CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KsCR +7on sMah gvAf Eme4 do2Y hZg=

ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
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SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2020
ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2020
ASSISTENTS
PRESIDENTA
Luisa Notario Villanueva
Grup municipal de Compromís
Andreu Soler Salvador
Àngels Martínez Muñoz
Virgilio J. Juárez San Andrés
Grupo municipal popular
José María Martí Molins
Adela García Bernal
Grup municipal socialista
Penélope Teruel Recio
Gabriel Gil Lozano
Grupo municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania
José Francisco Monserrat del Río
Grupo municipal de Vox:
Ignacio Genovés Artal
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SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru
A la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia de la data, es reunixen, degudament i
prèviament convocats, a la seu de la Junta Municipal d’Abastos, situada al carrer d’Alberic, 18,
planta 1a, els membres del Consell que s’han detallat, el regidor del grup popular, Juan Giner,
Javier Copoví , així com diferents representants d'entitats municipals situades en la demarcació,
per a tractar els assumptes de l'ordre del dia.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
El Consell d'Abastos la dona per llegida i aprova per unanimitat l'acta de la sessió
extraordinària d’11 de febrer de 2020.
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Propostes dels grups de treball.Aprovació del pressupost 2020, de la Junta Municipal d'Abastos.
Propostes dels grups de treball. Aprovació del pressupost de 2020 de la Junta Municipal
d'Abastos.
Presidència, Luisa Notario: Done la paraula a Andreu, coordinador de Cultura.
Coordinador de la Comissió de Cultura: Bona vesprada, ens reuniren fa un parell de
setmanes la Comissió de Cultura per a parlar de tres activitats que volem fer enguany, més o
menys el mateix de l’any passat, aleshores la nostra proposta és aprovar al voltant d’un terç més
o menys del pressupost i tindrem un altre Consell extraordinari a principis d’abril probablement
el 7 d’abril.
Andreu: aleshores aprovaríem ja la resta del pressupost i ja faríem un altre grup de treball
i acabaríem de perfilar els temes.
Bé, la nostra proposta que portem hui és destinar 1.350 € a difusió destinar seria als tres
grups de treball per a les activitats de la Junta 1.350€, a més, proposem aprovar tres activitats que
han estat celebrant-se tradicionalment en la Junta estos anys, com són: per a activitats musicals
una proposta de 4.600 €; una mostreta de teatre com s’han fet altres vegades amb la participació
de les falles, 1.000 €; el concurs d’art floral sempre que Mercaflora assumisca l’import dels
premis com ha passat els dos últims anys; per a les xarrades al voltant del 8 de març i el 25 de
novembre, 400 €; l’aportació efectiva de les «xiques pel 08» seria una aportació de 500 €, que
crec que es farà en abril em sembla; en total serien 7.850 i quedaria per aprovar, pendent
d’aprovar en abril 13.980, perquè el total del pressupost eren uns 21.830 euros.
Presidència: No hi ha cap impediment en el reglament perquè es faça així i és una manera
també de posar en marxa les activitats de la Junta i que es puga començar a treballar.
Evidentment, jo crec que el millor és fer-ho així perquè no es fa de manera precipitada i es dona
més temps a les persones que estan en els clubs per a confeccionar una proposta més elaborada i
més treballada i el que estem fent en este cas és posar en marxa, poder posar en marxa, els
expedients i l’organització de les activitats que s’han fet tradicionalment en esta Junta i, com ha
dit Andreu, per una banda i per altra banda i com està molt a prop, com el cas del 8 de març, es
podrà començar a treballar
després d'un breu debat en el qual els portaveus del grup Ciutadans i Partit popular
manifesten que s'hauria d'haver presentat amb major antelació es procedeix a la votació:
Vots en contra: 3 , (2 vots del Partit Popular)
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Abstencions: 1 (1 vot de Ciutadans)
Vots a favor: 6 (Presidència, 3 vots de Compromís, 2 vots del PSOE)
Queda aprovat el pressupost següent:
Despeses de difusió: 1.350,00 € (250,00 € «No a la Soledat»)
Activitats musicals: 4.600 €
Mostreta de teatre: 1.000 €
Art Floral: 0 €
Xarrades al voltant del 8 de març i el 25 de novembre: 400,00 €
Aportació al festival del districte 008: 500,00 €
TOTAL: 7.850,00 €
Quedaria per aprovar pel Consell Extraordinari la quantitat de 13.980€
DATA
EXPEDIENT

ACTIVITAT

E 02301
2019 91

SERVICI
TÈCNIC
IL·LUMINACIÓ PER A
RECOLLIDA
NINOTS
FALLES JM ABASTOS

14 I 15 DE
MARÇ

30-03-2019
E 02301

SUMINISTRO MATERIAL

SERVICI
TÈCNIC
D’IL·LUMINACIÓ,
LLOGUER
DE
FOCUS,
CABLATGE I SUPORT, I
TRANSPORT,
INSTAL·LACIÓ I RETIRADA
SUBMINISTRAMENT
CARTELLS

DATA

NÚM.

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

251,68 €

07/03/2019

FS-246

300,00 €

25/03/2019

FS-272

500,00 €

05/04/2019

FS-295

500,00 €

01/04/2019

FS-286

FS-348

2000

30-05-2019
2019 113

TOTAL
FACTURA

CONCEPTE
ACTIVITAT

DIFUSIÓN ACTIVIDADES
I 30-06-2019

PER
A
DIFUSIÓ
ACTIVITATS JUNTA
ACTUACIÓN MUSICAL,

E 02301
2019 126

FESTIVAL
DISTRICTE 008

URBÀ

12,13 I 14
TALLERES Y EXPOSICIÓN
ABRIL 2019
FOTOGRÁFICA

E 02301

CINE I DEBAT

DE MARÇ A
JUNY 2019

2019 106
E 02301
2019 180
E 02301
2019 180
E 02301
2019 180

PREPARACIÓ,
SUBTITULACIÓ
5 PEL·LÍCULES

JORNADA
ANIMAL

BENESTAR

JORNADA
ANIMAL

BENESTAR

JORNADA
ANIMAL

BENESTAR

11/05/2019

LLOGUER 100 CADIRES,
CÀRREGA I DESCÀRREGA

163,35 €

10/05/2019

11/05/2019

SUBMINISTRAMENT
ENTREPANS I AIGUA

237,80 €

10/05/2019

11/05/2019

SUBMINISTRAMENT DE 200
CARTELLS I 200 DÍPTICS

370,26 €

10/05/2019

58
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E02301
2019 205

E02301
2019 237

E02301
2019 237

XARRADES EDUCATIVES
“EMOCIONA-ME”

