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Grupo municipal Vox:
Ignacio Genovés Artal
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru
A la ciutat de València, a les 17.30 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, i
el regidor del grup Ciutadans 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 anterior, en el seu cas.
El Consell d'Abastos dona per llegida i aprova per unanimitat l'acta de la sessió ordinària
anterior.
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Propostes dels grups de treball.Aprovació pressupostos
Pren la paraula el coordinador del grup de treball de Cultura i Turisme , Andreu Soler,
vocal del grup Compromís, presentat la proposta que eleva el citat grup de treball al Consell
CONCURS DE DISSENY
En este cas es tractaria de fer una convocatòria per al disseny d’una de les peces que es
donaria com “Premi Institucional”, es dir, el premi físic com tal.
L’import del premi seria de 500 €, i s’haurien de redactar les basses per al concurs.
A això s’hauria d’afegir el cost de fabricació dels premis, 100 € x 6, per a un total de 600 €
Total global: 1.100 €
2. CICLE DE CINEMA.
Seria de caràcter transversal, involucrant als tres grups de treball. Pel·lícules per decidir, i
cóm es projectarien i es desenvoluparien els debats.
Per a cinc pel·lícules, el cost seria de 500 €, més els costos de pagament dels drets
d’exhibició, que estarien al voltant dels 300 €
3. ITINERARIS URBANISTICS-HISTÒRICS-CULTURALS
Es farien 4 itineraris, dos pel professor Rafael Temes i altres dos pel professor Vicent
Casañ, amb un cost total de 1.150 €
4. DESPESES TECNOLOGIA. En cas de el cost de posar en marxa el canal de YouTube i
altres despeses com la gravació dels itineraris, les fotos dels aparadors, etc., 1.800 €

Cultura i Turisme:

1. CONCURS LITERARI.
Es continuaria amb el concurs, però en este cas s’augmentaria la dotació per a premis,
establint un primer premi de 500 €, un segon premi de 350 € i un tercer de 150 €.
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2. CONCURS DE FOTOGRAFIA.
Funcionaria igual que el literari, amb un primer premi de 500 €, un segon premi de 350 € i
un tercer de 150 €.
3. CONCURS DE PESSEBRES.
Continuaria igual que l’any 2019, amb una dotació econòmica de 375 € per cada modalitat
(tradicional i disseny lliure), per un global de 750 €
4. PESSEBRE DE LA JUNTA.
Es destinaria una quantitat igual que l’any 2018, 200 €
5. CONCURS DE VIDEOS DE YOUTUBE.
Amb un premi de 450 €

Benestar Social:
1. La Campanya "NO A LA SOLEDAT" es desenvoluparia posant en marxa en primer lloc
els Consells de Salut Bàsics, en coordinació amb els centres de salut del districte. Sense dotació
econòmica.
2. Els TALLERS D’INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL es podrien fer, però buscant tres
pressuposts, i podrien estar al voltant dels 1.300 €, però buscant persones que ho puguen impartir
en un preu molt reduït.
3. La JORNADA DE BENESTAR ANIMAL es substituiria per dues campanyes
informatives i de conscienciació amb COCEMFE i SVPAP, la primera abordant el tema de les
defecacions de les mascotes i en allò que afecten a les persones amb mobilitat reduïda i
especialment amb cadires de rodes, i la segona per afavorir els processos d’adopció d’animals en
els refugis.
La valoració econòmica estaria al voltant dels 2.000 €
4. El programa D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL per a persones majors quedaria en
espera de cóm evoluciona la situació plantejada pel COVID-19, donat que els lloc on es poden
impartir els tallers han d’estar oberts i amb les corresponents mesures de seguretat.
Al igual que els tallers de PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL per a dones migrants
(fonamentalment en qüestions de violència de gènere).
5. XARRADES DE NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE, que serien gratuïtes i
amb una previsió per a material de 300 €
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Urbanisme i AA.EE.:
1. TALLERS I XARRADES D'OFICINA DE L'ENERGIA I L'OBSERVATORI DEL
CLIMA, que serien gratuïtes, i caldria determinar si es faran presencialment o online.
Al igual que les XARRADES INFORMATIVES RENHATA
2. CONCURS D'APARADORS, que es plantejaria per fer promoció del comerç de
proximitat, establint bases del concurs i dos premis de 300 €, que es donaries per una banda per
un jurat tècnic i per altra banda una votació popular (es farien fotografies dels aparadors de les
tendes que volgueren participar-hi i es penjarien en la web per a la votació popular)
Dotació econòmica 600 €
3. Un possible taller d’art urbà (en funció de la situació social existent en el moment de
plantejar-ho), amb un pressupost de 1.500 €

