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CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS.
ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA 9 D'ABRIL DE 2019
ASSISTENTS
PRESIDENT.
D.Carlos Galiana LLorens
VOCALS:
GRUP COMPROMIS
Sra. Ángels Martínez Muñoz
D. Virgilio Juarez Andrés
D. Andreu Soler Salvador
GRUP POPULAR
Sra. Adela García Bernal
D. Joaquin Fernández Parra
D. José María Martí Molins
GRUP SOCIALISTA
D. Gabriel Gil Lozano
GRUP CIUTADANS
D. Javier Copovi Carrión
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D. José Francisco Monserrat del Río
GRUP VALÈNCIA EN COMÚ
Sra Ana María López Hernández
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru
En la Ciutat de València, sent les 19,00 hores, del dia de la data, es reunixen, deguda i
prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal d’Abastos, situada en la C/ Alberic
18,planta 1ª, els membres del Consell, que a dalt es detallen, la regidora del grup Popular Sra M
Ángels Ramón LLin Martínez i el regidor del grup Ciutadans, D. José María Bravo Plana-Sala ,
així com diferents representants d'Entitats Municipals situades en la demarcació, per a tractar els
assumptes establits en l'Ordre del Dia.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 12 de febrer de 2019.
Pregunta la Presidència si algun membre del Consell ha de formular alguna modificació o
aportació de l'acta de la sessió anterior. No havent-hi cap observació, s'aprova per unanimitat
l'acta de la sessió anterior pel Consell Municipal de Districte.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de Presidència
Pren la paraula Presidència de la Junta Municipal d' Abastos D. Carlos Galiana
Llorens :
"Segón punt d l’orde del dia: Informe de Presidència. Ens han dit desde la Regidoria de
Participació Ciutadana que es llançarà en les properes setmanes la nova convocatoria de
subvencions per al foment de l’associacionisme i de participació ciutadana 2019. La conovactoria
s’aprovarà este divendres el dia 12 i després se publicarà en el BOP. El termini de la presentació
de projectes s’enviarà tota l’informació a totes les entitas i es publicarà també a la web i en les
xarxes socials de l’Ajuntament. També s’informarà de les dades dels deu tallers de formació per
a explicar les subvencions i com realizar projectes, també recordem que com en anys anteriors a
totes les entitats podràn demanar una asistència técnica per part del Servei de Participació per a
ajudar a fer el tema de les subvencions. N’hi han subvencions del foment de la dinamització i
vertebració de la vida colectiva en el barrios i districtes, hi han dos linies, i una altra de foment
dels pocesos de participació ciutadana i la tercera de foment de elaboració i difusió d’estudis,
d’acord? com sabeu el repartiment del presupost que eren 215.00€ a la Junta Municipal
d’Abastos li corresponen 25.369 € l’ àmbit d’actuació es de tota la ciutat pero les entitats
evidentment han de concorrer a la Junta Municipal d’Abastos segón el seu domicili fiscal i el
projecte. També dir-vos que s’augmenta el termini de presentació de sol·licituts a de mes a partir
la publicació al BOP i per últim la quantitat i el termini d’execució s’ha augmentat fins a 3.000€
en cas de ser una entitat la que ho demana i se ha reduït a 5.000€ en cas de que siguen dos o més
entitats les que concorreguen de forma conjunta este s’abonarà en un sol pagament. Els terminis
d’execució poden ser desde el mateix 1 de gener de 2019 o un any a partir del cobrament de la
subvenció . De totes formes el divendres s’aprova en Junta de Govern i apareixerà al BOP i com
vos dic qualsevol dubte o pregunta a la Regidoria es podrán atendre.
També tenim els porgrames de neteja als barris, son cuaranta pàgines les tenim açi que ens
les van enviar i si algú les vol les podem enviar i als membres del Consell se les enviarem per
mail tots els informes de netetja i la recollida del fem de tot el barri però cuaranta pàgines per a
repartir açí pues les podem llegir però açí tenim una copia per si algú les vol mirar-la no hi ha cap
problema pero si algú vol una copia se li envía.
Anem a pasar a les propostes dels grups de treball."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Propostes dels grups de treball
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Grup de Treball Benestar Social
Pren la paraula Sra. Ana María Hernández, coordinadora grup de treball de
Benestar Social, portaveu de València en Comú :
"Bueno , nosotros en el grupo de Bienestar Social, estamos organizando ya lo que
aprobamos, será una Jornada de Bienestar animal, el día 4 de mayo, en el Parque del Oeste, será
una jornada completita, vendrán, bueno aún estamos contactando con ellos, creo que vendrán
perros policía, bomberos, de acompañamiento en hospitales, vendrá un veterinario a hablar de
por qué hay que vacunar a los animales, vendrán también a dar normativa i vendrán protectoras,
que es lo más importante, con perritos en adopción i mesas solidarias, espero la participación de
todos. Y a parte de éso también estamos organizando la charla sobre plásticos-concienciación a
estudiantes de la ESO en el Paseo de la Pechina.
