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ASSISTENTS:

President:
JORD| PERIS BLANES (VALÈNCIA EN COMÚ)
Vicepresident:
Giuseppe Grezzi (COM PROMIS)
Vocals:
JAUME FERRÁ PELLTCER (COMPROMíS)
ROSA MARíA GARCíA DOMíNGUEZ (COMPROMíS)
JOAN COLOMER BEA (COMPROMÍS)
CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
JESUALDO NAVARRO MORA (VALENCIA EN COMU)
LU|S BA|LÓN GARCíA (PP)
ALBERTO ARMERO ESTRUCH (PP)
LAURA PEÑA MIR (PP)
MARíA JOSÉ CAPILLA GIMÉNEZ (PARTIT DE LA CIUTADANIA)
MAYTE LÁZARO CASAJÚS (PARTIT DE LA CIUTADANIA)
Secretari:
PEDRO LLOPIS NARBÓN

Assistixen, com a vocals suplents, Luis Bailón García i Laura Peña Mir
(PP) per Carlos A. López Andrés i Gonzalo Mallea Durban. No assistix a la
reunió Cristina Escribano García (PSOE).

A la ciutat de València, sent les 19.00 hores del dia 22 de febrer

de
2016, es reunixen en el Centre Municipal de Servicis Socials de Benimaclet, en
sessió extraordinària, prèviament citats, els membres del Consell de Districte
de la Junta Municipal d'Exposició que dalt es detallen, amb el següent orde del
dia:
1. Lectura i aprovació, si és procedent, de I'acta de la sessió anterior

2. lnforme de la Presidència del Consell.
3. Propostes dels grups de treball.

4. Mocions dels grups municipals.
5. Precs i preguntes dels vocals.

6. lntervencions veïnals.

1. LEcruRA r ApRovActó, st És pRocEDENT, DE L'AcrA DE LA
sessró ANTERtoR
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de I'acta de la sessió
anterior, de 15 de desembre de 2015, junt amb I'orde del dia d'esta
convocatòria, i I'aproven per unanimitat.

2. INFORME DE LA PRESIOÈruCIN DEL CONSELL
En este punt, el president informa dels temes següents

1. Respecte a les activitats culturals i esportives, esta Junta compta amb un
pressupost de 16.720 euros. Estes activitats hauran de ser estudiades i
valorades pel grup de treball de cultura i educació d'una forma equilibrada entre
tots els barris de la Junta, en un termini aproximat de dos mesos i s'elevaran al
Consell. Cal distingir este pressupost del de les subvencions, que és una altra
aplicació pressupostària, dirigida a un altre tipus d'activitats, en què la Junta no
apareix com a organitzadora, sinó només col'labora econòmicament.

D'altra banda, la Junta compta amb una altra aplicació pressupostària de
premis, amb un import de 2.000 euros, que fins ara es destinava, entre altres
coses, a un acte institucional. La idea és plantejar-ho d'una altra forma, donant
dos premis a entitats que durant I'any anterior s'hagen destacat per alguna o
algunes de les seues activitats. Es trasllada esta proposta al grup de treball de
cultura perquè I'estudie i plantege allò que s'haja acordat en el pròxim consell.
S'obrirà un termini de presentació de sol'licitudsfins al 15 de març, dirigides a
la Presidència per mitjà d'instància que, al seu torn, les farà arribar I'esmentat
grup de treball per a estudiar-les.

2. Es vol concedir una assistència vespertina a la ciutadania per part de la
Presidència i dels vocals, concretament l'últim dijous de cada mes, amb
sol.licitud prèvia dirigida al correu electrònic de la Delegació de Participació
Ciutadana, que és regidorparticipacio@valencia.es, i començar este mes de
març.

3. Quant a les convocatòries dels consells, i perquè arribe a més persones, s'ha
pensat penjar-les en I'App València dels telèfons mòbils, ja que seria la forma
que s'ha considerat més àgil i ràpida per a rebre-la.

4. S'ha creat, d'altra banda, un grup de treball per a revisar la pàgina web de
I'Ajuntament. Per això, hi ha uns fulls per a tot aquell que vullga participar, dels
quals es fa entrega a les persones presents.