D E L
30/05/2019
A L
30/09/2015

IMPARTICIÓ
DE
13
TALLERS EN CENTRES
EDUCATIUS
DEL
DISTRICTE
PER
A
ALUMNES D’EP I ESO

29/05/2019

FS-402

ENTREGA
CONCURSOS
ABASTOS

PREMIS
DE
JM

14/06/2019

SUBMINISTRAMENT DE 3
DETALLS PER ALS 3
PREMIATS EN ELS 3
CONCURSOS CELEBRATS

239,40 €

12/06/2019

FS-435

ENTREGA
CONCURSOS
ABASTOS

PREMIS
DE
JM

14/06/2019

SERVICI DE CÀTERING PER
AL 14-06-2019 AMB MOTIU
DE L’ENTREGA DE PREMIS

270,00 €

12/06/2019

FS-435

CONCERT MUSICAL EN
JM ABASTOS

29/09/2019

LLOGUER ESCENARI I 300
CADIRES

749,99 €

24/09/2019

VC-112

CONCERT
BANDA
I
CONCERT DE TRIO DE
CÀMBRA

2a
QUINZENA
SETEMBRE

ACTUACIÓ BANDA

700,00 €

09/08/2019

VC-56

CONCERT
BANDA
I
CONCERT DE TRIO DE
CÀMBRA

2a
QUINZENA
OCTUBRE

ACTUACIÓ
CAMBRA

500,00 €

09/08/2019

VC-56

CONCERT INTERCANVI
COLLES-GRUPS DANSES

24/11/2019

750,00 €

24/09/2019

VC-119

CONCERT INTERCANVI
COLLES-GRUPS DANSES

24/11/2019

750,00 €

24/09/2019

VC-119

E02301
2019 267

E 02301
2019 289

E 02301
2019 289

TRIO

DE

E 02301
2019 300

E 02301
2019 300

CONCERT 24 NOVEMBRE

ACTUACIÓ GRUP DANSES
EN
CONCERT DEL 10-11-2019

E 02301
2019 300

E 02301
2019 317
E 02301
2019 317

CONCERT INTERCANVI
COLLES-GRUPS DANSES

24/11/2019

LLOGUER EQUIP SO

907,98 €

21/11/2019

VC-272

ITINERARIS
ABASTOS

30/10/2019

DOS
ITINERARIS
CULTURALS I ARQUITEC.
PER SOTERNES-LA LLUM I
LA PETXINA

300,00 €

22/10/2019

VC-176

PER

29/11/2019

DOS
ITINERARIS
URBANÍSTICS PER BARRI
AGULLES I GRUP DE
VIVENDA ANTONIO RUEDA

847,00 €

27/11/2019

VC-290

DIFUSIÓ CAMPANYA NO
A LA SOLEDAT

01/12/2019

DISSENY
CARTELL
FULLET DÍPTIC

1.452,00 €

28/11/2019

VC-305

TALLERS ESCOLARS EN
COL·LEGIS JM ABASTOS

29/11/2019

SUBMINISTRAMENT
MATERIAL MANUALITATS

183,84 €

28/11/2019

VC-303

TALLERS ESCOLARS EN
COL·LEGIS JM ABASTOS

29/11/2019

SUBMINISTRAMENT
LLIBRES DE LECTURA

139,50 €

28/11/2019

VC-303

MOSTRETA TEATRE

PRIMERA
SETMANA
DESEMBRE

SERVICI
TÈCNIC
MOSTRETA TEATRE

232,32 €

02/12/2019

VC-307

MOSTRETA TEATRE

PRIMERA
SETMANA
DESEMBRE

ÚS
INSTAL·LACIONS:
COORDINACIÓ, GESTIÓ I
CÀTERING

600,00 €

02/12/2019

VC-307

ITINERARIS
URBANÍSTICS
ABANSTOS

PER

E 02301
2019 366

I

E 02301
2019 369

E 02301
2019 369

E 02301
2019 343

E 02301
2019 343

EN
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2019 343

MOSTRETA TEATRE

PRIMERA
SETMANA
DESEMBRE

ÚS
INSTAL·LACIONS:
COORDINACIÓ, GESTIÓ I
CÀTERING

264,00 €

TALLERS ART URBÀ

08/12/2019

REALITZACIÓ 2 TALLERS
URBANS I LA SEUA GESTIÓ

NO
REALITZAT

E 02301
2019 383

TOTAL

02/12/2019

VC-307

11.209,10 €

3
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Popular relativa a paralitzar els canvis de les línies de l' EMT, línies
10, 11, 70, 71 y 72.
JUAN GINER CORELL - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSE Mª MARTÍ MOLINS, CON
D.N.I: 26.756.384-R Y LA VOCAL ADELA GARCÍA BERNAL, CON D.N.I: 22.650.711-N,
DEL GRUPO POPULAR EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ABASTOS

El pasado 6 de febrero el concejal Giuseppe Grezzi anunció un importante cambio en la
movilidad del centro de la ciudad que va a afectar a miles de usuarios de la Empresa Municipal
de Transporte. Una decisión impuesta por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia
que no ha sido consultada a los vecinos de Valencia y que no cuenta con el consenso necesario,
como han puesto de relieve varios de los actores implicados, como los comerciantes.
La peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento y de la Plaza la Reina no tiene por qué
conllevar una restricción del transporte público como el proyectado por el equipo de gobierno.
Con las medidas que se van a poner en marcha a partir del 23 de marzo, las líneas 10, 11,
70, 71 y 72 se van a haber afectadas ya que desaparecerán las paradas en la Plaza del
Ayuntamiento y en la Plaza de la Reina. De esta manera los usuarios dejarán de entrar
directamente a las mencionadas plazas y deberán hacer transbordos en el intercambiador de
Tetúan-Porta de la Mar i en el de Xàtiva, suponiendo una molestia, principalmente, para las
personas mayores y /o con movilidad de reducida y aumentando la distancia que se debe recorrer
para ir a determinados lugares céntricos y emblemáticos de la ciudad como el entorno del
Mercado Central.
Las víctimas de la remodelación del tráfico en el centro de la ciudad no deben ser los
usuarios del transporte público quienes deberían estar en el centro de la agenda de los
responsables políticos. No se pueden adoptar medidas que supongan un retroceso de los derechos
y beneficios de los usuarios del transporte público.
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Por todo ello, el Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito de Abastos presenta las
siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1Paralizar todos los cambios anunciados en las líneas de la EMT y en la ordenación
del viario como consecuencia de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento y de la Plaza de
la Reina hasta tener el consenso necesario con los agentes afectados y recabar los trámites e
informes necesarios.

2Garantizar que las líneas 10, 11, 70, 71 y 72 mantengan su itinerario actual mientras
no exista un consenso entre usuarios y vecinos que avale una modificación.
VOTACIÓ
Vots en contra de la moció: 6 votos(1 Vot Presidencia, 3 votos PSOE, 2 PSOE)
Abstencions: 1vot (1Vox)
Vots a favor: 3 vots ( 2 P.P, 1 Ciudadanos)
Queda retbujada la moció