Vamos también a hacer una nueva reunión de Bienestar Social para hablar con Servicios
Sociales para que nos informen de como tratan el tema de las personas sin hogar, y ahí ya nos
pondremos todos a trabajar y programaremos reuniones con asociaciones que tratan el tema, y a
ver qué podemos hacer. Venid a las reuniones de Bienestar Social que os podéis apuntar.
Gracias."
President D. Carlos Galiana: Gràcies.
Grup de treball de Cultura.
Pren la paraula D.Andreu Soler Salvador, coordinador del grup de Cultura, vocal de
Compromís:
"De Cultura varem tindre una reunió conjunta dels tres grups de treball fa unes semanes i
podem contar les últimes activitats. Vam tenir el Concurs de falletes infantil a les escoles i crec
que vam donar tres premis i dos accésits,
Adela García : San Pere Pascual, Teodoro Llorente, Cervantes i la Llum.
Coordinador : I després en maig tindrem el Concurs d’art floral que el patrocina Merca
flor i que més i hem tingut el 31 de març el Concert de l’Associació Musical Tres Forques que
anava a ser al Parc de Capçalera i per la pluja se va fer a la seua seu. I que més tenim? Ja està
perque estiguerem parlant de lo del vocal de turisme pero com tampoc es competencia nostra.
I després havia pensat i he estat parlant amb Estanis per a obrir el mes de maig per a
proposar candidats per als Premis de la Junta i fer la proposta en juny perqué fins a octubre no
tindrem Consell de Districte i així al proper Consell de Districte pues ja ho aprovaríem.
Carlos Galiana: Alguna cosa més dels grups de treball? No.
Desire Albors: Hi ha que votar la proposta económica. .
Carlos Galiana: La proposta económica que hem comentat.
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Andreu: Teniem una proposta. Donat que encara queden per adjudicar 2350€ del
presupost i com que no tindrem Consell fins a octubre i será complicat aprobar la despesa del
romanent perqué estem practicament tancant el any nou presupostari la porposta sería:
Augmentar la despesa per a publicitat per als tres grups de treball en 700€,
Augmentar el presupost d’activitats musicals en 1.200€,
Incrementar el presupost de la Jornada de Benestar animal en 450€ i ja està."
Votació :
Vots a favor : 6 (1 President 3 Compromis, 1 PSOE 1 València en Comú)
Vots en contra: 3 (· P.P)
Abstenció 2 (2 Ciudadanos )
Queda aprobada per majoria la proposta económica del remanent de cultura
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RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Creació grup de treball de turisme, designació de coordinador del mateix i representant per al
Consell de turisme
Creació grup treball.
Per Presidència se presenta la següent proposta:
De conformitat amb el que és disposa en l'article 91 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València, el Consell de la Junta de Districte podrà crear grups
de treball per a realitzar estudis relatius a necessitats específiques de l'àmbit de la Junta i dins de
les seues competències.
Els grups de treball podran ser permanents o temporals i serà el Consell el que determine el
numero de membres de cada grup o comissió de treball, que mai podrà ser inferior a dos així com
el règim de treball dels mateixos.
Respecte a la seua composició, correspon al President designar d'entre els vocals el
coordinador de cada grup que és constituïsca; al grup de treball a més dels vocals no
coordinadors, podran pertànyer com a membres algun dels veïns residents en la demarcació, així
com representants d'associacions de veïns i entitats cíviques, en aquests casos, per a formar part
del grup de treball (veïns, Associacions i entitats cíviques), hauran de sol·licitar-ho prèviament i
per escrit, dirigit al Consell, en el qual justifiquessin l'especial interès en l'activitat de la comissió
al que volen pertànyer.
A la vista de l'anterior el President de la junta proposa
la creació del grup de treball de turisme,
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vocal coordinador del mateix a D. Pep Martí
Suplent: Paco Aracil
Representant en Consell de turisme : Antonio Puchades
Suplent: Paco Aracil

Votació :
Vots a favor. 6 (1 President ·3 Compromís 1 PSOE 1 Valencia en Comú )
Vots en contra 5(3 P.P 2 Ciutadans)
Queda aprobada la proposta per majoria
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000075-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i
en el del grupo Municipal sobre el barri de la Fuensanta
MARIA AMPARO PICO PERIS - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO
CIUDADANOS JAVIER COPOVI, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
1 ¿Que intervenciones se han realizado por parte del gobierno Municipal durante esta
legislatura para subsanar las deficiencias urbanísticas y de servicios en el barrio de la Fuentsanta,
tras las reiteradas denuncias planteadas por Ciudadanos Abastos en apoyo de las reivindicaciones
de la AA.VV de Plaza Murcia?