5. Finalment, cal destacar tres temes:
-En primer lloc, quant al parc d'Orriols, es considera un projecte molt important,
ja que podria ser un dinamitzador del barri, per la qual cosa s'està estudiant ija
es donarà informació en unes setmanes.
-En segon lloc, pel que fa al Centre Comercial Arena, este no estaria entre els
centres de gran afluència turística. Açò suposa que I'esmentat centre no podrà
obrir tots els diumenges de I'any, sinó només els diumenges que establisca la
GeneralitatValenciana, que enguany, a|2016, en són 10. Serà efectiu a partir
d'abril.

-A partir de hui ja és possible inscriure's per a votar en la consulta ciutadana
d'inversió en barris, durant les dos pròximes setmanes. Després el coordinador
del grup d'urbanisme i inversió en barris donarà informació sobre el tema.

D'altra banda, la Presidència dóna lectura succinta de les respostes a les
preguntes i peticions formulades en la sessió anterior, de les quals es farà
entrega per escrit als interessats i constaran en l'annex ll de I'acta.
Sobre este informe es produixen les intervencions següents:
a

a

Evangelina Martínez pregunta al president quins temes es tractaran en
les visites vespertines. A que ell mateix respon que qualsevol tema
relacionat amb la Junta.
El Sr. Bailón, per la seua banda, pregunta si d'eixes entrevistes es tindrà
coneixement per part dels vocals. El president contesta que els en
donarà compte.

3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
lntervé en primer lloc la coordinadora del grup de treball de Cultura i Educació,
Rosa M" García, i informa que el dimecres dia 10 de març es reunirà este grup
per a començar a estudiar totes les activitats plantejades i elaborar una
proposta per al repartiment de les aplicacions pressupostàries assignades a la
Junta. D'altra banda, el grup de treball planteja tres qüestions bàsiques:
a

La primera, remetre a les distintes delegacions competents, com

a

Joventut, Esport, Cultura, Servicis Socials, etc., perquè òbriguen les
portes fora de les hores lectives, i doten de personal suficient per a fer

a

possible l'ús de les instal.lacions per a activitats esportives, acadèmiques
i socials.
En segon lloc, agilitzar el procés de solució del tema, diverses vegades
ací plantejat, del personal del Col'legi Públic Municipal de Benimaclet,
com, per exemple, crear una borsa de treball o utilitzar la borsa creada
per la Conselleria d'Educació.
I la tercera, sol.licitar que dins dels consells escolars dels col'legis
puguen haver-hi persones membres dels consells de districte de les
juntes municipals.

Pel grup de treball d'Activitat Econòmica, Comerç

i Horta, el Sr. Colomer

exposa tres propostes:

a

a

Afavorir, per mitjà de tot tipus de mesures, el xicotet i el mitjà comerç.
Esta proposta ha sigut plantejada per I'AV de Benimaclet i I'Associació
de Comerciants de Benimaclet, a la qual s'han sumat I'AV d'Orriols i la
seua Associació de Comerciants, per la qual cosa sol'licita a la
Delegació de Comerç el control de llicències als locals d'oci, i
compliment de la normativa de distància d'este tipus de comerços.
Crear un mercat de productes frescos els dissabtes en la plaça de
Benimaclet, amb la col'laboració dels comerços de la zona, per a
afavorir la venda dels agricultors de Benimaclet i les pedanies
directament al públic, i que I'Ajuntament s'encarregara de les llicències i
de la neteja, com es fa amb el mercat extraordinari dels divendres,
proposta que es fa extensiva també al barri d'Orriols.
I la tercera qüestió seria el Centre Comercial Arena, que ja ha sigut
informat pel President de la Junta.

Pel grup de treball de Benestar Social, el seu coordinador, Sr. de la Cruz, es
planteja:
a

a

a

a

a

a

a

Reestructurar la zonificació dels barris, de manera que si estiguera més
ordenada, els distints organismes públics i agents socials podrien
treballar d'una forma més coordinada, amb un millor aprofitament dels
recursos ja existents.
Necessitat de crear un pla integral d'actuació en el barri d'Orriols, per a
la seua rehabilitació, en coordinació amb altres adminístracions
públiques, a part d'entitats i col'lectius del barri que hauran d'aportar la
seua col'laboració.
Sol.licitar que els centres educatius i altres centres públics municipals
puguen ser utilitzats per la ciutadania fora dels seus horaris habituals,
amb el personal adequat per a això i per a la seua vigilància.
lncrementar la neteja en els barris del Districte de Benimaclet, així com
la neteja amb aígua dels carrers, que siga més freqüent i més igualitària
amb altres barris de la ciutat.
Sol'licitar a les delegacions de Sanitat i Esports la creació d'un pla de
suport a I'esport base.
Que en el nou Centre de Salut Benimaclet ll es contemple la creació
d'un lloc de treballadora social.
I finalment, que des de la Junta s'atenga el tema de les beques de
menjador.