Presidència: Abans de donar la paraula al representant del grup popular, jo sí que volia fer
una reflexió perquè les juntes de districte són ferramentes sobretot de participació veïnal , em
sembla molt important que les associacions de veïns, i els veïns i veïnes de les juntes, participen i
aporten les seues millores per al districte en les juntes i perquè al final presentar mocions o
preguntes que no tenen res a veure en la Junta pervertixen totalment la funció i l’esperit per al
qual servix una junta de districte.Esta és un moció que s’ha presentat en totes les juntes,a més,
hem tingut un ple fa una setmana i s’ha parlat precisament d’este tema , acaba desmotivant els
veïns i veïnes que són els vertaders protagonistes.
Dit açò, done la paraula al representat del Partit Popular.
Portaveu del PP, D. José Maria Martí: Muchas gracias Señora Presidenta, todos conocemos
el problema que tiene nuestro barrio, especialmente Olivereta, personas mayores y muchas
personas con movilidad reducida, y hacer un trasbordo en la EMT. es más complicado para ellos.
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Nos preocupa el barrio y nos preocupan las personas mayores, por eso sra. Presidenta no
queríamos presentarlo todas iguales, nos hemos documentado específicamente lo que nos afecta
porque son líneas que nos afectan al barrio y a nuestros vecinos.
Este cambio va a afectar a miles de usuarios, una decisión impuesta por el equipo de
gobierno del Ayuntamiento, sin consultar al resto de vecinos y que no cuenta con el consenso
necesario, desde el partido Popular creemos que la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
y de la plaza de la Reina no tiene porqué conllevar una disminuación del transporte público,
como el proyectado por el equipo de gobierno, con las medidas que se van a poner en marcha a
partir del 23 de marzo las lineas 10,11,70,71 y 72 se van a ver a afectadas, ya que desaparecerán
las paradas de la plaza del Ayuntamiento, plaza de la Reina y aledaños. De esa manera los
usuarios dejarán de entrar directamente a la mencionadas plazas y tendrán que hacer transbordos
en el intercambiador de Tetuan, Porta de la Mar y en el de Xátiva, suponiendo un perjuicio
principalmente para personas mayores y con movilidad reducida y aumentando la distancia que
deben recorrer para ir a determinados lugares céntricos y emblemáticos de la ciudad como el
entorno del mercado Central.
Portaveu de grup de Govern, Penelope Teruel Recio, portaveu del PSOE : En primer
que vull dir que no és una qüestió que ha sigut imposada.Tenim clar que no ha sigut així, perquè
respon a un pla integral de reforma de la ciutat en què estem d’acord el grup de govern, en el qual
cadascú té la seua opinió, unes que volem una ciutat que siga molt més sostenible, molt més
verda,ací ha estat involucrada gent, que són tècnics, que són enginyers i que saben el que és la
ciutat. Entenen el que són els conceptes de flux de trànsit, de flux de persones, de les velocitats,
que s’ha de regular. Vull dir, en aquest equip hem sigut tota la gent de la Concejalia de Mobilitat,
de la Regidoria de Mobilitat, i podem parlar amb la gent de Senyalització, la gent que està en la
part d’Ocupació de Via Pública, la gent que tracta el tema de gestió del trànsit i la EMT.
Evidentment amb l’EMT ha treballat perquè les línies i la modificació de les línies siguen unes
modificacions que siguen efectives i que estiguen aprofitant realment el que són les necessitats de
la gent.
En relació amb la segona pregunta, vull insistir qque és una cosa que està treballada i hem
de parlar, que també és un demanda de la gent i es va parlar i va ser uns dels projectes que va
eixir en el Decidim València, que va ser la humanització i el control del trànsit al carrer de Colón
Jose Maria Marti, portaveu Grup Popular: Me preocupan los ciudadanos. A mí me
preocupan las personas de a pie, las personas mayores, yo espero que por lo menos en los
intercambiadores hayan personas de la EMT todo el día preocupándose de que las personas
mayores puedan bajar bien y subir bien a los autobuses más que nada por el tema de la
responsabilidad. Me parece importante que las aceras de las calles de nuestro barrio, de nuestro
distrito estén arregladas, porque tienen grietas, prioricemos y gastemos el dinero público de
forma eficaz.
Portaveu de grup de govern: En cuanto al tema de los desperfectos de las aceras tanto en
las paradas del autobús, así como en las calles no estaba en esta moción, creo que además no da
lugar a responder a este respecto, quiero decir que, lógicamente a mí tampoco me gusta que las
aceras estén así y cada vez que eso ocurra lo que hay que hacer es llamar al Ayuntamiento.
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Presidenta: faig un incís i és que aquest equip de govern, el que dins de la pàgina web,
dalt on posa Bústia ciutadana obri un espai perquè les veïnes i els veïns d'aquesta ciutat pogueren
comunicar qualsevol tipus d'incidència tant en la via pública com en l'enllumenat, com en
jardineria, etc., que va directament a les contractes i se soluciona immediatament Ho dic perquè
es pot comunicar directament d'aqueix canal i el 010, vull dir justament ara hi ha molts
mecanismes per a comunicar aqueix forat que dius que hi ha en la parada de l'autobús.
Portaveu de grup de govern: Casi todas las modificaciones que se están haciendo de las
líneas que se desvían desde la plaza del Ayuntamiento se hacen desde Colón, es decir, que es que
estamos moviendo la parada 100, 200 o como mucho 300 metros.
Prsidenta: Està clara l’argumentació.
Portaveu de Ciudadanos: El grupo municipal de Ciudadanos vamos a votar a favor de la
moción presentada por nuestros compañeros del Partido Popular .
Portaveu de Ciudadanos: la cuestión es que hemos pedido los informes técnicos, porque
nosotros tenemos bastantes expertos en nuestro grupo municipal sobre movilidad y sobre
transición de movilidad, y aprovecho para para decir que yo soy el que lleva la transición al 2030
del Banco mundial y sé bastante de movilidad, y nos gustaría leerlos, y aportar, pero no se nos
han ofrecido esos informes.
Presidenta: Esteu traslladant a la Junta municipal el mateix debat que vam tindre en un ple
fa escassos dies i el lloc per a parlar d'aquest tema d'aquest punt era en el Ple, no és en la Junta
Municipal d’Abastos parlar sobre la reordenació de les línies de l'EMT. Dit això passem a la
votació.
Vots en contra de la moció: 6 vots(1 Presidència, 3 vots PSOE, 2 PSOE)
Abstencions: 1voto (Vox)
Vots a favor: 3votos

( 2 P.P, 1 Ciudadanos)

Queda retbujada la moció
4
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Popular relativa al grau d'execució del pressupost de l'any 2019, i primer
trimestre de 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Pregunta del grup popular relativa al grau d'execució del pressupost de l'any 2019, i primer
trimestre de 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE MARÇ DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MPAL DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS

Nom
FRANCISCA DESIREE ALBORS BRU

9

Data
22/07/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
40639906129110807458
995755667943186045

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KsCR +7on sMah gvAf Eme4 do2Y hZg=

JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR PREGUNTA
QUE FORMULA EL PORTAVEU JOSE M. MARTÍ MOLINS, AMB DNI 26.756.384-R I LA
VOCAL ADELA GARCÍA BERNAL, AMB DNI 22.650.711-N, DEL GRUPO POPULAR EN
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’ABASTOS
Respecto al presupuesto de la Junta Municipal de Abastos, el Grupo Popular formula las
siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto del año 2019? Solicitamos se nos facilite
de manera pormenorizada todas las actividades llevadas a cabo por esta Junta Municipal, así
como la ejecución del presupuesto para el año 2019 y primer trimestre del 2020.
2.- ¿Cuál es presupuesto de la junta Municipal de Abastos para el presente año?
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
RESPOSTA.
1.- En la siguiente tabla adjunta se enumeran las actividades culturales y deportivas
propuestas por los grupos de trabajo, aprobadas en el respectivo Consejo de Distrito celebrado en
la Junta municipal de Abastos, y realizadas a lo largo del ejercicio 2019 ascendiendo el importe
total a 11.209,10 €.
En relación al primer trimestre del ejercicio 2020, previamente a su realización debe
aprobarse por el Consejo Municipal de Distrito la relación de actividades a realizar durante el
ejercicio 2020 a propuesta de los grupos de trabajo.
2.- El presupuesto previsto para el ejercicio 2020 en la Junta Municipal de Abastos es de
21.758€.
alvador
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##ANEXO-1711577##