2 ¿Cuándo se va a intervenir para subsanar las deficiencias urbanísticas, higiénicas, de
convivencia y comunicación , dejadez en parques y jardines y falta de seguridad en dicho barrio,
que actualmente presenta un estado lamentable , y que sufren día a día nuestros vecinos , siendo
uno de los barrios más abandonados por el Ayuntamiento de Valencia?
RESPUESTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
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En lo relativo a intervención policial, no se ha dejado de actuar en el barrio en ningún
momento. Cabe destacar que no se trata de un barrio especialmente conflictivo si bien requiere de
otro tipo de actuaciones ajenas a la competencia de la Policía Local de València.
RESPUESTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER JAVIER COPOVI, EN
NOM DEL GRUP CIUTADANS AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS
Les obres executades en el barri de la Fontsanta per part de la Delegació de
Desenvolupament Urbà són:
- Obres de reurbanització de la c/ Casa misericòrdia-fase I Àmbit: c/ Casa de la
Misericòrdia, entre la c/ Mare Juana Mª Condesa i la Plaça de Múrcia.
- Obres d'obertura i urbanització de la c/ Casa Misericòrdia- Fase II Àmbit: el carrer
Misericordia així com les interseccions del dit carrer amb Mare Juana Mª Comtessa, Escultor
Salcillo i les dos trobades amb la Pl. de Múrcia.
- També s'ha millorat l'accessibilitat de diversos passos de vianants, per a garantir
l'accessibilitat universal en el barri.
- Millores de l'asfaltat i pavimentació en els carrers: - Pare Esteban Pernet - Casa
Misericòrdia. - Mare de Déu Fontsanta-Rey Saul - Lluis Fenollet - Pare Esteban Pernet - Tres
Forques-Rey Saul
- A més, s'està redactant el projecte "MILLORA DE LES VORERES EN ELS CARRERS
MESCLE DE DEU DE LA FONTSANTA I PARE ESTEBAN PERNET".
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. En el Consell de districte de juliol de 2017 es van donar resposta a les peticions de poda
que s’havien detallat durant el Consell de Districte d’abril de 2017, corresponents a la
Delegació de Parcs i Jardins.
També es va detallar que el Servei de Manteniment d’Infraestructures procediria a la
reparació de voreres en el carrer Luis Fenollet en coordinació amb el Servei de Jardineria, tal i
com va fer en novembre de 2017. Durant el mes de març de 2018 es dur a terme la plantació dels
exemplars que faltaven.
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També, en novembre de 2017, es va dur a terme la remodelació de les dues zones de jocs
del jardí de la plaça Doctor Berenguer Ferrer, amb una instal·lació de sòl de seguretat,
rehabilitació de jocs i incorporació d'un joc múltiple nou de la sèrie GALAXY.
Des de la darrera resposta en juliol de 2017 s’ha programat la poda de cadascun dels
carrers segons les necessitats dels espècimens, duent-se a terme la poda en els carrers Padre
Esteban Pernet, Luis Fenollet, Havana, Escultor Salzillo, Colònia Espanyola de Mèxic i Plaça
Murcia. També s’ha dut a terme tots els anys la campanya de recollida de taronges.
2. No escau.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000075-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i
en el del grupo Municipal sobre línies EMT
MARIA AMPARO PICO PERIS - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO
CIUDADANOS JAVIER COPOVI, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
Tras la eliminación por parte de la EMT, durante esta legislatura y la anterior de los
servicios de las Líneas de Autobús 7, 81 y 29, en contra de la voluntad vecinal , y la constante
reivindicación por parte de los ciudadanos de nuestros barrios de recuperar la línea 81 , que
conectaba directamente con la universidades y parte Norte de la ciudad sin necesidad de
transbordo, ¿qué planteamiento tiene la concejalía de movilidad con respecto a esta
reivindicación o va hacer caso omiso a las peticiones vecinales? Por favor, detallen.
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO
CIUDADANOS JAVIER COPOVI, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
Tras la eliminación por parte de la EMT, durante esta legislatura y la anterior de los
servicios de las Líneas de Autobús 7, 81 y 29, en contra de la voluntad vecinal , y la constante
reivindicación por parte de los ciudadanos de nuestros barrios de recuperar la línea 81 , que
conectaba directamente con la universidades y parte Norte de la ciudad sin necesidad de
transbordo, ¿qué planteamiento tiene la concejalía de movilidad con respecto a esta
reivindicación o va hacer caso omiso a las peticiones vecinales? Por favor, detallen.
