ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL
SUD
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL SUD DEL DIA 10 D'ABRIL DE 2019
En la Seu de les antigues escoles del Perellonet, situada al carrer Marques de Valterra, 33,
a les 20.00 hores del 10 d’abril de 2019 i davall la presidencia del Sr. Ramón Vilar Zanon, i en
compliment del que es disposa en el Reglament Orgánic de Govern i Administració del
Ajuntament de Valencia en el seu titol V, capitol II, articles 73 i següents, es va reunir en sessiò
Ordinaria el Consell de Districte de la Junta de Pobles del Sud, amb l'assitència dels membres
designats pels diferents grups municipals i nomenants per resolució de l'Alcalde i que formen
part del mateix, pel grup municipal Compromís la Sra. Laura Felip Foré,; la Sra. Raquel Romero
i Soler i la Sra. Anna D. Batlle i Marco; pel grup municipal Socialista el Sr. Luis Alberto Zorrilla
Torres; i el Sr. Pepe Caballer Torrent; pel grup municipal Valencia en Comú el Sr. Eloy Enrique
Vilanova López ; pel grup municipal Popular el Sr.Fernando Molina Bellido; la Sra. Cristina
Peris Planells; i la Sra. Consuelo Tarazona Minguet; pel grup municipal Ciudadanos el Sr.
Alfonso Serralta Serra i la Sra. Mar Velarte Quilis: Asisteix a la present sesió el regidor del
Ajuntament de València el Sr. Sergi Campillo Fernández, actuant com a secretaria la Sra. Ana
Sotelo Puchalt, Secretaria de la Junta, per a tractar els assumptes de la convocatoria de l'ordre del
día realitzada el 29 de març de 2019.
Oberta la sessiò del Consell pel President, s'examinen els assumptes que figuren en l'ordre
del día i s'adopten els següents acords
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació acta del Consell celebrat el 29 de gener de 2019
Sotmesa a votació, pel president, l'acta de la sessió del Consell de data 29 de gener de
2019, s'aprova per unanimitat dels membres del Consell
Aprobación del acta de la sesión del Consell de Distrito de Pobles del Sud celebrada el 29
de enero de 2019
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe del President
INFORME PRESIDENCIA
El president de la Junta en el present informe exposa diversos temes que relacionats en la
Junta, com són les subvencions per a associacions, el programa DECIDIM VLC, el consell de
turisme municipal, així com el resultat de les preguntes formulades per associacions i veïnat.
El president dóna la paraula als coordinadors responsables de cada assumpte
SUBVENCIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
El vocal de Valéncia en Comú, Eloy Vilanova explica la convocatòria 2019 de
subvencions per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana, que la regidoria de
participació ciutadana llançarà les pròximes setmanes. La convocatòria s'aprovarà en la Junta de
Govern Local del 12 d'Abril i es publicarà posteriorment al BOP per fer-les públiques. Quan
comence el termini per a la presentació de projectes, s’enviarà informació a les entitats i es
publicarà a la web i xarxes de l’Ajuntament. També s’informarà de les dades dels 10 tallers de
formació on s'explicaran les subvencions i com realitzar els projectes per optar a elles. A més,
com en anys anteriors totes les entitats podran demanar assistència tècnica al servei de
participació.
Línies de les subvencions, hi ha tres línies de subvenció:
Línia 1: Foment de la dinamització i vertebració de la vida col·lectiva en els barris o
districtes
l'objectiu d'aquesta línia es:
a.
Enfortir el teixit associatiu, millorant la participació interna de les entitats i
l'ampliació de la seua base social
b.
Promoure la dinamització de la vida col·lectiva del barri, districte o ciutat, afavorint
la creació de xarxes de col·laboració que fomenten la convivència i la cohesió social
c.
Donar suport a l'activitat del moviment veïnal en benefici de la millora dels seus
barris enfortint les relacions entre veïns i veïnes.
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Les activitats subvencionables, en aquesta línia son:
•
Activitats orientades a millorar la participació interna: com :accions formatives i/o
de creació d'espais de treball, trobada i deliberació, per millorar el funcionament intern de les
entitats.
•
Activitats orientades a ampliar la base social de les entitats: com campanyes de
difusió, comunicació i captació de persones sòcies i voluntàries. Cursos de formació, tallers,
jornades, seminaris o altres accions formatives.
•
Activitats promogudes per una o diverses entitats que afavorisquen la interacció
entre el veïnat amb les finalitats esmentades: Jornades, trobades, xarrades i altres activitats
orientades a aconseguir els objectius plantejats en aquesta línia
Línia 2: Foment de processos de participació ciutadana
l'objectiu d'aquesta línia es
a.
cíviques.

Propiciar espais oberts al debat, intercanvi d'idees i elaboració de propostes

b.
Facilitar la participació ciutadana i la relació de la ciutadania amb l'administració a
través de les noves tecnologies.
Les activitats subvencionables, en aquesta línia son:
•
Disseny i posada en marxa de processos participatius en l'àmbit d'actuació de
l'entitat, en els quals s'involucre tant a les persones sòcies com no sòcies, per al diagnòstic de
possibles problemes i necessitats del sector i proposar solucions des de la ciutadania.
•
Disseny i posada en marxa de processos participatius per a diagnosticar possibles
problemes i necessitats específiques d'un barri o districte, així com proposar solucions des de la
ciutadania.
•
Activitats de formació en metodologies participatives i/o altres aspectes relacionats
amb la participació ciutadana i els processos participatius.
•
Activitats de formació en noves tecnologies aplicades a la participació ciutadana i la
relació amb l'administració.
Línia 3: Foment de l'elaboració i difusió d'estudis.
l'objectiu d'aquesta línia es
a.
Afavorir i visibilitzar una cultura de la participació ciutadana i del moviment
associatiu de la ciutat de València.
Les activitats subvencionables, en aquesta línia son:
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•
Elaboració i/o publicació d'estudis i investigacions relacionades amb
l'associacionisme, moviments socials, processos de participació ciutadana i experiències
participatives, etc.
Repartiment del pressupost per JMD
El pressupost total de les subvencions es de 215.000€ i la distribució per les juntes s'ha
realitzat partint d'una assignació mínima de 6.000 euros a cada Junta Municipal de Districte i
considerant, com a criteris redistributius, la població empadronada a data 1 de gener de 2018 i el
nombre d'associacions registrades en cada Junta Municipal. Des de l'any passat hi ha hagut un
gran augment d'associacions registrades. En aquesta convocatòria els pobles ja tenen pressupost
propi.
Junta Municipal Ciutat Vella