PRESSUPOST GLOBAL
APROVADES CONSELL MARÇ
RESTA

21.830 €
7.850 €
13.980 €

VALORACIÓ ECONÒMICA RESTA
ACTIVITATS TRANSVERSALS
-CONCURS DE DISSENY
- CICLE DE CINEMA

1.100 €
800 €

- ITINERARIS

1.150 €

-DESPESES TECNOLOGIA

1.800 €

ACTIVITATS CULTURA
- CONCURS LITERARI

1.000 €

- CONCURS FOTOGRAFIA

1.000 €

- CONCURS YOUTUBE

450 €

- CONCURS DE PESSEBRES

750 €
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- PESSEBRE JUNTA

200 €

ACTIVITATS BENESTAR SOCIAL
- TALLERS INTELIGÈNCIA EMOCIONAL
- CAMPANYES INFORMATIVES
- XARRADES NUTRICIÓ

1.300 €
2.000 €
300 €

ACTIVITATS URBANISME-AA.EE.
- CONCURS D’APARADORS
- TALLER D’ART URBÀ

TOTAL
ROMANENT

600 €
1.500 €

13.950 €
30

José María Martí Molins, portaveu del Partit Popular pren la paraula:
Su grupo se abstiene por considerar que debería haber una equiparación entre la cantidad
económica de los premios de los diversos concursos y solicita que el dinero de actividades
aprobadas que no se pueden realizar por motivos de Covid, se redistribuya en otras actividades
Respon el Coordinador del grup de treball, Andreu Soler que si s'haguera assistit a l'última
reunió del grup de treball aquest tema es podria haver consensuat entre tots, i que les quantitats
d'activitats que no es poden executar ja s'han redistribuït en la present proposta.
Per la Presidenta es vol ressaltar la diversitat d'activitats i la importància que se'ls ha donat
a les de caràcter social i cultural per al benefici de la ciutadania del districte
Després d'un breu debat es procedeix a la votació:
Vots a favor : 9 (1 vot Presidenta ,1 vot Vicepresidenta , 3 vots Compromís, 2 vots PSOE,
1 vot Ciutadans , 1 vot Vox)
Abstecions : 2 ( 2 vots Partit Popular)
Queda aprovada la proposta per majoria
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RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grup Popular sobre reparació de voreres del districte d'Abastos
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS , EN
NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
Tras el desconfinamiento, los vecinos de la ciudad han retomado su vida diaria y sus
paseos por las calles de la ciudad. Pero esas calles sufren el paso del tiempo y/o el desinterés en
su restauración. Son muchas calles en el distrito de Abastos que necesitan de reparación en
alguno de sus tramos o en la totalidad de las calles.
Mientras el Ayuntamiento se ha centrado en obras como la Plaza del Ayuntamiento o la
Plaza de la Reina, el resto de barrios quedan degradados a la mínima relevancia. Desde el Partido
Popular creemos que la transformación de la ciudad y la mejora en la calidad de vida de nuestros
vecinos pasa por mejorar barrio a barrio la ciudad. Sus aceras, parques y jardines, sus
infraestructuras harán que la ciudad en conjunto mejore.
Durante estos meses los vecinos nos han trasladado la necesidad de reparación de las
aceras de ciertas calles. Lo mas probable que no sean todas las que necesitan actuaciones de
reparación, pero será un inicio para mejorar nuestra ciudad.
Las calles son: Martí l’ Huma, Pintor Vila Padres, Ángel Guimerá, San Ignacio de Loyola,
Linares, Juan Llorens, Quart, Erudito Orellana, Juan de Mena, Poeta Alberola, Almoines,
Palleter, Literato Gabriel Miró y Olimpia Orozena Torres y Olimpia Orozena Torres. Estas sufren
un deterioro notable, perjudicial para los viandantes y para las arcas públicas.
PROPUESTA DE ACUERDO
1- Solicitar al Ayuntamiento la reparación de las calles: Martí l’ Huma, Pintor Vila Padres,
Ángel Guimerá, San Ignacio de Loyola, Linares, Juan Llorens, Quart, Erudito Orellana, Juan de
Mena, Poeta Alberola, Almoines, Palleter, Literato Gabriel Miró y Olimpia Orozena Torres.
ANEXO