FECHA
ACTIVIDAD

EXPEDIENTE ACTIVIDAD

CONCEPTO

TOTAL
FACTURA

Nº
FECHA
RESOLU
RESOLUCIÓN
CIÓN

14 Y 15 DE
MARZO

SERVICIO TÉCNICO DE
ILUMINACIÓN, ALQUILER DE
FOCOS, CABLEADO Y SOPORTE,
ASÍ COMO TRANSPORTE,
INSTALACIÓN Y RETIRADA

251,68 €

07/03/2019 FS-246

30-03-2019;
30-05-2019
Y 30-062019

SUMINISTRO 2000 CARTELES
PARA DIFUSIÓN ACTIVIDADES
JUNTA

300,00 €

25/03/2019 FS-272

12,13 y 14
abril 2019

ACTUACIÓN MUSICAL,
TALLERES Y EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA

500,00 €

05/04/2019 FS-295

CINE Y DEBATE

DE MARZO
A JUNIO
2019

PREPARACIÓN,SUBTITULACIÓN
5 PELICULAS

500,00 €

01/04/2019 FS-286

E 02301
2019 180

JORNADA BIENESTAR
ANIMAL

11/05/2019

ALQUILER 100 SILLAS,CARGA Y
DESCARGA

163,35 €

10/05/2019 FS-348

E 02301
2019 180

JORNADA BIENESTAR
ANIMAL

11/05/2019

SUMINISTRO 58 BOCADILLOS Y
AGUA

237,80 €

10/05/2019 FS-348

E 02301
2019 180

JORNADA BIENESTAR
ANIMAL

11/05/2019

SUMINISTRO DE 200 CARTELES
Y 200 DÍPTICOS

370,26 €

10/05/2019 FS-348

E02301
2019 205

CHARLAS EDUCATIVAS
"EMOCIONA-ME"

Del
30/05/2019
al
30/09/2015

IMPARTICIÓN DE 13 TALLERES
EN CENTROS EDUCATIVOS DEL
DISTRITOS PARA ALUMNOS/AS
DE EP Y ESO

E02301
2019 237

ENTREGA PREMIOS
CONCURSOS DE JM
ABASTOS

14/06/2019

SUMINISTRO DE 3 DETALLES
PARA LOS 3 PREMIADOS EN
LOS 3 CONCURSOS
CELEBRADOS

239,40 €

12/06/2019 FS-435

E02301
2019 237

ENTREGA PREMIOS
CONCURSOS DE JM
ABASTOS

14/06/2019

SERVICIO DE CATERING PARA
EL 14-06-2019 CON MOTIVO DE
LA ENTREGA DE PREMIOS

270,00 €

12/06/2019 FS-435

E02301
2019 267

CONCIERTO MUSICAL EN JM
ABASTOS

29/09/2019

ALQUILER ESCENARIO Y 300
SILLAS

749,99 €

24/09/2019 VC-112

E 02301
2019 289

CONCIERTO BANDA Y
CONCIERTO DE TRÍO DE
CÁMARA

2ª
QUINCENA
SEPTIEMBRE ACTUACIÓN BANDA

700,00 €

09/08/2019 VC-56

SERVICIO TÉCNICO
ILUMINACIÓN PARA
RECOGIDA NINOTS FALLAS
JM ABASTOS

E 02301
2019 113

SUMINISTRO MATERIAL
DIFUSIÓN ACTIVIDADES

E 02301
2019 126

FESTIVAL URBANO
DISTRITO 008

E 02301
2019 106

E 02301
2019 91

29/05/2019 FS-402
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E 02301
2019 289

CONCIERTO BANDA Y
CONCIERTO DE TRÍO DE
CÁMARA

2ª
QUINCENA
OCTUBRE

ACTUACIÓN TRÍO DE CÁMARA

500,00 €

09/08/2019 VC-56

E 02301
2019 300

CONCIERTO INTERCAMBIO
COLLAS-GRUPS DANSES

24/11/2019

concierto 24 noviembre

750,00 €

24/09/2019 VC-119

E 02301
2019 300

CONCIERTO INTERCAMBIO
COLLAS-GRUPS DANSES

24/11/2019

ACTUACIÓN GRUP DANSES EN
CONCIERTO DEL 10-11-2019

750,00 €

24/09/2019 VC-119

E 02301
2019 300

CONCIERTO INTERCAMBIO
COLLAS-GRUPS DANSES

24/11/2019

ALQUILER EQUIPO SONIDO

907,98 €

21/11/2019 VC-272

E 02301
2019 317

ITINERARIOS POR ABASTOS

30/10/2019

DOS ITINERARIOS CULTURALES
Y ARQUITEC. POR SOTERNES-LA
LLUM Y LA PETXINA

300,00 €

22/10/2019 VC-176

847,00 €

27/11/2019 VC-290

1.452,00 €

28/11/2019 VC-305

E 02301
2019 317

ITINERARIOS URBANÍSTICOS
POR ABASTOS

29/11/2019

DOS ITINERARIOS
URBANÍSTICOS POR BARRIO
AGUJAS Y GRUPO DE
VIVIENDAS ANTONIO RUEDA

E 02301
2019 366

DIFUSIÓN CAMPAÑA NO A
LA SOLEDAD

01/12/2019

DISEÑO CARTEL Y FOLLETO
DÍPTICO

E 02301
2019 369

TALLERES ESCOLARES EN
COLEGIOS JM ABASTOS

29/11/2019

SUMINISTRO MATERIAL
MANUALIDADES

183,84 €

28/11/2019 VC-303

E 02301
2019 369

TALLERES ESCOLARES EN
COLEGIOS JM ABASTOS

29/11/2019

SUMINISTRO LIBROS DE
LECTURA

139,50 €

28/11/2019 VC-303

MOSTRETA TEATRE

PRIMERA
SEMANA
DICIEMBRE

SERVICIO TÉCNICO EN
MOSTRETA TEATRE

232,32 €

02/12/2019 VC-307

MOSTRETA TEATRE

PRIMERA
SEMANA
DICIEMBRE

USO INSTALACIONES:
COORDINACIÓN, GESTIÓN Y
CATERING

600,00 €

02/12/2019 VC-307

E 02301
2019 343

MOSTRETA TEATRE

PRIMERA
SEMANA
DICIEMBRE

USO INSTALACIONES:
COORDINACIÓN, GESTIÓN Y
CATERING

264,00 €

02/12/2019 VC-307

E 02301
2019 383

TALLERES ARTE URBANO

08/12/2019

REALIZACIÓN 2 TALLERES
URBANOS Y SU GESTIÓN

E 02301
2019 343

E 02301
2019 343

TOTAL

NO
REALIZADO
11.209,10
€
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5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Popular relativa al nombre de policies de proximitat, que estan operatius, en
els barris que formen la Junta Municipal d'Abastos.
Pregunta del grup popular relativa al nombre de policies de proximitat que estan operatius
en els barris que formen la Junta Municipal d'Abastos.
JUAN GINER CORELL - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL POPULAR PREGUNTA
QUE FORMULA EL PORTAVEU JOSE Mª MARTÍ MOLINS, AMB DNI 26.756.384-R I LA
VOCAL ADELA GARCÍA BERNAL, AMB DNI 22.650.711-N, DEL GRUPO POPULAR EN
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’ABASTOS
Acerca del número de polícias de proximidad que están operativos en los barrios que
forman la Junta Municipal de Abastos, el Grupo Popular formula la siguiente pregunta:
1.- ¿De cuántos Policias de barrio dispone la Junta Municipal de Abastos? Solcitamos nos
indiquen el número de policías de barrio, desglosando en turnos de mañana y tardes, que están
operativos en cada uno de los siguientes barrios correspondientes a esta Junta municipal:
- El Botànic
- La Roqueta
- La Petxina
- Arrancapins
- Nou Moles
- Soternes
- Tres Forques
- La Fontsanta
- La Llum

RESPOSTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN –
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
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Tots els barris de la Junta Municipal d’Abastos estan atesos en el que fa referència a la
presència de policia de barri. No obstant això i en relació amb esta qüestió, cal assenyalar la falta
de previsió quant a la reposició d'efectius en la plantilla de la Policia Local, de tal manera que
després d'un llarg període sense convocar processos selectius per a la incorporació de nous
efectius, des d'abans del 2009 fins al 2015, es va llastrar el desenvolupament del cos de la Policia
Local. Sabut és que els processos d'oposició han de complir una sèrie de procediments que es
prolonguen en el temps fins a la seua resolució definitiva i, després d'este, la incorporació
d'efectius tampoc és immediata perquè han de passar per una sèrie de requisits, entre els quals
s'inclou un període de formació, fins a la seua incorporació efectiva en el cos. Mentre això ocorre
la plantilla disminueix per jubilacions o altres causes sobrevingudes.
Així, els primers processos selectius per a l'entrada de nous i noves policies locals, després
del període indicat, es produeixen durant la passada i l'actual legislatura. Això ha anat permetent
la incorporació en els últims mesos de 30 i 40 policies i en l'actualitat s'han iniciat els tràmits per
a augmentar la plantilla amb 50 efectius més les jubilacions produïdes en 2019. En definitiva al
llarg dels pròxims mesos està previst incrementar la plantilla en 225 efectius.
Són estes les mesures que permeten desenvolupar una de les prioritats de la Delegació de
Protecció Ciutadana, que és la política de proximitat, per tal d’incrementar els agents de barri i
modernitzar, encara més, els mitjans dels quals disposen en l'actualitat. A això s'afig la
implementació de les mesures de mediació policial en la resolució de conflictes.
D'altra banda, vull assenyalar que la reestructuració de la Policia Local està permetent
l'optimització de recursos. Amb això, a més de considerar la asimetria de la ciutat quant a la
distribució dels mitjans, s'incrementa i millora l'efectivitat.
6
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000063-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a la no convocatòria dels Consells
de la Junta d'Abatos, dels mesos de juny, setembre i desembre de 2019.
Pregunta del grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a la no convocatòria dels
consells de la Junta d'Abastos dels mesos de juny, setembre i desembre de 2019.
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
Por último, desde el grupo de Ciudadanos en la Junta Municipal de Abastos hemos
observado con perplejidad que no han tenido lugar las perceptivas juntas de junio, septiembre y
diciembre de 2019. Si bien es cierto que quizá la convocatoria de junio era precipitada, la no
convocatoria de la Junta de Septiembre y sobre todo la de Diciembre, han dejado en total
abandono a las asociaciones de Vecinos y vecinos en general, que han estado separados del
consistorio por casi un año. Rogamos a la presidenta del Consell de Abastos que nos explique
esta situación y que dé respuesta a los vecinos del porqué de tal demora.
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RESPOSTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
Resposta
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de València, el mandato del Presidente, del Vicepresidente y
de los vocales de la Junta Municipal de Distrito terminará cuando finalice el mandato corporativo
en el que hayan sido nombrados.
Los Consejos constitutivos se han realizado en el mes de febrero de 2020, lo que ha
permitido crear Grupos de Trabajo en las Juntas Municipales de Distrito que tienen como función
la elaboración de estudios, informes o propuestas de actuación en aquellas materias a las que se
refiera el acuerdo de creación. Ya se han realizado multitud de reuniones de los grupos de trabajo
para determinar las actividades culturales que serán aprobadas en el Consejo del mes de junio y
se celebrarán este ejercicio.
Respecto a la pregunta sobre la demora de las convocatorias de los Consejos de Distrito, y
la creación de los grupos de trabajo, se significa que se ha cumplido con las disposiciones
establecidas en el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
València, y con carácter supletorio, el Reglamento Orgánico del Pleno, que no prevé plazos
específicos de constitución.
No obstante, esta Delegación ha seguido trabajando en multitud de acciones para
incrementar la participación y el fomento del asociacionismo. Entre otras, señalar que se han
otorgado subvenciones para proyectos que fomenten el asociacionismo y se ha impulsado los
trámites para una nueva convocatoria en el año 2020. Se ha impulsado nuevos presupuestos
participativos de inversiones en barrios, cuyos proyectos se han propuesto y votado por la
ciudadanía en beneficio del interés general. Se va a iniciar la construcción de centros
cívicos destinados a las asociaciones y entidades, en cuanto equipamiento necesario para el
barrio, con espacios polivalentes.
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000063-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a les actuacions dutes a terme en el
barri de la Fontsanta, per l'àrea de desenvolupament urbà i habitatge, i l'àrea de medi ambient i
canvi climàtic.
Pregunta del grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a les actuacions dutes a terme
en el barri de la Fontsanta, per l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda i l'Àrea de Medi
Ambient i Canvi Climàtic.
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
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Tras las continuas quejas de AA.VV. de Plaza de Murcia -Fuensanta, y la constatación del
estado de abandono del Barrio de la Fuensanta, desde el grupo de Ciudadanos en la Junta
Municipal de Abastos se han realizado hasta tres solicitudes de adecuación del barrio. En esta
cuarta ocasión, el grupo de Ciudadanos quiere reincidir en esta cuestión y solicitar al presidente
del Consell un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en este barrio por el área de
desarrollo urbano y vivienda y el área de medio ambiente y cambio climático.

RESPOSTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - COORDINADOR GENERAL - ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES DEL GRUP CIUTADANS AL CONSELL DE
DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS DE MARÇ DE 2020
.- Apertura y urbanización C/ Misericordia
Fase I 60.000€
Fase II 320.000€
.- Instalación mobiliario urbano: 19.000€
.- Eliminación pasarelas Avda. del Cid: 575.000€
.- Actuaciones accesibilidad universal.
.- Renovación pavimento cruce Avda. Tres Forques con C/Archiduque Carlos: 71.212'14€
.- Renovación pavimento Avda. Tres Forques entre Avda. Tres Cruces y C/Archiduque
Carlos: 444.191'71€.
.- Renovación pavimento Avda. Tres Forques entre C/ Archiduque Carlos y C/ Enguera
113.313'11€.
.- Renovación pavimento en C/ Fray Junipero Serra, entre Avda. Tres Forques y C/
Archiduque Carlos 108.157'27€.