19.857

Junta Municipal de Abastos

25.369

Junta Municipal de Russafa

28.914

Junta Municipal de Patraix

24.023

Junta Municipal de Trànsits

32.837

Junta Municipal de Marítim

34.886

Junta Municipal de Exposició

21.230

Junta Municipal de Pobles del Nord 8.288
Junta Municipal de Pobles de l’Oest 8.351
Junta Municipal de Pobles del Sud

11.244

Àmbit d'actuació i terminis
L'àmbit d'actuació de les entitats que sol·liciten la subvenció serà la ciutat de València (o
Pobles de València). Les entitats hauran optaran a la subvenció en la Junta Municipal on
tinguen el seu domicili fiscal i els projectes que es realitzen dins del ámbit territorial de la seua
Junta tindran més puntuació.
S'augmenta el termini de presentació de sol·licituds a un mes a partir de la publicació en el
BOP
Quantitat i termini d'execució
1.
S'augmenta a un màxim de 3.000 euros en el cas de ser només una l'entitat
demandant, i es redueix a 5.000 en cas de ser dos o més entitats les que concórreguen de forma
conjunta. S'abonarà en un sol pagament
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2.
En el referit als terminis d'execució, les entitats podran començar l'execució de les
activitats des de l'1 de gener del 2019 o durant un any a partir del cobrament de la subvenció.

II.- Decidim VLC:
La vocal de compromís Anna D. Batlle exposa les línies de treball del programa
Decidim València, així des de la Regidoria de Participació Ciutadana s'està planificant la nova
edició de Decidim VLC, es la quinta edició d'aquests pressupostos participatius.
Actualment s'ha convocat una taula de participació amb entitats socials de la ciutat per
treballar la nova edició i codisenyar les bases reguladores.
L'edició 2019-2020 començarà els pròxims mesos. Us animem que comenceu a ajuntar-vos
en el grup d'urbanisme de la junta per pensar en propostes per a l'ambit de la Junta. Com més es
treballen les propostes, serà més fàcil després el seu estudi per part dels equips tècnics.
Estigueu atentes a la web decidimvlc.valencia.es que es ficarà tota la informació del nou
procés en la mateixa pàgina podeu trobar l'estat d'execució de les edicions anteriors dels projectes
dels districtes d'aquesta junta municipal.

III.- Grup de Comerç i Turisme de la JMD i Consell Municipal de Turisme:
El vocal del grup municipal socialista, Luis Zorrilla, com a coordinador de treball del grup
de turisme, s'adona de la designació del representant de la Junta al consell Municipal de Turisme,
en aquest sentit exposa:
El Reglament del Consell Municipal de Turisme aprovat per acord de Ple de 27 de
setembre de 2018, i que ha entrat en vigor l'1 de març, preveu la creació del Consell Municipal de
Turisme de l'Ajuntament de València com a òrgan de participació social, assessorament i
col·laboració en aquelles activitats que incidisquen en el camp del Turisme dins de l'àmbit
competencial i territorial de l'Ajuntament de València, amb les funcions, composició, òrgans i
procediment regulador que s'estableixen en aquest.
Com a membres del mateix s'estableix en qualitat de vocal un/a representant del Grup
d'Activitat comercial i/o turisme de cadascuna de les Juntes Municipals de Districte, que ha de
ser representant d'una associació amb treball en l'àmbit de demarcació de la Junta i estar inscrita
en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament.
Les funcions del Consell vénen definides de forma taxada en l'article 4 del Reglament,
d'aquesta manera es contemplen:
a) Assessorar els òrgans del govern municipal de l'Ajuntament de València sobre les
iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l'acció municipal en l'àmbit del turisme des
d'una perspectiva transversal.
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b) Assessorar la Fundació Turisme València en l'elaboració del Pla de Turisme i en totes
aquelles accions que els membres del Consell consideren necessàries per al millor funcionament
de la gestió turística municipal.
c) Proposar mesures d'actuació referides al turisme i garantir la seua sostenibilitat.
d) Elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial i avaluar el seu
impacte social.
e) Realitzar un seguiment del desenvolupament i evolució del Pla Estratègic de Turisme en
el seu moment vigent a València.
Els consells sectorials són òrgans institucionals estables de participació, per a facilitar la
consulta i l'assessorament a les diferents àrees d'actuació municipal. Són espais de trobada
regular entre la ciutadania i l'Ajuntament per a debatre i recollir, de manera continuada, les seues
opinions i propostes sobre les actuacions municipals en un àmbit específic per raó de la matèria.
Com a Junta municipal, tenim una vocalia per a nombrar en aquest Consell Municipal de
Turisme. És important que els territoris estigam representats als espais de participació municipal.
Com aquesta Junta municipal ja té constituït el grup de treball de comerç i turisme, ja s’ha
reunit el grup de treball i ha nombrat al vocal que representarà a la Junta Municipal en el consell.
Però recordeu, aquesta vocalia representa al grup de comerç i turisme, més motius per participar
en aquest grup.
El grup de treball de turisme i comerç de la Junta es va reunir el passat 25 de març de
2019, en la dita sessió es va designar com a representat de la Junta Municipal de Pobles del Sud a
Jose Ramón Gabino Navarro, membre de la associació de veïns del Perellonet.

IV.- Informes emesos per diferents servicis en resposta a preguntes formulades en la
Junta
El vocal del grup municipal socialista, Pepe Caballer explica les respostes que des de la
Junta s'han donat a les diverses qüestions platejades per vocals i veïnat.
RESPOSTES A QUESTIONS PLANTEJADES PELS VOCALS.
S’han emes informes respecte a les següents qüestions plantejades pels vocals
-

Informe respecte a la pavimentació del carrer Principal de Castellar.

