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ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
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 EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS DEL DIA 11 DE FEBRER 2020
ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSTITUYENT DEL
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA 11 DE FEBRER DE
2020
ASSISTENTS
PRESIDENTA.
Sra. Luisa Notario Villanueva
VICEPRESIDENTA
Sra.Maite Ibáñez Giménez
Grup municipal Compromís:
D.Andreu Soler Salvador
Sra.Ángels Martínez Muñoz
D.Virgilio J. Juárez San Andrés
Grupo municipal Popular
D.José María Martí Molins
( Sra. Adela García Bernal justifica la seua absència per motius personals.)
Grup municipal Socialista
D.Gabriel Gil Lozano
D.Penélope Teruel Recio
Grupo municipal Ciutadans - Partit de la Ciutadanía
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D.José Francisco Monserrat del Río
Grupo municipal Vox:
D.Ignacio Genovés Artal
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, el regidor del grup Popular, D.Juan
Giner, 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: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Constitució dels Consells de Districte i nomenament de portaveus dels grups municipals.
Per Secretaria es dóna lectura als nomenaments realitzats per a constituir el Consell
d'Abastos.
L'Alcaldia, per Resolució número Z-383 de 4 de desembre de 2019 ha disposat el
nomenament dels Presidents i Vicepresidents de les Juntes Municipals de Districte, donant
compte al ple, designant en la Junta Municipal de Proveïments.
Presidenta: Luisa Notario Villanueva
Vicepresidenta: Maite Ibáñez Giménez
De conformitat amb el que es disposa en el capítol II del Títol V del Reglament Orgànic
de Govern i Administració de l'Ajuntament de València, que regula les Juntes Municipals de
Districte i legislació concordant, es procedeix a la constitució del Consell de Districte de la Junta
Municipal d'Abastos.
Per Resolucions d'Alcaldia, número Z-0381 de 27 de novembre de 2019, Z-0388 de 18 de
desembre de 2019, Z- 0025 de 4 febrer 2020 i Z-0028 de 2020, es nomenen els vocals de la Junta
Municipal de Districte, que se citen a continuació:
Grup municipal Compromís:
TITULARS:
Andreu Soler Salvador
Ángels Martínez Muñoz
Virgili J. Juárez San Andrés
SUPLENTS:
Josep V. Martí Maicas
Juan Luís Grau Peñalver
Sandra Cervera Hernández
Grupo municipal Popular:
TITULARS:
José María Martí Molins
Adela García Bernal
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SUPLENTS:
Isabel Medrano Talamantes
Joaquín Fernández Parra
Grup municipal Socialista
TITULARS:
Gabriel Gil Lozano
Penélope Teruel Recio
SUPLENTS:
Saida Anssari Naim
Javier García Rodríguez
Grupo municipal Ciutadans - Partit de la Ciutadania València.
TITULAR:
José Francisco Monserrat del Riu
SUPLENT:
Empara Bolant Hernández
Grupo municipal politic Vox:
TITULAR:
Ignacio Genovés Artal
SUPLENT:
Manuel Martínez Martínez
La designació dels portaveus dels grups polítics, a proposta dels respectius grups amb
representació en la Junta, és la següent:
-Grup Municipal Compromis: Andreu Soler Salvador
-Grup Municipal Popular : José María Martí Molins
-Grup municipal Socialista : Penélope Teruel Recio
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-Grupo municipal Ciutadans Partit de la Ciutadania València: José Francisco
Monserrat del Riu
-Grup municipal Grup Polític VOX: Ignacio Genovés Artal ."
2
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
ASSUMPTE:
Creació dels grups de treball i nomenament de coordinadors.
De conformitat amb l'article 91 del Reglament Orgànic de Govern i Administració, que
regula els grups de treball de la Junta Municipal de Districte, s'estableix que el Consell podrà
acordar la creació de Grups de Treball, amb caràcter permanent o temporal, per a realitzar estudis
relatius a les necessitats específiques del districte, sempre que es referisquen a l'àmbit específic
de competències de la Junta Municipal de Districte.
La Presidència proposa la creació dels següents amb els següents coordinadors:
-Grup de treball Cultura i Turisme:
coordinador: Andreu Soler Salvador ( grup Compromís)i representant en el Consell de
Turisme es manté al nomenat en la legislatura anterior, Sr. Antonio Puchades, de l'associació de
veïns Arrancapins-Petxina.
-Grup de treball d'Urbanisme i Inversions en barri:
coordinadora: Penélope Teruel Recio (grup Socialista)
-Grup de treball de Benestar Social:
coordinadora: Saida Anssari Naim ( grup Socialista)
A continuació, el portaveu del grup Popular proposa:
José María Martí Molins la creación de 3 grupos más.
-grupo específico problemas de Olivereta.
-grupo movilidad.
-grupo limpieza y medio ambiente.
Per Presidència es proposa, com a alternativa a la proposta, que siguen subgrups dins dels
grups creats, si fóra necessari , i si, posteriorment es considera oportú es podran crear com a
grups independents.