RESPOSTA:
SERGI CAMPILLO -– Delegado de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos
y Limpieza del Espacio Público
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Al llarg de l’anterior legislatura, s'ha consolidat un nivell de servicis de neteja i recollida de
residus urbans que en relació amb l'any 2015 ha suposat un increment d'equips humans i
materials del 25 per cent, distribuïts entre els diferents servicis bàsics de neteja i recollida.
Més concretament, durant este mandat s'han incrementat els següents servicis de neteja
viària en este barri:
El servici d'agranat manual s'ha incrementat un 25 per cent afegint un servici manual per
les vesprades.
El servici de neteja amb aigua mitjançant màquines llavavoreres s'ha incrementat un 25 per
cent realitzant-se amb major freqüència.
El servici de zones pendents d'enjardinar s'ha duplicat.
El servici de recollida d’efectes i mobles inservibles s'ha incrementat un 33 per cent.
S'ha establit la recollida separada de la fracció orgànica dels residus.
Els servicis de neteja en este barri són agranat manual, agranat mecànic i neteja amb aigua
i neteja de taques.
Les actuacions estan coordinades i supervisades per un inspector o inspectora en torn de
matí en el districte.
AGRANAT MANUAL
Els servicis de neteja d'agranat manual actuen sobre voreres, escocells, calçada al costat de
la vorera, jardins i papereres.
Es depositen dins del contenidor els excessos de bosses de fem per mal ús, per excés i per
recerca d'este.
L'agranat manual es realitza en torn de matí de dilluns a dissabte de 6.30 a 12.50 hores.
En el barri de la Fontsanta, hi ha 4 sectors i cadascun és netejat per un peó amb carro.
Tots els carrers són agranats de dilluns a dissabte.
Els peons de neteja utilitzen raspall, aranya, granera, recollidor, bosses de fem i carro.
S'han instal·lat papereres que contenen dispensadors de bosses canines per a ús per part del
ciutadà, que es reposen amb la freqüència necessària.
En 2019, comença a realitzar-se un servici d'agranat manual en el torn de vesprada
mitjançant 2 peons, que actuen en el barri segons una programació. A la tardor-hivern el servici
serà a mitja jornada, i a la primavera-estiu serà a jornada completa. Els carros del servici portaran
una banderola de 2,5 m perquè les veïnes i veïns puguen apreciar este nou servici.
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AGRANAT MECÀNIC
Este servici és realitzat mitjançant una màquina agranadora City-Cat 2020 per a tot el
districte, en torn de matí.
La freqüència d'actuació preestablida de l’agranadora és d'una vegada per setmana tots els
carrers, tot i que es pot alterar el servici segons la necessitat.
L’agranadora actua en calçada, vorera i vorades, en els llocs on requerisca. El peó
conductor porta una granera i una clau de paperera per si fora necessari.
Existeix el servici d'agranat mecànic de calçades que actua en les avingudes i carrers
amplis del barri com a l’avinguda del Cid, el carrer de les Tres Forques i l’avinguda de les Tres
Creus. Este servici es realitza en torn de nit i la freqüència és setmanal.
El pas inferior de l'avinguda del Cid és netejat mensualment, durant les nits de diumenge.
A l'octubre i novembre, es realitza la neteja quinzenalment per a previndre embossaments
d'embornals per la caiguda de la fulla i les pluges de tardor.
NETEJA AMB AIGUA – NETEJA DE TAQUES
La neteja de taques i llavat de voreres es realitza en torn de matí, mitjançant màquines de
neteja City-Lav 2020, amb raigs d'aigua a pressió o neteja amb aigua tangencial i usant productes
de neteja desengreixants i oloritzant.
La City-Lav també és utilitzada en la neteja de les tanques dels jardins de difícil accés per
la densitat de fulla. Davall dels cotxes aparcats es trau la brutícia i és recollida per la
City-Cat.
La freqüència d'actuació de la City-Lav en cada carrer és quinzenal aproximadament
segons la programació, o bé per necessitat fora de programació.
En alguns punts és habitual reforçar la neteja amb aigua i s’altera la programació.
D'abril a setembre existirà un reforç de neteja amb aigua en torn de vesprada en este
districte, segons una programació.
En alguns punts és habitual reforçar la neteja amb aigua i s’altera la programació:
Els carrers més afectats per pixums són:
c/ de l’Havana, c/ de l’Escultor Salzillo, plaça de Múrcia i plaça del Rei Alfons el Benigne.
Els carrers més afectats per excrements de colom són:
c/ de Santiago Galas, c/ del Conseller Francesc Bosch, c/ de la República Dominicana, c/
dels Prínceps de Mònaco, etc.
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SERVICIS EN FESTIUS:
El servici de botellot actua al jardí de la plaça del Rei Alfons el Benigne.
JARDINS DEL BARRI:
Jardí de la plaça del Rei Alfons el Benigne (neteja el Servici de Jardins)
Plaça de Múrcia
Plaça del Doctor Berenguer Ferrer
Estos jardins disposen d'un servici de neteja diària de dilluns a dissabte.
NETEJA DE PINTADES I RETIRADA DE CARTELLS
Es realitzen eventualment actuacions de neteja de pintades i retirades de cartells mitjançant
una furgoneta amb 1 peó, en torn de vesprada.
PUNTS BRUTS
La brutícia estacional es produïx a la tardor i a l’hivern per la caiguda de la fulla. A la
primavera, és la caiguda de llavors i flors, sobretot a la plaça de Múrcia i al carrer de l’Escultor
Salzillo, núm.6. A l'estiu són les terrasses.
ACTUACIONS ESTACIONALS
En gener, novembre i desembre es fa la neteja de la caiguda de la fulla, en torn de
vesprada, segons programació, mitjançant 1 agranadora i 2 peons de suport.
També es realitza la neteja en les festes del barri i s’atenen peticions expresses.
NETEJA DE SOLARS
Es fa la neteja dels solars següents, segons programació:
Ubicació