-

Informe respecte a d’instal·lació de punts d’informació al Perellonet.

-

Informe respecte a la urbanització del Camí del Tremolar.

El contingut dels informes s’incorporen a la present acta.
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RESPOSTES A QUESTIONS PLANTEJADES EN INTERVENCIONS VEÏNALS
En els Consells de octubre de 2018 i gener de 2019 per representants de associacions i
veïnat s’han plantejat diverses qüestions que han segut contestades pels diferents servicis
municipals, incorporant-se a la present acta, així s’ha contestat
1.- Avv Forn d’Alcedo respecte a les actuacions en el polígon industrial
2.- Avv del Perellonet respecte als amarres en l’embarcador del Perellonet,
3.- Avv de Castellar Oliveral respecte a la incorporació de La Punta a la JM Pobles del Sud
i aprovació del nou reglament de les Juntes.
4.- Avv de Castellar Oliveral, Perellonet i Forn d’Alcedo respecte a la freqüència
d’autobusos de l’EMT .

3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Modificació activitats de la Junta
MODIFICACIÓ ACTIVITATS JUNTA DE DISTRICTE
La vocal del grup municipal Compromís explica les activitats de la Junta en els següents
termes:

El Consell de la Junta en sessió celebrada el 29 de gener de 2019, va aprovar entre
altres assumptes les activitats dels grups de treball segons el següent calendari
- Reconeixement Falles, març de 2019
- Mostra de Pobles del Sud, 7 d'abril de 2019
- Rutes pels pobles, entre maig i setembre de 2019
- Concurs de relat curt, novembre de 2019
- Reconeiximents Junta, novembre de 2019
- Dones d’aci: desembre de 2019.
Reconeixement Falles
En data de hui s'ha realitzat l'activitat de reconeixement a les Falles de la Demarcació de la
Junta entregant-se les corresponents banderoles el 2 de març en l'acte de l'Agrupació de
Falles de Pobles del Sud, les banderoles es van entregar pels vocals, Luis Zorrilla i Eloy
Vilanova.
Mostra dels Pobles
L'Activitat de Mostra dels Pobles prevista per al 7 de setembre en la Plaça de l'Ajuntament
s'ha posposat per a realitzar-se durant els mesos de setembre- octubre, a causa de les
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diferents convocatòries electorals d'enguany i amb la finalitat de no incomplir la legislació
en matèria electoral, evitant així confondre un acte festiu amb actes electorals.
Amb la finalitat de concretar la data exacta de la celebració de la Mostra es faculta al grup
de treball d'urbanisme que en funció de la tramitació administrativa de l'expedient puga fixar
la data exacta de la celebració de l'acte dins del període marcat pel Consell, donant compte
en la data concreta en la pròxima sessió que celebre el Consell de la Junta Municipal.
Rutes pels Pobles
Queden fixades definitivament tres rutes per l'entorn de l’horta Castellar -Oliveral i una Ruta
pel Palmar amb el Lema “Vine a Castellar i ves de vaes al Palmar”
L'activitat de s'inicia amb rutes a peu per Castellar aquells participants que realitzen les rutes
podran apuntar-se per a realitzar al juny una ruta guiada pel Palmar que inclourà visites al
museu etnològic, passeig pels camps d'arròs , visita a les barraques i passeig amb barca, les
rutes es publicitaren en la resta de Juntes Municipals.
Estes activitats son les que han segut realitzades o modificades, la resta d'activitats es manté
inalterable, segons el calendari aprovat.
4
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000078-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del partit Ciudadanos Mar Velarte Quilis respecte a la necessitat
de posar guals en la c/Agustín Vetlar-te Morte en Oliveral, davant del parc.
MANUEL
CAMARASA
NAVALON
MPAL.CIUTADANS-PAR. CIUTADANIA(C'S)

-

REGIDOR/A

-

GRUP

MOCION QUE PRESENTA EL VOCAL MAR VELARTE QUILIS, EN SU PROPIO
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNIICPAL CIUDADANOS, ANTE EL CONCEJO DE
DISTRITO DE POBLATS DEL SUD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Hay una gran afluencia de niños jugando en el parque situado en la calle Agustín Velarte
Morte, especialmente durante los fines de semana. Los padres suelen situarse en la otra parte de
la calzada, donde encontramos un bar. Este hecho provoca que, en muchas ocasiones, los niños
crucen sin mirar prácticamente y, en la curva para la entrada a esta calle, que confluye con la
salida del Parque hay muy poca visibilidad.
Por lo expuesto, se plantea la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que se instalen badenes en la zona que refuercen la seguridad viaria y eviten posibles
accidentes obligando a minorar la velocidad de los vehículos.

RESPUESTA
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Por el vocal de Valencia en Comú se da respuesta a la moción presentada en el siguiente
sentido, el éxito de la remodelación del parque de L’Oliveral es innegable viendo el uso que
hacen nuestras y nuestros jóvenes de él diariamente y en especial los fines de semana. Todos
estamos de acuerdo que los alrededores de un parque deben ser lo más seguros posibles aunque
no creo que el motivo que se indica desde el grupo Ciudadanos sea el más conveniente. Por lo
tanto debemos ir un poco más allá que poner un simple baden para hacer la zona lo más segura
posible y proponemos la aprobación de la siguiente
PROPUESTA ALTERNATIVA
Único.- Requerir a los servicios municipales competentes en la materia que se valore la
viabilidad y posible ejecución cuando proceda técnica y económicamente las siguientes
actuaciones:
Posibilidad de poner un paso de cebra, elevado o no según los técnicos del
Ajuntament, en la salida del parque en la calle Agustín Velarte Morte.
Posibilidad de c onvertir la calle de sentido único desde el número 36 al 40, en
sentido ascendente, teniendo la salida al camino del Tremolar.
Posibilidad de señalizar, mediante los medios más adecuados y
de niños y niñas en la calzada al estar cerca de una zona de juegos infantiles.
-

correcta, el peligro

Posibilidad de limitar la velocidad de la calle a 30 km/h.