Pel grup de treball d'urbanisme i inversió en barris, el seu coordinador, el Sr
Navarro, exposa el següent.
-Després de resumir els passos anteriors del procés de consulta, que ja
es van exposar en altres sessions del Consell, este es troba en l'última
fase de votació, que s'ha obert hui mateix, com ja s'ha dit. En la reunió
per a proposar les propostes d'esta Junta va ocórrer el següent: el
pressupost de Benimaclet és de 303.000 euros; el del Pla del Real, de
246.000 euros; i el d'Orriols-Rascanya, de 515.000 euros. No obstant

això, en algun barri existien propostes que quedaven per davall del
pressupost assignat, per la qual cosa es va decidir portar altres
propostes que havien quedat aparcades temps arrere; i això s'ha notat
sobretot al Pla del Real i a Orriols-Rancanya, ja que en el primer s'han
inclòs 18 més de les dos que hi havia.
Les propostes que han quedat definitivament són:
En Pla del Real:

. Bancs del c/ Polo y Peyrolón.
. Jocs infantils en jardí en av. d'Aragó, núm. 40.
. Plaça sense barreres en c/ València Club de Futbol.
. I tot una sèrie de propostes referides a l'enllumenat
.

en la zona,
pavimentació, dotació de papereres, accessibilitat de contenidors, fonts,
accessibilitat a I'EMT.
Carril bici en c/ Suècia i General Gil Dolz .

En Benimaclet:

.
.
.
.

Àrea canina en c/ Guàrdia Civil .
Zona enjardinada en c/ Sant Columbà, c/ Masquefa.
Millora d'accessibilitat en c/ Juan Giner, Peris Mencheta, i pavimentació
de c/ Carme Crespo.
Horts urbans i reurbanització en c/ Murta.

Orriols-Rascanya:

.
.
.

Enllumenat de I'Alqueria del Grande.
Tanca del parc de Sellent, Ramón Contreras i de les ll'lusions.

Accessibilitat de contenidors, papereres, condicionament de solars,
aparcaments, renovació de I'enllumenat, conversió en zona de vianants
de I'entorn del Miguel Hernández i Arquitecte Tolsa, condicionament
solar existent darrere del col.legi Marni, reurbanització de I'entorn del
col'legi Antonio Machado, i carril bici en carrer de Montcada i av.
Constitució.

S'obri a continuació un torn d'intervencions

El vocal, Sr. Ferrá, voldria puntualitzar que totes les propostes han sigut
consensuades per tots els grups polítics; que s'intenta, en la mesura del
posible, solucionar temes que són heretats; i que la publicitat feta a la consulta
ciutadana s'ha fet amb els mitjans amb què es compta, perquè hi ha altres
mitjans de comunicació als quals no es té accés.

En este últim punt el Sr. Navarro insistix també en que es tracta d'un pas
important, encara que no siga suficient, perquè I'esmentada consulta s'ha
publicitat en autobusos, locals municipals i en la web municipal.

áít,

Dit açò, s'aproven per unanimitat totes les propostes plantejades pels grups de
treball.

4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
No ha sigut presentada cap moció a este Consell.

5. PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
La Sra. Capilla, de Ciutadans:
a

Reitera la seua petició de fer un seguiment

i una avaluació a les

propostes plantejades pels grups de treball en els consells.
a

a

a

a

Sol'licita que se

li informe sobre la quantia total del pressupost

d'inversions en barris, a part dels 7 milions de la consulta ciutadana.
Sol'licita que se li informe sobre els criteris que s'han tingut en compte
per a contractar I'empresa a què s'ha encarregat la consulta ciutadana.
Pregunta sobre el centre de majors que estava previst crear en I'antiga
Fàbrica de Tabac i que es trobava entre les propostes plantejades.
Remarca que hauria d'haver-se publicitat més i millor tot el procés de la
consulta ciutadana d'inversió en barris, perquè no tot el món té lnternet.