Superfície Freqüència

Bardissa de Tres Creus

1.124

SEMESTRAL

Casa Misericòrdia amb Múrcia

2.052

ORDINARI

Recollida de RSU (residus sòlids urbans)
Tots els contenidors de RSU de zona 1 (part nord del Jardí del Túria) es buiden diàriament,
en jornada laborable, en torns de matí i/o nit.
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Els contenidors de càrrega lateral (triple capacitat que els de posterior) són buidats
mitjançant recol·lectors de càrrega lateral de 26 m3 de capacitat conduïts per 1 conductor o
conductora.
Els contenidors de càrrega posterior (amb rodes) són buidats mitjançant recol·lectors de
càrrega posterior amb 1 conductor i 2 peons, que també recullen l'excés fora dels contenidors.
L'excés de residus fora dels contenidors de RSU de lateral s'introdueix dins dels
contenidors mitjançant 1 equip format per 1 conductor i 1 peó que, a més, recull els mobles i
efectes abandonats que troba en l’itinerari assignat. Este servici es fa en el mateix torn que el
buidatge dels contenidors de càrrega lateral de RSU.
En diumenges i festius es buiden els contenidors de major producció, que no aguanten 48
hores sense ser buidats i sense produir desbordaments.
La quantitat de contenidors de residus urbans de càrrega lateral del barri és de 33.
RECOLLIDA SELECTIVA:
Recollida selectiva de cartró i envasos: els dos servicis es realitzen mitjançant 1
conductor/a amb camió de càrrega lateral-dreta de 26 m³ amb premsa.
El servici de cartó porta assignat un operari amb recol·lector amb premsa minimàtic que
recull els residus que estan fora del contenidor.
La recollida selectiva en este barri es realitza els dimarts, dijous i dissabtes.
La recollida dels contenidors de paper i cartó es realitza en torn de matí.
La recollida dels contenidors d'envasos es fa en torn de vesprada.
En cap de setmana es fa un buidatge addicional dels contenidors de selectiva de major
producció del districte.
La quantitat de contenidors d'este barri és de 15 unitats per a recollida d'envasos i 15 més
per a recollida de paper i cartó.
RECOLLIDA ORGÀNICA
En 2018 s'ha desenvolupat el desplegament dels contenidors d'orgànica i es fa la recollida
diferenciada d'este tipus de residu 2 vegades per setmana en calendari de tardor-hivern i 3
vegades per setmana en calendari de primavera-estiu.
Els contenidors són de càrrega lateral de 2.200 litres de capacitat amb la tapa marró, i són
recollits en torn de nit mitjançant un recol·lector de càrrega lateral amb 1 conductor/a.
La quantitat de contenidors d'orgànica en este barri és de 20.
NETEJA DE CONTENIDORS
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El servici de neteja de contenidors es fa mitjançant dos sistemes:
- Neteja interior de RSU: es realitza en el mateix torn en què es fa la recollida dels
contenidors, i immediatament després d'haver-se buidat. Té lloc 8 vegades a l'any, de març a
octubre. Es realitza mitjançant la neteja de contenidors de càrrega lateral tant en càrrega dreta
com esquerra (mitjançant 1 conductor/a) o càrrega posterior (conductor i 1 peó). Es llava
l'interior del contenidor emprant productes desengreixants i desinfectants.
Neteja interior de contenidors de selectiva: es realitza en el mateix torn en què es realitza la
recollida dels contenidors, i immediatament després d'haver-se buidat. Es realitza 2 vegades a
l'any, segons programació.
Neteja interior de contenidors d'orgànica: es netejaran 3 vegades en calendari de
tardor-hivern i 6 vegades (mensual) en calendari de primavera-estiu.
- Neteja exterior: una brigada d'1 peó/ona conductor/a amb hidronetejadora fa este servici
permanentment durant totes les jornades laborables de l’any. S’estima que cada contenidor es
llavarà 5 vegades a l’any. S’arruixa el contenidor amb producte desengreixant i oloritzant, i a
continuació se li aplica aigua a pressió a l’exterior i interior de les tapes, a més d’aigualejar la
zona per als vianants.
RECOLLIDA DE MOBLES I EFECTES DOMICILIARIS O ABANDONATS EN VIA
PÚBLICA
Tots els mobles i efectes depositats en via pública, bé perquè el ciutadà avisa al 010, bé
perquè són directament abandonats, són recollits diàriament a 3 torns en jornada laborable,
encara que principalment en el torn de vesprada, mitjançant furgoneta, camió bolquet o
recol·lector schörling de càrrega posterior, amb conductor/a i peó/na.
Eventualment, en festius torn de matí, 1 equip pot realitzar recollida d'efectes abandonats
en este barri, si és necessari.
A l'estiu hi ha un reforç per a tota la ciutat d'un equip en torn de vesprada tots els dies
laborables. La resta de l'any el reforç es produeix mitjançant un equip dilluns i dimarts, també per
a tota la ciutat, amb l'objectiu d'atendre els efectes abandonats pels veïns i veïnes durant el cap de
setmana.
En aquells mobles i efectes abandonats (sense telefonar al 010 per a ser recollits) els
servicis municipals apliquen un adhesiu per a identificar que ha sigut localitzat i serà recollit per
les brigades d'este servici, segons programació i prioritat.
Són punts habituals de recollida de mobles de carrer:
c/ del Rei Saud, 6; c/ de l’Escultor Salzillo, 5; c/ de les Tres Forques; plaça de la Colònia
Espanyola de Mèxic; c/ de Lucrècia Bori
RECOLLIDA D'OLI DOMÈSTIC I PILES
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Es realitza la recollida d'oli domèstic en el Centre de Majors del barri, situat al carrer de la
Mare de Déu de la Fontsanta.
Amb estes actuacions i millores es pot informar dels següents resultats de valoració social
corresponent al quart trimestre dels anys 2017-2018-2019 per als servicis de neteja i recollida del
districte municipal 7, on es troba el barri de la Fontsanta:

Neteja

Recollida

Districte
Municipal

2017

2018

2019

2017

2018

2019

L’Olivereta

5,2

5,4

6,3

5,6

6,6

7,1

Com s'observa en la taula anterior, la valoració social dels servicis de neteja municipal han
millorat un 21,15 per cent entre 2017 i 2019 i, així mateix, la valoració dels servicis de recollida
de residus urbans han millorat un 26,79 per cent en el mateix període 2017-2019.
JARDINERIA:
Quant a l’esporga, l'any 2015 es van realitzar un total de 37 actuacions. Es van realitzar
actuacions d’esporga en les adreces següents: plaça del Dr. Berenguer Ferrer, carrer del Rei Saud,
carrer de l’Havana, carrer de la República Dominicana, plaça del Rei Alfons el Benigne.
L'any 2016 es van realitzar un total de 19 actuacions. Es van realitzar actuacions d’esporga
en les adreces següents: carrer de l’Escultor Salzillo, carrer del Pare Esteban Pernet, plaça del Dr.
Berenguer Ferrer, carrer del Rei Saud, plaça de la Colònia Espanyola de Mèxic.
L'any 2017 es van realitzar un total de 13 actuacions. Es van realitzar actuacions d’esporga
en les adreces següents: carrer de l’Escultor Salzillo, plaça del Rei Alfons el Benigne, plaça de la
Colònia Espanyola de Mèxic.
L'any 2018 es van realitzar un total de 30 actuacions. Es van realitzar actuacions d’esporga
en les adreces següents: carrer del Pare Esteban Pernet, carrer de l’Escultor Salzillo, plaça
del Dr. Berenguer Ferrer, plaça de la Colònia Espanyola de Mèxic, carrer de l’Havana.
L'any 2019 es van realitzar un total de 19 actuacions. Es van realitzar actuacions d’esporga
en les adreces següents: plaça del Dr. Berenguer Ferrer, carrer del Pare Esteban Pernet, carrer del
Rei Saud, plaça de la Colònia Espanyola de Mèxic, carrer de l’Escultor Salzillo, plaça del Rei
Alfons el Benigne.
L'any 2019 es va realitzar un canvi d'espècie al carrer de Lluís Fenollet, on es van
substituir 6 Tipuana tipu, que alçaven el paviment, per Acer monspesulanum (auró negre).
L'any 2020 s'ha recollit la taronja al barri de la Fontsanta.
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ACTUACIONS PROGRAMADES PER A l'ANY 2020 EN MATÈRIA DE
JARDINERIA:
A l'estiu de 2020, està prevista la revisió, recollida del dàtil i esporga de manteniment de
les palmeres datileres.
Està programat per al mes d'abril, la revisió i esporga dels pins blancs del barri de la
Fontsanta.
Arbratge plantat en el projecte de participació ciutadana «Per una València més verda»:
QUADRE ANNEX.
Quant al manteniment, els jardins que comprén el barri de la Fontsanta són:
Plaça del Rei Alfons el Benigne
Plaça de Múrcia
Plaça del Doctor Berenguer Ferrer
L'estat i funcionalitat de tots es considera acceptable. Es mantenen de manera regular i
periòdicament amb una freqüència variable depenent dels mitjans disponibles.
Dels jardins anteriors, només la plaça del Rei Alfons el Benigne té la neteja assignada a
este Servici de Jardineria Sostenible.
És significativa la presència excessiva de gossos, amb desatenció permanent a les vigents
ordenances municipals de parcs i jardins i de tinença d'animals, malgrat la senyalística existent,
que és sovint destruïda.
A més de l'anterior, cal significar l'elevat nivell de mals usos. Així, en els mesos d'octubre i
novembre de 2019, a la plaça del Rei Alfons el Benigne, el paviment amortidor de caigudes de la
zona infantil ha sigut totalment vandalitzat (2 vegades) i va ser íntegrament reinstal·lat i reposat.
A la plaça del Doctor Berenguer Ferrer, van ser íntegrament remodelades les dos zones de
joc, amb instal·lació de nous elements i paviment amortidor de caigudes, al novembre de 2017
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7