Posibilidad de h abilitar zona de aparcamiento en el margen derecho en sentido de la
marcha sugerido (sentido ascendente), para ampliar las plazas de estacionamiento de la zona.
Se aprueba la propuesta alternativa por unanimidad.
5
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000078-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del partit Ciudadanos Mar Velarte Quilisrespecte al nombre de
monitors/es en el menjador del CEIP PINEDO
Durante el debate de la moción
MANUEL
CAMARASA
NAVALON
MPAL.CIUTADANS-PAR. CIUTADANIA(C'S)

-

REGIDOR/A

-

GRUP

MOCION QUE PRESENTA EL VOCAL MAR VELARTE QUILIS, EN SU PROPIO
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNIICPAL CIUDADANOS, ANTE EL CONCEJO DE
DISTRITO DE POBLATS DEL SUD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
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Para un ratio de 90 alumnos se ha visto reducido el número de monitores de 9 a 2. Entre los
niños se encuentran bebés que no pueden valerse por sí mismos. Además, las propias maestras
tienen que ayudar en estas tareas sin tener compensación alguna, perdiendo su tiempo de
descanso, pues ya tienen sus horas cubiertas.
Por lo expuesto se plantea la siguiente
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Que se inste a la Generalitat Valenciana a que se inicien los trámites para incrementar
el número de monitores/as a fin de poder atender al alumnado correctamente durante todo el
horario escolar
RESPUESTA A LA MOCIÓN
La vocal de compromis Laura Felip contesta la moción planteada indicando que la
Escoleta de Pinedo es una escuela infantil de 0 a 3 años competencia del Ayuntamiento de
Valencia, dichos centros vienen regulados por el Decreto 2/2009 de 9 de enero, las aulas de estos
deben estar atendidas por personal que cuente con las titulaciones recogidas en el artículo 11 y
con la ratio que viene determinada en la citada norma; en este sentido a la escoleta de Pinedo le
correspondería 1 educador escolar por aula, no obstante en este momento se cuenta con 1,5
educadores por aula, la intención es ir incrementando dicha ratio hasta 2020.
Respecto a la incorporación de monitoresde comedor, tal y como se plantea por la vocal de
Ciudadanos hay que indicar que está figura no es la adecuada para realizar las funciones de los
educadores infantiles en los centros de primer ciclo de infantil.
PROPUESTA ALTERNATIVA
Única.- Instar a los órganos competentes para que se cumpla la normativa en los centro de
educación infantil de primer ciclo, a los que pertenece la Escoleta de Pinedo y respecto a aquellos
centros que no son competencia del Ayuntamiento de Valencia, ínstese, a través de los órganos
competentes del Ayuntamiento, a la Generalitat Valenciana a cumplir la normativa en cuanto a la
atención al alumnado durante todo el horario escolar.
Se aprueba la propuesta alternativa por unanimidad
6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció presentada pel vocal del partit Popular Fernando Molina Bellido respecte a l'asignació
nous policies locals pedaníes Sud
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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Fernando Molina Bellido, con DNI 44873942E, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguiente del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente
MOCIÓN
La reducción de efectivos de la Policía Local que prestan servicios en las Pedanías Sud es
una evidencia, sobre todo en fines de semana.
Alcaldes/as Pedáneos/as y vecinos/as han expuesto sus preocupaciones por la falta de
policías de proximidad y de segunda actividad en sus pedanías.
La convocatoria en la última oposición pública de policía local y de entrada de nuevos
policías hace necesario que se asignen nuevos policías locales a las pedanías Sud.
PROPUESTA DE ACUERDO
1.Proceder a la asignación de nuevos policías locales a la prestación de sus servicios en las
Pedanías del Sud