El vocal del PP, Sr. Armero:

.
.
.
.
.
.
.
.

Major presència policial en carnestoltes i botellot, així com de policia de
proximitat.
lncrementar per a la següent edició la inversió en barris.
Condemna del Consell d'esta Junta de les pintades realitzades en el
barri, i especialment la que feia menció a "Gora ALKA-ETA'.
Celebració de I'acte institucional que estava previst, i que s'ha realitzat
durant bastants anys.
lnsistix també en que s'hauria d'haver donat més publicitat a la consulta
ciutadana, ja que no totes les persones poden accedir a lnternet.
Pregunta si les propostes no seleccionades es tindran en compte.

Pregunta com s'ha contractat I'empresa que s'ha

fet càrrec de la

consulta ciutadana.
Donar màxima urgència al problema plantejat per la falta de personal del
Col'legi Municipal de Benimaclet.

El President dóna resposta a algun d'estos precs i preguntes:

Respecte al seguiment de les propostes, està totalment d'acord que
hauria de fer-se de les propostes aprovades en el Consell i no en
general; que cada un dels grups de treball siga qui ho faça i done
compte al Consell, ija s'estudiarà com fer-ho.

a

Respecte al cost total de la consulta, en este moment no es disposa
d'esta dada; però, només es tinga, se n'informarà.
Quant als criteris seguits per a contractar I'empresa de la consulta, ha
sigut per les seues capacitats tècniques en el tema de la participació

ciutadana,
a

a

a

la

seua experiència prèvia en esta matèria,

i es va

seleccionar entre diverses propostes presentades.
La publicitat de la consulta, com han informat els vocals anteriors, ha
sigut en una primera fase a nivell de pàgina web de l'Ajuntament, fent-la
arribar a associacions i entitats, i s'ha fet més insistència en esta Segona
fase de les votacions.
El centre de majors de I'antiga Fàbrica de Tabac, en una primera fase sí
que apareixia com a proposta; però posteriorment, en una segona fase,
es va descartar perquè ja està previst el gasto en el pressupost ordinari.
En qualsevol cas, es consultarà si hi està previst.
Respecte al botellot, la regidora de Policia ja està treballant en este
tema. El vicepresident afig que els organitzadors havien de fer-se càrrec
de la neteja de la zona, però com no ho van fer correctament se'ls obrirà
un expedient que podria comportar una sanció. Quan es tinga més
informació es traslladarà a este consell.
I respecte a la presència policial, es traslladarà a la delegació competent
perquè ens informe, ja que ara no es disposa d'eixa dada. I quant a la
policia de proximitat, s'entregarà per escrit la resposta.

-L'acte institucional ja es va informar que s'ha deixat pendent.
S'estudiarà en el grup de treball i s'arribarà a un acord, fruit d'un
consens, així com respeste als premis que s'atorguen enguany.

-Quant

a la consulta ciutadana, ja eS va informar que s'ha fet més

insistència en la segona fase, ja que la primera estava més dirigida a les
entitats, i també per optimització de costos.

-Les propostes que han quedat excloses són pels motius ja explicats.

-El Col.legi Municipal de Benimaclet, ja s'ha informat anteriorment, i
s'insistirà una vegada més sobre el tema davant dels òrgans
competents.

-Quant a les pintades, s'està d'acord de condemnar les pintades en
general, però no de condemnar la que s'ha fet referència, de "Gora
ALKA-ETA'.

5. INTERVENCIONS VEINALS
1

. Evangelina Martín ez Marlínez:

"En les últimes setmanes m'he personat en distintes ocasions en la seu de la Junta
Municipal de Districte d'Exposició i he comprovat la inexistència d'informació física

(cartelleria, fullets, etc.) sobre la consulta ciutadana d'inversions en els barris que hui,
dia 22, comença. Així mateix, fins a la data de hui, tampoc en la web estava tota la

informació relativa als projectes que serien sotmesos a votació. Este matí mateix, a les
11 hores aproximadament, he tornat a personar-me i he observat que ja hi havia una
certa informació (1 xicotet panell, uns pocs fullets i 1 cartell DIN A3). Això m'ha paregut
insuficient per a motivar la curiositat i I'interés del públic. La web que hauria d'estar

operativa per a rebre les inscripcions d'aquelles persones que conegueren la
campanya de consulta, no funcionava correctament, pel que hauria estat necessari
algun tipus de nota informativa que l'explicara, junt amb l'únic panell existent. D'altra
banda, no hi havia cap informació referida a les hores idies en què es podrà sol'licitar
suport del funcionari encarregat d'això en les dos setmanes que comprén el període de
votació per a qui tinga algun tipus de dificultat per a fer-ho telemàticament.