- Martín El Humano
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- Pintor Vila Prades
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- Angel Guimerá
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- San Ignacio de Loyola
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- Linares
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- Juan Llorens

- Quart
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- Erudito Orellana
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- Juan de Mena
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- Olimpia Orozena Torres
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- Poeta Alberola
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- Almoines
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- Palleter
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- Literato Gabriel Miró
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Per la Presidència de la Junta s'indica que a causa de la similitud i coincidència de les
mocions presentades pel Partit Popular i el grup Ciutadans es tractaran totes dues conjuntament
procedint-se després a la votació
Pren la paraula Penelope Teruel Recio, coordinardora del grup d'Urbanisme, portaveu del
grup Socialista que diu:
Sobre la base de la inspecció municipal i ateses les incidències del programa Suggeriments
i Comunicacions de Ciutadans/as, així com als expedients, puntualment es realitzen reparacions
de paviment a l'entorn dels escocells afectat per l'aixecament degut al sistema radicular de l'arbre,
així com reparacions constants d'arquetes trencades de la xarxa de reg d'arbratge viari.
En el projecte de participació ciutadana “*Per una València més verda”, l'any passat es
van ampliar escocells en algunes dels carrers dels barris pertanyents a la Junta Municipal
d'Abastos en els districtes municipals de Extramurs, l’Olivereta i Patraix. Amb aquestes
ampliacions d'escocells, s'ha procedit també a la reparació de l'entorn dels mateixos i la plantació
d'arbratge.
L'any 2019, en col·laboració amb el Servei de Coordinació d'Obres en Via Pública i
Manteniment d'Infraestructures es va reurbanitzar el carrer Calixt III i carrer Juan Llorens (tram
comprés entre carrer Ángel Guimerá i Calixt III), procedint a la reparació i ampliació de tots els
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escocells alçats per arrels, a la nova pavimentació de la vorera i a la renovació de l'arbratge viari
del citat carrer. Encara queden trams de voreres en mal estat principalment als carrers Marques
de Zenete, Salas Quiroga i carrer Alzira. En aquests carrers, existeix aixecament de rajoles, en
alguns casos produïdes per les arrels de l'arbratge viari.
El tractament de l'arbratge com a element decoratiu perd protagonisme enfront de nous
criteris ambientalistes capaços d'incidir en la millora de la qualitat de vida a la ciutat i en aquesta
direcció s'està treballant en l'actualitat des de la Delegació de Jardineria Sostenible i
Renaturalización de la Ciutat. Criteris que ja s'estan aplicant en importants ciutats del planeta.
Enfront de l'evident canvi climàtic, s'imposa un canvi en la gestió dels espais verds de la
ciutat, incloent l'arbratge viari. La vegetació herbàcia espontània no és perjudicial per a l'arbre,
compleix una funció mediambiental i és refugi d'insectes depredadors, que contribueixen al
control de plagues. Sobre la base de recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS),
que ha classificat el glifosato com “probablement cancerigen per als éssers humans”, fa anys que
no s'empren herbicides químics i es realitza un control selectiu i mecànic rebaixant l'altura de les
herbes.
En la mesura que els mitjans disponibles ho permeten s'està duent a terme una campanya
de plantació d'herbàcies en escocells. Així mateix, el compromís d'augmentar la biodiversitat a la
ciutat i eliminar o reduir al màxim l'ús d'herbicides, justifica el canvi en el tractament i
manteniment de l'espai existent en els escocells de les voreres de la ciutat.
El creixement natural de la vegetació adventícia augmenta la fertilitat del sòl, influint
significativament en la disminució de la seua compactació (les seues arrels augmenten la
renovació, ventilació i drenatge). Paral·lelament, dona recer, refugi i aliment a una diversitat que
juga un paper important en la descomposició del sòl i, per tant en la riquesa del substrat que dona
vida a l'arbre.
El control de la vegetació dels escocells es realitza de manera selectiva, als carrers que
precisen aquesta actuació, realitzant-se de dues a quatre actuacions anualment en funció de l'estat