RESPOSTA
El vocal del grup municipal PSPV-PSOE, Pepe Caballer, contesta a la moció presentada
indicant que, si efectivament hi ha mancança d'agents de la policia, es comunicarà a la delegació
de
protecció
ciutadana
per
realitzar
els
estudis
pertinents.
Així mateix el Regidor Sergi Campillo, en relació a la moció indica que l'Ajuntament de
Valencia a convocat desde 2016 al voltant de 250 plaçes de policia local que efectivament falta
policia local en tota la ciutat i la incorporació de nou personal a l'administració no és automàtica,
hi ha publicacions en butlletins oficials, el tribunal té a supervisar i corregir 9 proves, de manera
que el procés total és d'un any com a mínim, el procés vigent ha durat dos anys, però l'anterior
procés va durar quatre anys; venim d'una decada de sequera continua en la convocatoria de
plaçes de policia i es molt dificil remontar la situació on no havia cap planificació i el personal
anat
jubilantse
o
passant
a
segona
activitat.
El president de la Junta proposa una moció alternativa indicant que es pot sol·licitar un estudi a la
policia per incrementar el número de efectis als pobles del Sud.
La Vocal Mar Velarte de ciudadanos pregunta si es coneix en que es basen els estudis de la
policia per realitzar l'asignació de policies a lo que els regidors Sergi Campillo i Ramón Vilar
indiquen que es desconeixen, pero que hi ha que tindrer en compte la dificultat que suposa fer
previsions sin tindre clar els efectius que es jubilen i els que pasen a segon activitat. de ahí que el
president proposa la seguent
PROPOSTA ALTERNATIVA
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Ünica.- Sol·licitar a la delegació de Protecció Ciutadana que realitze un estudi respecte a la
necessitat de contar en efectius de la policia local als Pobles del Sud de Valencia, fent constar
expresament la mancança d'efectius que actualment hi ha.
Previa a la votació el vocal Fernando Molina fa constar es que el process de selecció de
nous efectius de la policia local podía haver-se iniciat abans.
Concloses les intervencions es procedeix a la votació aprovanse per unanimitat dels vocals
de la Junta la moció alternativa presentada pel president de la Junta.
7
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del partit Popular Consuelo Tarazona minguet respecte al mal
estat de la carreterra Creueta Alta Pedania Forn d'Alcedo
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 22398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguiente del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente
MOCIÓN
La Ctra. Creueta alta de la Pedanía de Horno de Alcedo se encuentra en un mal estado de
conservación. Por esa carretera circulan 36 familias, admas de camiones y tractores puesto que
hay zona agricola en cultivo, así como la entrada a una importante empresa y ni siquiera se
intentó la reparación de los baches, al dcirnos queera imposible, no obstante una llamada
telefónica fue suficiente para que se inicase el rebacheo, por otro lado el Ayuntamiento ha
realizado los trabajos de pintura en la delimitación de esta vía. y se han comido casi un metro de
la carretera, entiendo que el Ayuntamiento no debe gastarse en pintura cuando necesita una
reparación y su acondicionamiento para el tránsito de vehículos en ambos sentidos de
circulación.
PROPUESTA DE ACUERDO
1.Tras los estudios técnicos oportunos, proceder a los trabajos de acondicionamiento
integral de la carretera creueta alta.
2.Destinar consignación presupuestaria municipal para el proyecto de acondicionamiento
de la Ctra.Creueta alta.
RESPOSTA
La moció es contestada per la vocal de Compromís Raquel Romero indicant que el projecte
de condicionament i pavimentat de la carretera de Creueta Alta i Entrada Colomins, va ser un
projecte que es va presentar a través dels presusupuestos partcipativos DECIDIM VLC 2018 2019, amb un cost de 22.453 €, aquest projecte va obtindre un total de 33 vots i es va aprovar la
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seua viabilitat tècnica, actualment ha passat al servei de manteniment per a iniciar en breu les
actuacions aprovades.
Previa a la votació de la moció vocal del partit Popular indica que efectivament l'actuació
indicada es va incloure en el DECIDIM a petició dels veins, pero com el presuost no era molt alt
tan sols es va inclore una part de la carretera de la Crueta Alta i es necessari que s'acondicione
tota la carretera.
A la vista de totes les exposicions el president del Consell propose la següent proposta
alternativa
PROPOSTA ALTERNATIVA
Única.- Sol·licitar als servicis municipals competents que en els pressuposts de 2020
s'incloga la resta de pavimentació i condicionament de la carretera de la Creuta Alta, sempre que
tecnicament siga possible.
La proposta alternativa s'aprova pels vots a favor dels vocals de Compromis, PSPV-PSOE i
Valencia en Comú i vots en contra dels vocals del Partit Popular i Ciutadans.
8
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció presentada pel vocal del partit Popular Fernando Molina Bellido respecte a l'adscripció
de la Punta a la Junta Municipal Pobles del Sud
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Fernando Molina Bellido, DNI 44873942E, en su calidad de vocal del Grupo Municipal
del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguiente del Reglamento
Orgánico del Pleno, presenta la siguiente
MOCIÓN
En la sesión de la Junta Municipal de Pobles del Sud celebrada el día 28 de mayo de 2018
y ante la equivocación de incluir en la Junta Municipal de Ruzafa a la Pedanía de la Puntas, en
lugar de como corresponde en la Junta Municipal de Pobles del Sud se acordó proceder a
subsanar este equívoco.
El pasado mes de septiembre de 2018 se reunió el grupo municipal popular con la
representante del área del grupo Valencia en Comú, Neus Fabrega, para revisar posibles errores y
modificar el reglamento previa aprobación en el Pleno Municipal.
Pasados diez meses de este compromiso las cosas siguen igual administrativamente. El
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valencia, en el artículo 81, ámbito territorial de las
juntas municipales de distrito, sigue adscrita la pedanía de la Punta a la Junta Municipal de
Ruzafa

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 D'ABRIL DE 2019

13

PROPUESTA DE ACUERDO
Proceder inmediatamente en el Pleno del mes de abril a la adscripción de La Punta en la
Junta Municipal de Pobles del Sud.