LA
FONTSANTA

C. ESCULTOR
SALZILLO (28620)

C. ESCULTOR
SALZILLO (28620)

CERCIS SILIQUASTRUM
FLETXAT

ARBRE DE
L’AMOR

7

LA
FONTSANTA

C. ESCULTOR
SALZILLO (28620)

C. ESCULTOR
SALZILLO (28620)

GINKGO BILOBA

GINKGO

7

LA
FONTSANTA

C. HAVANA (35280)

C. HAVANA (35280)

PYRUS CALLERYANA
CHANTICLEER FLETXAT

PERERA DE
FLOR

7

LA
FONTSANTA

C. LUCRÈCIA BORI
(42630)

C. LUCRÈCIA BORI
(42630)

TRACHYCARPUS FORTUNEI
2m

PALMERA
EXCELSA

7

LA
FONTSANTA

C. LUCRÈCIA BORI
(42630)

C. LUCRÈCIA BORI
(42630)

ACER MONSPESSULANUM
FLETXAT

AURÓ NEGRE

7

LA
FONTSANTA

C. REI SAUD (64050)

C. REI SAUD (64050)

ROBINIA PSEUDOACACIA

ACÀCIA BOLERA

7

LA
FONTSANTA

C. REI SAUD (64050)

C. REI SAUD (64050)

GLEDITSIA TRIACANTHOS
INERMIS

ACÀCIA DE TRES
PUNXES

7

LA
FONTSANTA

PL. COLÒNIA
ESPAÑOLA MÈXIC
(19380)

PL. COLÒNIA
ESPAÑOLA MÈXIC
(19380)

GREVILLEA ROBUSTA

ROURE SEDÓS

7

LA
FONTSANTA

PL. COLÒNIA
ESPAÑOLA MÈXIC
(19380)

PL. COLÒNIA
ESPAÑOLA MÈXIC
(19380)

CERCIS SILIQUASTRUM
FLETXAT

ARBRE DE
L’AMOR

7

LA
FONTSANTA

PL. MÚRCIA (51180)

PL. MÚRCIA (51180)

GREVILLEA ROBUSTA

ROURE SEDÓS

7

LA
FONTSANTA

C. PARE ESTEBAN
PERNET

C. PARE ESTEBAN
PERNET

PUNICA GRANATUM VAR.
PLENIFLORA

MAGRANER

8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000063-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a la situació de la concessió del
centre Supera d'Abastos.
Pregunta del grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania relativa a la situació de la concessió
del centre Supera d'Abastos.
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
El grupo de Ciudadanos en la Junta Municipal de Abastos está interesado en la mejora de
los espacios deportivos municipales en nuestros barrios, por lo que rogamos a la presidenta del
Consell de Abastos que nos confirme la situación de la concesión del centro Supera de Abastos.
RESPOSTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR DE L'ÀREA DE GOVERN –
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
La instal·lació esportiva municipal Piscines d’Abastos es construïx l'any 2003 i es gestiona
des de la seua posada en funcionament per una concessió administrativa adjudicada per concurs.
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Els plecs que van servir de base per a l'adjudicació establixen l'obligació de l'empresa
adjudicatària de mantindre les instal·lacions de manera correcta que permeta desenvolupar les
activitats esportives programades, per la qual cosa la totalitat de les inversions i despeses de
manteniment corresponen a esta entitat gestora.
En l'actualitat s'estan redactant per part del Servici de Contractació de l'Ajuntament el
model de plecs de condicions per a noves licitacions de la gestió, per la qual cosa l'empresa
concessionària continuarà amb el servici prorrogat fins que s'haja adjudicat la nova licitació, amb
la finalitat de garantir la continuïtat del servici esportiu públic.
Malgrat el temps transcorregut des de la construcció i l’ús l'intens (ha arribat a tindre en
dies d'ús intens al voltant de 1.900 usos diaris), esta instal·lació esportiva presta un adequat
servici esportiu que tant l'empresa gestora com l’FDM procuren que es realitze en les millors
condicions possibles.
En eixe sentit s'han realitzat les inspeccions pertinents i instat a l'empresa concessionària
perquè millore l'estat general de la instal·lació.
9
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES
Àngels Martínez, vocal de grup Compromís: Vull informar als que no ho saben... És que hi
ha un telèfon gratuït, que és el 900 72 11 72, que arreglen les coses en 72 hores. Tu veus un forat,
una trapa trencada, gratuït. 900 72 11 72. És fàcil perquè són 900, 72 hores, 11, 72. Tu veus una
trapa trencada... Es diu, l’empresa, Ocoval i en 72 hores ho arreglen. Que sí, que sí, home, i
passos de vianants que estan mal. Crides i van.
José Monserrat, portaveu de Ciutadans: Yo quiero aprovechar para y lo quiero decir
públicamente porque en este tiempo no acostumbramos a decir cosas bonitas desde la oposición y
quería decir cosas bonitas de la sra. Presidenta, porque es una persona que reconozco que yo
admiro personalmente por su labor en el colectivo LAMBDA y por todas las actuaciones que ha
tenido que en la defensa de las libertades del grupo LGTBI, quería decirlo públicamente porque
creo que tenemos muchas suerte y ya te lo dije el otro día pero te doy la bienvenida a esta
presidencia porque tengamos a alguien que lucha por la libertad vamos a estar a vuestro lado,
bueno y eso para empezar, muchas gracias y para continuar una pregunta, me pregunta mucha
gente por la calle, qué va a pasar con la fallas y el coronavirus, ¿sabéis algo más?
Luisa Notario: L'Ajuntament no té competències per a decretar cap mena d'alerta sanitària,
la competència la té el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat; nosaltres des de
l'Ajuntament el que estem fent és transmetent calma i tranquil·litat a la ciutadania Dit això,
l'Ajuntament de València està en contacte continu tant amb el Ministeri de Sanitat com amb la
Conselleria de Sanitat i de moment l'única cosa que estem fent des de l'Ajuntament, insistisc, és
transmetre tranquil·litat per a no generar alarmes innecessàries.
Desiré Albors, secretària de la Junta Municipal d'Abastos: ¿Alguna pregunta més dels
grups municipals?
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I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 21,00 hores s'alça la sessió, de la qual
s’estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, la Secretaria, certifique.

Luisa Notario: d'acord, passem a les intervencions veïnals
La Presidenta de l’Associació de Veïns de Nou Moles, Casilda Osa, intervé i la petició
següent:
"En la calle de Cerdà i Rico, hemos pedido alumbrado hace año y medio. Es una finca que
hicieron con tres patios y no han puesto luz en la calle"
(enfront dels núm. 8, 10 i 12)
"Tenemos problemas de venta de droga y peleas en C/ Alcalde Albors nº 22 frente
la Asociación de vecinos."
La veïna Esperanza Escusa López pregunta:
¿los repartidores que tienen que hacer con el cambio del centro?
¿Dónde está la policía de barrio?
Per la veïna Sra. Ana María Gil Jiménez es pregunta
"Qué postura va a adoptar el Ayuntamiento respecto del ataque sufrido recientemente por
parte del Ayuntamiento de Barcelona al incluir nuestras fallas como las "fiestas del fuego de
Barcelona" o "festes catalanes"?"
Pel veí Sr. Gonzalo Vte.Fernández Delgado se sol·licita
"Solicitud cambio de emplazamiento de Centros Médicos del Mundo y Proyecto Rehobot
en C/ lepanto nº12 y 5 respectivamente."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE MARÇ DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MPAL DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS

Nom
FRANCISCA DESIREE ALBORS BRU

26

Data
22/07/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
40639906129110807458
995755667943186045

