de qüestions plantejades i no contestades en esta sessió es
traslladaran a les regidories competents i es contestaran en el pròxim Consell.
I atés que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 21.40 hores,
de la qual cosa, com a secretari, en done fe.
VIST I PLAU
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ
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