RESPOSTA
Previa a la contestació de la moció el president explica que la Junta no pot acordar el canvi,
tan sols proposar al órge competent les actuacions que es consideren, la moció es contesttada pel
vocal de Valencia en Comú, Eloy Vilanova en els següents termes:
Tots ací estem d'acord que La Punta i La Font d’En Corts haurien de pertànyer a la Junta
de Pobles del Sud per territori i història però no es va fer així en el seu moment. A més de la
modificació normativa que es requereix cal alterar la ubicació per districte, sempre que siga
possible.
El Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de València, aprovat
per acord plenari de 29 de desembre de 2006 i publicat en el B.O.P. de 31 de gener de 2007, va
ser objecte de modificació puntual en l'article 81 que regula la divisió territorial de les Juntes
Municipals de Districte, amb l'objectiu de permetre la creació de les tres noves Juntes de Pobles
de València, Nord, Oest i Sud. Aquesta modificació es va aprovar per acord plenari de 28 de
setembre de 2017, publicada en el B.O.P. el 2 de febrer de 2018, i va ser com a conseqüència de
la reivindicació històrica dels pobles de València.
La inclusió del barri de la Punta en la Junta Municipal de Pobles del Sud, estava
contemplada en l'esborrany de la modificació del Reglament Orgànic del Govern i Administració
de l'Ajuntament de València, de manera que la Junta Municipal de Pobles del Sud quedava
integrada pels barris coincidents amb el districte número 19, afegint a aquesta distribució La
Punta i En Corts.
Per poder aprovar la nova distribució és necessari iniciar els tràmits corresponents a la
modificació reglamentària. L'article 4 i 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local reconeix la potestat reglamentària de les entitats locals. L'aprovació d'Ordenances
locals s'ajustarà al procediment establit en l'article 49 de la Llei, i serà requisit per a la seua
entrada en vigor la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb el que s'estableix en l'article 70.2 del mateix text legal.
L'aprovació de les Ordenances locals s'ajusta al següent procediment:
a) Aprovació inicial pel Ple.
b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
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c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i
aprovació definitiva pel Ple. En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional.
Per tant de conformitat amb el que es disposa en l'article 123.1.d de la Llei correspon al
Ple l'aprovació, modificació d'Ordenances i Reglaments.
Malgrat estar totalment d'acord amb la proposta que fan en la seua moció i així es va
contemplar des de la regidoria de participació ciutadana i acció veïnal en la proposta d'esborrany
de reglament redactat, aquest reglament no serà aprovat en aquest mandat per la impossibilitat de
complir els terminis de tramitació corresponents.
Juntament amb la modificació normativa es tindrà en compte, en la mesura que siga
possible el mapa de districtes de València, ja que els barris de la Punta i Font d’En Corts
pertanyen al districte 10 de Quatre Carreres i Pobles del Sud son el districte 19, sent este
districte el que compren els territoris situats al Sud del llit del nou riu.
Proposont que s'inicien els tramits per modificar el Reglament per incloure els Barris de La
Punta i En Corts en la Junta de Pobles del Sud, atenent a criteris histórics, geografics, agraris i
d'usos i contant en la participació veinal, canviant, si técnicament es possible la demarcació dels
districtes per incloure La Punta i En Corts en el districte 19.
Previa a la votació de la moció, el vocal del partit popular Fernando Molina sol·licita que
conste en acta, que en la sessió del Consell de 28 de maig de 2018 la regidora Consol Castillo
davant la pregunta de quan es canviaria els barris de la Punta i En Corts a la Junta de Pobles del
Sud i que el procés ja s'havia iniciat, pel que entén que no es pot iniciar un procés que ja està en
marxa.
A la vista de totes les exposicions el president del Consell proposa la següent proposta
alternativa
PROPOSTA ALTERNATIVA
Primer.- Instar a la Corporació a agilitzar els tràmits necessaris per a procedir a la
modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament quant a la
composició de les Juntes de Districte, regulat en el seu article 81, de manera que s'incloga en la
demarcació de la Junta Municipal de Pobles del Sud els barris de La Punta i Encorts.
Segon.-Proposar, per al seu estudi, i si escau, realitzar una nova delimitació dels districtes
municipals de manera que aquests puguen realitzar-se atenent a criteris geogràfics, històrics,
d'usos i limites agraris, i tambe amb subjecció a criteris demogràfics, i criteris d'equipaments i
serveis destinats a la població i tenin en conte l'opnió del veinat. La nova demarcació haurà de
reconéixer les peculiaritats de la Punta i Font d'En Corts, com a pedanies historiques, realitzant
les consultes pertinents en aquest sentit al veïnat dels barris citats.
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Se sotmet a aprovació, la proposta alternativa que s'aprova amb els vots a favor dels vocals
de Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú, vots en contra dels vocals del Partit Popular i
les abstencions del grup Ciutadans.

9
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del partit Popular Cristina Peris Planells respecte a la neteja
viaria en les pedanies del Sud
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Cristina Peris Planells DNI 22157096L, en su calidad de vocal del Grupo Municipal del
Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno, presenta la siguiente
MOCIÓN
Desde el partido popular queremos denunciar el incremento de falta de limpieza que han
sufrido Las Pedanías del Sur en los últimos cuatro años, basta darse un paseo desde La Torre a El
Perellonet para comprobarlo. Sabemos que se limpia pero esa limpieza es insuficiente y más si se
tiene en cuenta que en el Programa electoral 2015 de Compromis defendido por el Alcalde Sr.
Ribó decía textualmente " Mejora en la frecuencia de la limpieza viaria para que los barrios de la
ciudad puedan disfrutar de un medio ambiente saludable, mejoraremos y dotaremos de los
medios necesarios para mantener una ciudad limpia, eso se ha quedado en una propuesta
incumplida, una más de las muchas promesas incumplidas. Solo por poner algunos ejemplos El
Camí de las Moreras, en la Punta, está lleno de suciedad, al estar cerca del Oceanogáfic se utiliza
de aparcamiento y está lleno de residuos y envases de plástico; El Caminot está lleno de maleza y
malas hierbas, plagas de ratas y baches, porque transitan muchos camiones; El Camí del
Tremolar entre Pinedo y El Oliveral hay una zona abandonada, donde no hay limpieza, ni
desbroce, ni limpieza de acequias, además entre el nº 163 y nº175 y en la entrada del Racó, las
aguas residuales entran en las casas porque las acequias no se limpian ni desbrozan; En la
desembocadura del rio, que hay un coto de pesca, la suciedad se acumula de fin de semana en fin
de semana, en los alcorque hay malas hierbas y las palmeras están por podar y al otro lado hay
cantidad de hierbas; En la zona de la Playa para perros hay una falta de limpieza e higiene y el
problema va en aumento, preguntada a la concejal de playas la Sra. Pilar Soriano sobre la
frecuencia de la limpieza de esta playa se nos indicó que se limpia con la misma frecuencia que
las otras playas, pero eso no es así, indica la vocal del partido popular, Sra. Soriano, en la playa
de perros hay que tener una mayor limpieza, ajustada a las características de esta playa, y
también por los alrededores que es por donde se pasean los perros; Otro punto que se indica, es la
Salida de Pinedo por la carretera del Saler, donde hay un terreno sucio y encharcado donde
proliferan las plagas de ratas y caldo de cultivo de mosquito tigre y hay una degradación
paisajística, y vertidos incontrolados y lo mismo cabe decir de nuestros pueblos más turísticos
como El Palmar, El Perellonet, Pinedo y El Saler, de ahí que la vocal instó al representante de la
Junta Municipal en el Consell de Turismo de la Ciudad de Valencia, presente entre el público, a
que se tratase en dicho Consell el problema de la limpieza. La vocal del PP indica que el tema de
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la limpieza no es solo que lo dice su partido sino que en Informe mensual el Registro Municipal
de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones, las reclamaciones de los vecinos del Sur por falta de
limpieza en las vías públicas se han incrementado en un 114% respecto al mismo periodo
anterior, y eso es algo que debe tenerse en cuenta y se pongan las medidas necesarias, por eso
pedimos un plan integral de limpieza para Los Pobles del Sur. Todo esto lo basa la Sra. Peris
Planells en un artículo publicada por La Vanguardia, edición Valencia el 9 de mayo de 2015,
donde se entrevistó al Sr. Ribó, portavoz de Compromís, candidato a alcalde de Valencia, que
indicaba que los Pobles de Valencia tienen que contar con los servicios que merecen como una
parte de la ciudad , esta afirmación la hacía el Sr. Ribó en relación con las denuncias recibidas
por el abandono que sufrían las pedanías, e indicaba que las pedanías son realmente los Pueblos
de Valencia con un entorno privillejado que se tienen que cuidar con posibilidades de calidad de
vida que en Compromis queremos convertir en realidad , del mismo modo la Sra. Pilar Soriano,
concejal y también candidata a la alcaldía, en el citado artículo y a dos semanas de la celebración
de las elecciones, indicaba que ya sabían que el cambio de gobierno en la ciudad era un hecho y
que con un gobiernos sensibilizado con el medio ambiente apostamos por un plan integral de
limpieza de pedanías de Valencia que no se olvide ninguna zona donde sea igual de agradable
pasear por La Torre que por el Panterre, por eso entendía que la Administración tenía que asumir
su responsabilidad y apostaban por una gestión pública de esta área. Al término de la lectura del
articulo reseñado la Sra. Vocal Cristina Peris indica que las palabras se las lleva el viento y que la
dejadez sobre las pedanías del Sur, del actual gobierno municipal, es un lamentable hecho, por
eso entiende que desde la Junta se apoyará su propuesta de elaborar un plan integral de limpieza
para las pedanías del Sur, puesto que es la misma que en su día hizo una compañera del equipo
de gobierno en plena campaña electoral hace cuatro años, sería una absurda contradicción votar
en contra de lo que ustedes mismo habían propuesto
Es uno de los problemas que más afecta a los ciudadanos que se plasman en numerosas
quejas y reclamaciones vecinales.
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Elaboración de un Plan integral de limpieza viaria en las Pedanías Sud.