De tots estos fets he informat al funcionari de la junta responsable d'este suport
informació relativa a la consulta.

i

Finalment, fora d'este edifici institucional, la difusió d'esta consulta és inexistent, cosa
que em pareix inexplicable i un fet que s'ha d'esmenar. En I'actualitat sabem que en
una societat molt mediatitzada a I'hora d'informar-se per la publicitat i la imatge és
inadmissible no utilitzar-les, si el que es pretén és informar i implicar la gent. Es dóna
la circumstància agreujant a eixa falta d'informació que, molt pròxim i davant del
mateix edifici que alberga la Junta hi ha un cartell de propietat municipal per a
albergar informació de I'Ajuntament al veïnat. Des de fa anys està en desús.
Actualment es troba en un estat lamentable d'abandó i falta de manteniment. Crec
que és imperdonable que este tauler no complisca amb la seua funció. Ara seria una
ocasió oportuna i possible de fer-ho, ja que no suposa gasto pressupostari; es tracta
d'un mobiliari urbà públic, que existix i el barri necessita.
Sol.licite que siguen considerades les meues aportacions pel Consell de Districte i es
done resposta, si és possible, en esta mateixa sessió, ja que que es tracta de fets
que tenen un termini de vigència inmediata, perquè puga donar-se la màxima
informació a la ciutadania, la qual cosa considere que pot repercutir, sens dubte, en
una major participació de les persones que vivim en el barri".

2. Celia Rodríguez Lentini, per I'AMPA Col'legi Pare Catalá, sol'licita
-Solar de l'Ajuntament: una part del solar que existix entre I'església, el
Cottolengo i I'escola, ho ha cedit I'Ajuntament a la Conselleria per a ús
escolar. Fins ara desconeixem què ha fet la Conselleria i no saben què

I'Ajuntament preocupar-se perquè la
Conselleria faça efectiu este ús i integre el solar dins de I'escola amb

contestar-nos.

No deuria

noves instal'lacions? Sol'licitem a I'Ajuntament que s'implique.

i la integritat física dels
sense solució.
anys
denunciant-ho
famílies.
Portem
treballadors i les
Estem encara esperant la visita d'un tècnic de la Conselleria. Sol'licitem
la vostra implicació per a solucionar el problema.
-El pati d'infantil és un perill per a la salut

-Solucionar tots els temes relacionats amb el manteniment dels dos
edificis i patis que depenen exclusivament de I'Ajuntament.
En relació als punts 2 i 3 hem sol'licitat reun¡ons amb els regidors Sergi
Campillo i María Oliver; encara no ens han contestat, continuarem
insistint. Però ja que ens està costant solucionar estos problemes,
pensem que esta Junta hauria de ser coneixedora i involucrar-se en la

solució dels problemes d'una de les escoles públiques més grans del
districte.

3. Arturo Peiró Pons, per Orriols Conviu

-Rehabilitació de I'Alqueria d'Albors.
-Neteja d'excrements de gossos dels carrers del barri d'Orriols.
-lnstal'lació de contenidors en I'Alqueria d'Albors.
-ll'luminació de la contornada de I'Alqueria d'Albors.
-lnvestigació del Col.legi concertat Marni, davant de la denúncia d'assetjament
a una xiqueta xinesa.

4. Salvador Soriano Martínez, per Orriols Conviu:
-Reparació urgent de la tanca del Col'legi Bartolomé Cossío

5. José Sanz Solaç, per AV Racó de sant Llorenç

-lnstal'lació d'enllumenat públic en el camíde l'Alqueria del Grande.
-Senyalització horitzontal del camí de l'Alqueria del Grande, amb passos de
vianants en les entrades de les alqueries limitació de velocitat i que marquen el
camí.

6. Lucila Talens Salas
-Adopció de mesures de tipus policial per a solucionar el problema del botellot
existent en el c/ Antoni Suárez. La veïna es compromet a aportar més
informació sobre eltema a petició del president.

I sense més assumptes que tractar, s'alça la sessió a les 21.30 hores, de

la

qual, 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