Pel grup Ciutadans, es posa de manifest que :" se considera mas coherente que turismo se
integre en el grupo de urbanismo e inversiones y no en cultura.
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Sotmés a votació s'aprova per unanimitat, de tots els grups, la proposta de Presidència

3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Règim de sessions

Per Presidencia s'informa del règim de sessións, normes de funcionament del Consell
d'Abastos i dates dels pròxims Consells d'Abastos:
-Articles 79 i següents del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament
de València, aprovat per acord plenari de 29 de desembre de 2006, modificat per acords de 28 de
setembre de 2017 i 16 de novembre de 2017.
-article 53 i següents del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, aprovat per
acord plenari de 28 de setembre de 2012, modificat per acord de 24 d'abril de 2015.
-Reglament Orgànic del Ple, aprovat per acord plenari de 26 d'abril de 2018, d'aplicació
supletòria d'acord amb l'article 90 del Reglament Orgànic del Govern i Administració de
l'Ajuntament de València.
Els Reglaments estan disponibles en la web municipal http://www.valencia.es
Composició:
El Consell de Districte, està integrat pel President, el Vicepresident i els vocals que es
determinen conforme al present Reglament
El President i el Vicepresident de la Junta Municipal de Districte seran nomenats i cessats
lliurement per l'Alcalde entre els Regidors de l'Ajuntament de València.
Mitjançant acord del ple de 18 de juliol de 2019, es determina el nombre de vocals (9), en
concret:
-Grup municipal Compromís per València 3 vocals
-Grup municipal Popular 2 vocals
-Grup municipal Socialista 2 vocals
-Grup municipal Ciutadans Partit de la Ciutadania València 1 vocal
-Grup municipal Grup Polític VOX 1 vocal
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No més podran ser proposats com a vocals els veïns majors d'edat que figuren inscrits en
el cens electoral i residisquen en la demarcació territorial corresponent a la Junta Municipal de
Districte.
El mandat del President, del Vicepresident i dels vocals de la Junta Municipal de Districte
acabarà quan finalitze el mandat corporatiu en el qual hagen sigut nomenats.
Funcionament del consell de districte: Les sessions de les Juntes se celebraran amb una
periodicitat trimestral.
Es podran celebrar sessions ordinàries i extraordinàries.
CONVOCATÒRIA: Per la Presidència de la Junta Municipal amb una antelació de 8 dies
(sessió ordinària) i 48 hores (sessió extraordinària)
ORDRE DEL DIA: l'ordre del dia i acords adoptats es remeten:
-Alcalde
-Grups Municipals
-Entitats cíviques i ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d'Associacions
-Web municipal
Es remetrà a les associacions que ho sol·liciten les convocatòries dels Consells de Districte
exclusivament a través dels mitjans electrònics disposats per l'Ajuntament.
QUÒRUM: És necessari l'assistència de 1/3 membres del Consell en número no inferior a
tres
ACORDS: per majoria simple
DESENVOLUPAMENT: Les sessions se subjecten al principi d'unitat d'acte
Les sessions es desenvoluparan seguint la següent estructura:
PRIMER.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior
SEGON.- Lectura de l'ordre del dia, iniciant-se a continuació les intervencions.
TERCER.- Debat, regulació supletòria del Reglament Orgànic del Ple
Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, quan es tracte d'assumptes
inclosos en l'ordre del dia a iniciativa d'un grup polític municipal, el seu portaveu o el/la regidor/a
a qui haja designat per a intervindre sobre l'assumpte, el farà en primer lloc. Les primeres
intervencions seran de 5 minuts. Les segones intervencions o torn de rèplica tindran una duració
de 3 minuts.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 11 DE FEBRER DE 2020
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QUART.- Votació No podrà sotmetre's a votació:
-quan no figure en l'ordre del dia
-quan no haja sigut debatut en la forma anunciada
- quan no concórreguen els requisits de convocatòria i quòrum
Una vegada iniciada la votació no podrà interrompre's per cap causa, no podrà concedir-se
la paraula i cap/a vocal podrà entrar o eixir del Saló de Plens.
El vot és personal i indelegable.
El vot pot ser en sentit afirmatiu o negatiu, podent fer pública l'abstenció
Les votacions podran ser per assentiment, ordinàries, nominals o secretes.
Mocions
Segons acord de la Junta de Portaveus de 28 de desembre de 2011, s'interpreta que les
mocions a tractar en els Consells de Districte han de presentar-se en la secretària del consell fins
a les 14 hores del dia anterior a la convocatòria de la sessió en l'ordre del dia de la qual hagen de
ser incloses, per aplicació analògica de l'article 120.2 del Reglament Orgànic del Ple.
Es permetrà la formulació entre individuals i conjuntes de 4 mocions per grup inclòs, en
aquest concepte, l'equip de govern (acord de Junta de Portaveus de 28 de juliol de 2015).
Debat: correspon la primera intervenció a l'autor de la moció o al designat per a
intervindre.
Votació: acord per majoria simple
Preguntes formulades per vocals
Es presenten per escrit amb 8 dies d'antelació a la celebració de la sessió.
Quan no haguera sigut possible presentar-la per escrit es formulara oralment, sempre que
el President no el denegue motivadament, podent ser contestada oralment en aqueix Consell o per
escrit en el següent.
No s'inclouran en l'ordre del dia les preguntes que es referisquen a exclusiu interés
personal de qui la proposa o a qüestions estrictament jurídiques o en termes ofensius.
Tràmit: qui formule la pregunta i el/la vocal que responga tindran un temps total de 5
minuts que repartiran entre els seus dos torns.
Intervencions veïnals
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Les Associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats poden intervindre en el
Consell quan en l'ordre del dia hi haja algun punt del seu interés directe. A aquest efecte es
realitzarà la petició al President/a a partir del moment en què es faça pública la convocatòria
Els veïns, tant després d'haver exposat pel President/a o els vocals cada punt de l'ordre del
dia, com al final de la sessió en obrir el torn d'intervencions veïnals, es donarà la paraula al
públic assistent que podrà intervindre de la següent forma:
1r aquelles persones que ho hagen sol·licitat per escrit amb antelació a la celebració de la
sessió.
2n aquelles persones que trobant-se en aqueix moment en el Consell desitgen fer-lo,
emplenant una fulla de participació que es trobarà disponible tant en la web municipal com en les
Juntes de Districte i en aqueix moment en el lloc de celebració. En aquesta fulla indicaran el seu
nom i cognoms, l'entitat a la qual representen si escau i el motiu pel qual sol·liciten intervindre,
havent de subscriure la fulla el sol·licitant de la intervenció.
Els temps d'intervenció seran de dos minuts per a cada persona.
Si foren moltes les persones que desitgen intervindre, podrà limitar-se el número d'elles
que poden fer-lo (es comenta entre 10 a 15 intervencions).
Publicitat sessions
L'acta de cada sessió s'incorporarà al Llibre d'Actes, corresponent la seua custòdia al/a la
secretari/a.
Les actes de les sessions plenàries són públiques.
En l'espai web oficial de l'Ajuntament de València es publicaran totes les actes de les
sessions dels Consells de Districte, celebrades a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament
orgànic. Així mateix, en el tauler d'anuncis de la corporació hauran de figurar còpies de les dues
últimes.
Els enregistraments de les sessions estan disponibles amb el seu contingut íntegre en la
web municipal. La ruta per a poder accedir a les mateixes seria en l'enllaç www.valencia.es:
“Activitat dels òrgans de govern
Consells de Districte
Accés als vídeos del Consell de Districte.”