El president de la Junta abans de la moció alternativa dona la paraula
a Ciudadanos que recolza la proposta de Grup Popular perquè és una qüestió que ells reclamen
sempre. A la vista de tot la vocal de compromis Anna Batlle contesta la moció en el següents
termes
RESPOSTA
La vocal de Compromís Anna Batlle, manifesta la seua disconformitat en la moció
plantejada, entén que la moció està plantejada en termes demagògics i entén que és una
exageració, pensa que els pobles del Sud estan molt més nets que abans, actualment
les baldejadores que passen pels pobles netegen en sabó, cosa que abans no passava, pel tant
planteja
la
següent.
PROPOSTA ALTERNATIVA
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1.-Continuar i intensificar la programació de neteja 2019 que es va aprovar el passat 21 de
desembre de 2018 en Junta de Govern.
2.- Continuar i intensificar amb la neteja dels solars de propietat municipal, seguint la
programació marcada pels tècnics del Servei de Neteja.
3.- Continuar i intensificar amb la inspecció municipal dels solars de titularitat privada i
continuar amb l’inici d’expedient als solars que així ho necessiten per instar al propietari a dur a
terme la seua neteja.
El president abans de passar a la votació dona la paraula a la vocal del partit Popular
Cristina Peris i indica que el dit i exposat en la seua moció és totalment cert; al que la vocal de
compromís contesta, amb permís de presidencia, indicant que ara hi ha molta major neteja als
pobles del Sud perquè és baldeja i passa el camió de baldeig netejant en aigua i sabó i entén que
està més net ara que abans.
Somes a votació la proposta alternativa s'aprova pels vots a favor dels vocals de
Compromís, PSPV- PSOE i València en Comú, votant en contra en els vocals de partit Popular
i Ciudadanos
10
RESULTAT: NO CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000078-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta formulada per la vocal del partit Ciudadanos Mar Velarte Quilis respecte a l'afluència
d'autobusos en l'IES EL SALER.
MANUEL
CAMARASA
NAVALON
MPAL.CIUTADANS-PAR. CIUTADANIA(C'S)

-

REGIDOR/A

-

GRUP

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL MAR VELARTE QUILIS, EN SU PROPIO
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNIICPAL CIUDADANOS, ANTE EL CONCEJO DE
DISTRITO DE POBLATS DEL SUD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Se han reducido autobuses de transporte escolar, provocando que muchos niños tengan que
ser desplazados para poder llegar a la parada e incluso llevarlos directamente a la escuela.
Por lo expuesto, el vocal que suscribe plantea las siguientes
PREGUNTAS
1.- ¿Sería posible conocer la cantidad de niños que va en cada autobús?
2.- ¿Cuántas paradas hace cada línea?
3.- ¿Van acompañantes adultos en esos autobuses?
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11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta formulada pel vocal del partit Popular respecte a la falta de Neteja en Parc de la Torre.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Fernando Molina Bellido, con DNI 44873942E, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguiente del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguientes PREGUNTAS
Los vecinos de Sociopolis (La Torre), protestan por la falta de limpieza y abandono del
Parque inaugurado hace unos meses.
1.¿Causas de la no limpieza del Parque en Sociopolis de la Torre?.
2.¿Qué actuaciones de limpieza ha realizado el Ayuntamiento en dicho Parque en este año
2019?.

Fdo.- Fernando Molina Bellido
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. Des de la Delegació de Gestió de Residus Sòlids es du a terme la neteja del mateix des del
mes de desembre de 2018, quan es va inaugurar el parc. La neteja es du a terme en dies
alterns de dilluns a dissabte.
2. Durant les tasques de neteja s’agrana tota la zona i es buiden les papereres,
comprovant-se un adequat resultat de neteja.
Per altra banda informem que està en tràmit l'alta del jardí en el llistat de jardins, objecte
del manteniment, reg i conservació de les unitats enjardinades pertanyents al sector La Torre,
estant previst el seu desherbatge i manteniment integral per al present mes d'abril.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta formulada pel vocal del partit Popular Fernando Molina Bellido respecte a les
Banderes lligades al masteler en l'Alcaldía de Pinedo.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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Fernando Molina Bellido con DNI 44873942E, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguiente del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta las siguientes
PREGUNTAS
En los mástiles de la Sede de la Alcaldía Pedanéa de Pinedo, se ubican las tres banderas
(Nacional, Comunidad Valenciana y Europa). Continuamente están atadas dichas banderas (se
adjunta foto).
1.¿Causas de la continua atadura de las banderas en la Alcaldía Pedánea de Pinedo?.
2.¿Quién toma la decisión de atar dichas banderas?