de vegetació d'aquests. En relació amb el control de vegetació d'escocells s'informa que en el
districte municipal de Extramurs es van acabar els treballs el dia 2 de juliol de 2020, en el
districte municipal l’Olivereta es van acabar els treballs el dia 8 de juliol de 2020. Els districtes
municipals Patraix i Jesús es troben actualment en curs, estant prevista la finalització durant la
present setmana de les labors en el districte municipal Patraix.
Respecte al servei neteja de residus lleugers dels escocells, és realitzada diàriament de
manera manual per personal operari del servei de Neteja de l'Espai Públic.
Des de 2015, els barris de València han eixit de l'oblit en el qual es trobaven amb els
anteriors governs, que van endeutar la ciutat no per a millorar la qualitat de vida dels barris i la
ciutadania, sinó per a fer grans esdeveniments i construccions megalòmanes. Deutes com la de 40
milions que encara queda pendent de la Fómula 1, una quantitat que permetria millorar els
nostres barris de tota la ciutat. No obstant això, l'actual corporació realitza un repartiment de les
inversions que té en compte a tots els seus ciutadans i ciutadanes, arribant a tots els districtes.
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En concret, en l'àmbit de la Junta de Districte d'Abastos, s'han invertit més de 4.350.000 €
en inversions només de la Delegació de Desenvolupament Urbà, a l'els que cal sumar-li la
despesa corrent en manteniment de la via pública. A més s'han completat buits urbans i s'han
eliminat taps urbanístics com el del carrer Palleter. Algunes de les inversions realitzades en els
últims 5 anys: Anell de vianants Tres Forques - Patraix PAI Palleter Renovació i ampliació
voreres Literat Gabriel Va mirar Obertura i urbanització del carrer Casa Misericòrdia Obres de
condicionament de les voreres en Passatge Ventura Feliu Obras de conversió en zona de vianants
al carrer Pare Jofre PAI del Brasil Navarro Cabanes Pavimentació en Av. Pérez Galdós i Av.
Giorgeta consolidació estructural San Vicente de la Roqueta, Conversió en zona de vianants Pl
Rojas Clemente i Enjardinament i Zona infantil Instal·lació i subministrament mobiliari Urbano
(bancs) Eliminació passarel·les Av. del Cid i millora de l'accessibilitat universal.
Per part del servei de manteniment d'infraestructures es realitzen inspeccions periòdiques
de manera constant i, en cas de detectar algun desperfecte que puga suposar algun perill als
ciutadans, es repara immediatament. Per tot això no es pot dir que existeix una falta d'inspecció
en el districte ni a la ciutat. Si s'han detectat zones que requereixen una reparació urgent per un
nou desperfecte s'ha de donar avís al servei de reparació 72 hores de Ocoval o, en el cas de
reparacions de major envergadura, passar avís indicant la ubicació exacta del desperfecte o el
tram de carrer a reparar. La col·laboració ciutadana en aquesta tasca és molt valuosa. En el cas de
les trapes de Serveis d'enllumenat i semàfors correspon pot comunicar qualsevol incidència a la
bústia de la ciutadania, en l'APP valència , xarxes socials de l'Ajuntament , l'oficina de queixes i
suggeriments i els Serveis de manteniment ho reparen immediatament.
A més, aquest districte en concret té en marxa projectes importants com la primera
supermanzana de la ciutat, en l'encreuament del carrer Palleter i Calixt III, així com l'ampliació
de voreres en les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós, totes dues amb urbanisme flexible. I es
llançarà el concurs d'idees per a la remodelació definitiva de les avingudes. Per tot això, no és
possible parlar de falta d'inversions o atenció en el districte.
Por Ignacio Genovés, del grupo municipal Vox, se manifiesta que se debería de incluir la
propuesta que presentó Ana Castrillo sobre el desnivel en la calle Quart cruce con Guillem de
Castro en la rampa, que dificulta el paso de personas con minusvalías y que en el año 2019 se le
contestó que se había reducido, pero sigue existiendo el desnivel.
La Presidenta comenta que si li sembla i bé ho passarà a l'apartat de precs i preguntes i
traslladara el tema en concret, perquè és important, al departament d'urbanisme.
Després d'un breu debat, es presenta una moció alternativa per la coordinadora de la
Comissió d'Urbanisme
Moció Alternativa
Que el servei de Manteniment d'Infraestructures realitze una inspecció dels punts
assenyalats i establisca un ordre de prioritats perquè, en funció de les necessitats globals de la
ciutat, del districte, i de la disponibilitat pressupostària, procedisca a la reparació o renovació dels
trams assenyalats.
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Votació
Queda aprovada per unanimitat.