ACTIVITATS CULTURALS
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Cada Junta municipal de districte o poble té assignat un pressupost anual per a la
realització d'activitats organitzades pels grups de treball.
El Servei de Descentralització i Participació Ciutadana ha plantejat a l'Oficina
d'Estadística en data 02/10/2018 la realització d'un informe a fi d'establir el repartiment de
200.000 € entre les deu Juntes Municipals, quantitat destinada a la realització d'activitats
organitzades pels grups de treball i aprovades pels Consells de Districte.
El criteri definit pel Servei de Descentralització i Participació Ciutadana per a la
realització del repartiment és el ràtio de població, encara que partint d'una assignació mínima de
12.000 euros per a les Juntes Municipals de Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud.
D'aquesta forma, el repartiment proporcional dels 80.000 euros restants sobre la base de la
població s'indica a continuación:
València

200.000

Ciutat Vella

14.731

Russafa

23.711

Abastos

21.758

Patraix

23.088

Trànsits

27.853

Exposició

20.712

Marítim

28.031

Pobles del Nord

12.656

Pobles de l'Oest

13.412

Pobles del Sud

14.047

A continuació detallem el procediment per a la proposta i aprovació d'activitats de les
JMD.
Constituïts els diversos grups de treball i les persones que en ell participen, porten
propostes d'activitats.
Aquestes propostes han de detallar-se de la següent forma:
1.- Títol de l'activitat.
2- Temàtica i continguts
3.- Grup de treball que presenta.
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4- Coordinador/a del GT
5- Nombre aproximat de participants en el GT
6 - Objectius (general i específics)
7.- Valoració econòmica aproximada de l'activitat o esdeveniment
8.- Població a la qual va dirigida
9.- Dates de desenvolupament del projecte i temps estimat.
Una vegada s'hagen exposat les diferents propostes en els grups de treball, les
coordinacions de cada grup i les presidències de la JMD es reuniran per a veure el nombre de
propostes que té cada grup i elaborar un protocol per a la presa de decisió de com es realitza el
repartiment tenint en compte:
Criteri econòmic: Que l'activitat no tinga un pressupost major del 30% del
pressupost total de la JMD
Criteri d'interés general, sent propostes que fomenten la participació del major
número de veïnat possible.
Perspectiva de gènere i intercultural així com respecte als drets humans.
Buscar el major consens possible per a la realització de les activitats.
Prioritzar les propostes que no tinguen ànim de lucre, fomenten el
cooperativisme, i tinguen en compte criteris com l'afavorir el bé comú, la sostenibilitat ambiental,
el respecte als drets humans i la igualtat de gènere.
Una vegada consensuades les activitats que realitzaren els diferents grups de
treball de la JMD, aquestes s'hauran d'aprovar en el primer consell de l'any Així mateix, per a
afavorir la difusió i comunicació de les activitats, des del servei de descentralització, per mitjà de
els/as animadors/as de les JMD, recopilaren trimestralment les activitats que es realitzaran en el
següent trimestre per a poder difondre-les amb un cartell conjunt per cada *JMD en els canals
propis de l'Ajuntament (cartelleria, web, App i bussi). )

SUBVENCIONS

A través de la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, i dins dels crèdits
consignats en el Pressupost General per a l'any 2019, es convoca la concessió de subvencions
dirigides a entitats ciutadanes que tinguen el seu domicili social en l'àrea geogràfica del terme
municipal de València, que estiguen inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, per
a la realització d'activitats que fomenten l'associacionisme i la participació ciutadana.
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Les convocatòries es desenvoluparan en règim de concurrència competitiva, i es
refereix a les següents modalitats de subvenció, en concret l'any 2019 es van establir les següents
línies bàsiques d'actuació:
Línia 1.- Foment de la dinamització i vertebració de la vida col·lectiva en els barris o
districtes.
Línia 2.- Foment de processos de participació ciutadana.
Línia 3.- Foment de l'elaboració i difusió d'estudis.
El repartiment de 230.000€ 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 i el nombre d'associacions registrades en cada Junta Municipal.

DATES DELS CONSELLS DE DISTRICTE D'ABASTOS 2020
3 MARÇ 2020 DIMARTS
9 JUNY 2020 DIMARTS
15 DESEMBRE 2020 DIMARTS"

Sugerencias y propuestas sobre el Orden del día
No hi ha preguntes

I no havent més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 20,00 hores, estenent-se la
present Acta, que signa amb mi la Presidenta, del que io com a Secretària done fe.
LA PRESIDENTA

LA SECRÈTARIA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 11 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MPAL DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS

Nom
FRANCISCA DESIREE ALBORS BRU
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Data
24/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
4939453137340141852