Fdo.- Fernando Molina Bellido
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RESPOSTA
Es tracta d'una mesura per a evitar la deterioració d'aquestes. Es procedirà a desplegar-les
amb motiu de qualsevol festivitat d'àmbit nacional, local o autonòmic, incloent qualsevol data
assenyalada en dit poble de València.
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta formulada pel vocal del partit Popular Fernando Molina Bellido respecte als arbres de
la Avinguda Carlos Marx.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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Fernando Molina Bellido, DNI 44.873.942E, en su calidad de vocal del Grupo Municipal
del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguiente del Reglamento
Orgánico del Pleno, presenta las siguientes
PREGUNTAS
En la Avda. Carlos Marx de la Pedanía Horno de Alcedo se ubicaron en la mediana unos
árboles que fueron retirados posteriormente. Se implanto nuevo arbolado en el campo paralelo a
la Avda. Ante el asombro de los vecinos y la nula explicación del Alcalde Pedáneo.
1.¿Causas para la retirada y posterior implantación en otro lugar del arbolado de la Avda.
Carlos Marx?.
2.¿Se ha informado al vecindario de la pedanía de estos cambios y a que son debidos?.

Fdo.- Fernando Molina Bellido.
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. Es van trasplantar lledoner i alzines, per estar sota el cablejat elèctric, a sol·licitud
d'Iberdrola, en previsió que en pocs anys interferiren amb el cablejat d'alta tensió. En la
mitjana se han plantat baladres i tamarix de peu alt, arbrets de xicotet port.
2. Sí, s'ha informat a l’alcaldia de Forn d’Alcedo i a l'associació de veïns. S'han traslladat
al solar del citat carrer els arbres trasplantats a petició de l'alcalde de Forn d’Alcedo, amb motiu
de la celebració del dia de l'arbre.
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta formulada pel vocal del partit Popular Fernando Molina respecte a la cessió del
vaixell d'Estibadors de Pinedo.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Fernando Molina Bellido, DNI 44873942E, en su calidad de vocal del grupo municipal
popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguiente del Reglamento Orgánico del
pleno, presenta la siguiente:
PREGUNTA
En el pleno municipal de Mayo de 2018 se acordó realizar las actuaciones oportunas para
conseguir la cesión del edificio del Barco de Estibadores.
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1.¿Que gestiones ha realizado el Ayuntamiento?

Fdo.- Fernando Molina Bellido.
RESPUESTA:
MARIA OLIVER SANZ - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ DE
PATRIMONI MUNICIPAL
Que, efectivamente, en el pleno del mes de mayo de 2018 se aprobó una moción, suscrita
por la delegada de Agricultura, Huerta y Pueblos de València, Sra. Castillo para que por parte del
Ayuntamiento se llevasen a cabo las actuaciones oportunas ante la Demarcación de Costas para
conseguir la cesión del edificio Barco de Estibadores para convertirlo en un espacio
multifuncional donde la ciudadanía del Saler, después de un proceso participativo donde todas las
entidades y asociaciones puedan participar, decida cuáles son los usos en el espacio de referencia
y de acuerdo con la normativa reguladora.
Que la delegación de gestión de Patrimonio Municipal, no tiene competencias relativas a
ninguno de los usos en los que en el debate plenario de la citada moción se citaron. Por dicho
motivo y por no ser dicho inmueble, de momento, de propiedad municipal desde esta de
Delegación no se ha realizado ninguna gestión al respecto.
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
Com vosté sobradament coneix, el problema del Barco no l'ha creat este govern, ans el
contrari, han estat els Governs del Partit Popular aci i el govern de l'Estat, els què han abandonat
eixe equipament des de fa dècades.
Pel contrari, el Govern de l'Ajuntament de Valencia, ha considerat totes les possibilitats per
a que el barco puga ser cedit als Clubs de Vela i no es deteriore més del que està, i evitar així
mateix que es produixquen actes vandàlics.
De moment estem a l'espera que la DG de Costes, ens conteste, en relació a una possible
cessió en precari d'eixe equipament.
No hay ruegos y preguntas
En este punto se solicita la intervención por parte de los siguientes asistentes:
Ana Gradoli, per l'Associació de veïns de la Devesa del Saler, que sol·licita una nova
parada de la línia 25 de l'EMT, prop de la urbanització la Casbah, que està a bastant distància de
l'última parada que efectua aquest autobús, també és necessari l'asfaltat dels carrers de la Gola de
Puchol, números del 14 al 26 i en el nucli 6. També és necessari acabar el perímetre de seguretat
en cas d'incendi que està per completar i respecte al projecte de prevenció d'incendis no s'està
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complint

quant

als

terminis.

María Navarro Bau, veïna de Pinedo, carretera del Racó núm. 6, manifesta la falta de neteja de
séquies i desguassos, en la zona on viu, Camí del Tremolar en la part de Pinedo, no hi ha
contenidors de plàstic, vidre, paper i orgànics. No hi ha enllumenat elèctric en la carretera del
Caballó i Carretera del Racó. Així mateix sol·licita guals o algun tipus de reductors de velocitat
perquè els vehicles circulen per aqueixa carretera a pixes de 40 KM/h.
Carmen Serrano, per l'Associació TYRIUS del Palmar, indica falta de neteja al poble del Palmar
en general i en particular cal dragar la séquia de la zona urbana, on hi ha restaurants. També és
necessari que es draguen les séquies i que l'aigua circule al voltant del poble.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 21.35 , estenent-se la
present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot la qual cosa com a secretària done fe.
EL PRESIDENT
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