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RESPUESTA:
Como bien sabe las mejoras implementadas estos últimos años han sido refrendadas por un
aumento del número de usuarios/as. En el caso de la línea 81, sigue conectando el centro de la
ciudad con las universidades y con la zona norte. Además, ahora lo hace con una mayor
regularidad y ofreciendo un mejor servicio, algo que también se muestra con el aumento del
número de viajeros respecto al mismo tramo de la antigua 81.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000075-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal del grupo político Ciutadans, D. Javier Copoví, en el seu nom i
en el del grupo Municipal sobre solar Germans Rivas
MARIA AMPARO PICO PERIS - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO
CIUDADANOS JAVIER COPOVI, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
Tras constatar por parte de Ciudadanos Abastos de las deficiencias en el solar de Hermanos
Rivas que fue objeto de una supuesta actuación urbanística, desde nuestro punto de vista una
chapuza, y que ya denunciamos en el Consell celebrado el día 19 de Octubre de 2016,
comprobamos que sigue siendo un lodazal cuando llueve y una fuente de polvo cuando no llueve
, es decir que sigue presentando un estado lamentable y que sufren día a día los vecinos .
1 ¿Que actuaciones tiene planteadas el equipo de gobierno municipal para subsanar de
manera correcta y definitiva esta situación, que ha sido reivindicada de manera reiterada por los
vecinos y presentada y aprobada su solución en los presupuestos participativos , y cuya
conclusión repetimos fue una chapuza?
RESPUESTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER JAVIER COPOVI, EN
NOM DEL GRUP CIUTADANS AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS
L'actuació realitzada en el solar no va ser una altra que la regularització del terreny amb
llast per a evitar tolls que afavoriren l'aparició de mosquits i moltes olors.
La utilització com a aparcament no està relacionada amb l'actuació realitzada per
l'Ajuntament.
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S'ha redactat un projecte per a la urbanització de la zona conforme al planejament vigent,
que serà executat en quant existisca disponibilitat pressupostària

8
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES
D. JAVIER COPOVI CARRION , portavoz del grupo Ciudadanos de Abastos
Solicitamos información del estado de las obras del Polideportivo Nou Moles.
Podemos comprobar que no se ha avanzado mucho en 4 años de legislatura y creemos
necesario que por lo menos las vías peatonales que circundan las obras se abran y acondicionen
para su uso, teniendo en cuenta la falta de seguridad vial en las que se encuentran en estos
momentos, insistiendo en que sean adecuadas y accesibles para tods los ciudadanos.
Rogamos al Presidente del Consell Municipal de Abastos, realice las gestiones necesarias
para adecuar dichas vías peatonales.
Dña. Adela garcía , portavoz del Partido Popular : Yo si te rogaría antes de que acabe
toda esta legislatura es que por favor en la calle de Salvador Ferrandis Luna es que yo ya lo he
dicho por activa y por pasiva y es que aprobó en una Comisión de urbanismo por unanimidad
acordamos de pintar uno si y uno no los adoquines que separan el carril bici y esto creo que hace
ya dos años o dos años y medio, es una calle que está sin pintar y sigue sin pintar cuando es un
tema que se aprobó por unanimidad yo lo he dicho por activa y por pasiva lo he preguntado, en
cada Pleno ha salido y esa calle sigue sin pintar los separadores.
Solicitar la pintura de los adoquines del carril bicil uno si uno no de la C/ Salvador
Ferrandis Luna aprobado por unanimidad en la Comisión de Urbanismo de la Junta Municipal de
Abastos

Resposta a la anterior pregunta y petición del partido político Vox
"Habent parlat amb responsables de Casa Caritat i Caritas, poden rebre informació de les
dos entitats, amb les persones que a continuació es citen de Casa Caritat Caritas signat regidora
de delegada de servicis socials Consol Castillo Plaza
Entidad: AAVV Abastos-Finca Roja, representada por D. Vicente Micó Zacares
Motivo de la intervención:
Mercado en Travesía de la Mascota se solicita información
Nombre y apellidos: vecina de Soternes
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Entidad a la que representa: Vecina Barrio Soternes.
Motivo de la intervención:
Me gustaría saber que uso se va a dar al solar de la calle Alcasser, Ciutat de Mislata,..que
consta como “Sistema local educativo-cultural”: ¿en qué consiste?, ¿cuándo comenzará la
intervención?, ¿cuándo acabaría?,…… ¡ Gracias!.

Hui es el últim Consell Municipal de Districte del mandat i me permitiu dir unes paraules
agraïr-vos a tots tan al grup del’equip govern com als representats de la oposición pues no he
estat tot el mandat i he estat molt poquet pero agraïr la vostra participació al Consell de Districte i
espere poder repetir a partir de maig com a President d’esta Junta Municipal i sino estic jo que
esta un altre pues col·laboreu també en ell o ella per a ficar endavat les propostes de la ciutat. Ja
està.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,30 h ,
extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como
secretaria doy fe.
LA PRESIDENTA
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