4
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000187-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grup Ciutadans sobre la millora de la pavimentació de la Junta
Municipal
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
JOSE FRANCISCO MONSERRAT DEL RÍO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS.
Valencia aspira a ser cada vez más una ciudad más cómoda y abierta, no solo en el centro,
sino también en sus barrios. Una ciudad en la que dar un paseo no resulte peligroso por el estado
del pavimento.
Uno de los parámetros de comodidad y seguridad es tener el asfaltado de las aceras en
condiciones, así como los cruces regulados, que tengan un marcado claro para vehículos y
peatones. Del mismo modo, apelamos a la facilidad y seguridad de transición por los ejes
ciclistas de la ciudad de Valencia.
Para asegurar estos parámetros de eficiencia y sobre todo de seguridad vial pretendidos en
los ejes circulación, evidenciamos que ciertos viales (calles y avenidas) del ámbito de los barrios
de la Junta de Distrito de Abastos carecen de las condiciones mínimas para este fin, teniendo
pendiente desde hace ya tiempo realizar acciones desde el Ayuntamiento para garantizar una
pavimentación adecuada de las aceras y cruces peatonales. No sólo no es estético, sino que
además resulta peligroso para las personas mayores que pueden tropezar y hacerse daño en una
potencial caída. En muchas ocasiones las trampillas de acceso a la luz municipal están rotas, o
suponen un bache peligroso.
Los cruces son, en muchas ocasiones, los puntos más peligroso, por el propio peligro del
cruce, que acelera el paso, y por el deterioro extra que supone el tránsito de vehículos.
Desde el punto de la transición peatonal, por ciertas aceras y ejes peatonales del ámbito de
los barrios de la Junta de Distrito de Abastos, los peatones se encuentran situaciones de falta de
accesibilidad o de facilidad de transición por la falta de conservación de árboles o por defectos en
la pavimentación o deterioro histórico acumulado en las propias aceras.
También se observan muchos alcorques totalmente abandonados, donde proliferan
insectos, anidan roedores y se acumulan malos olores.
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Se han mostrado en esta moción varias imágenes como ejemplo, que se corresponden a un
paseo realizado por la calle Palleter del distrito de Extramurs, aunque imágenes similares o
peores se pueden encontrar en los distintos barrios de nuestra Junta Municipal.
Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe formula las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
Que desde la Junta de Distrito de Abastos se inste a las concejalías municipales
correspondientes para que se lleve a cabo de manera urgente una inspección del estado de las
aceras, alcorques y transiciones en cruces regulados, remitiéndose un informe a la Junta para la
determinación de las acciones más urgentes.
Que desde la Junta de Distrito de Abastos se inste a las concejalías municipales
correspondientes para que se lleven a cabo, a lo largo de 2020, la reparación priorizada de dichas
aceras, arquetas del suelo y cruces, así como a la conservación de alcorques, atendiendo por
orden de prioridad relativo a la peligrosidad del estado de conservación de las mismas.
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##ANEXO-1726561##

Mejora de la pavimentación de la Junta Municipal
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Per Presidència s'indica que a causa de la similitud i coincidència de les mocions
presentades pel Partit Popular i el grup Ciutadans es tractaran totes dues conjuntament
procedint-se després a la votació
Pren la paraula Penelope Teruel Recio ,coordinardora del grup d'Urbanisme
Sobre la base de la inspecció municipal i ateses les incidències del programa Suggeriments
i Comunicacions de Ciutadans/as, així com als expedients, puntualment es realitzen reparacions
de paviment a l'entorn dels escocells afectat per l'aixecament degut al sistema radicular de l'arbre,
així com reparacions constants d'arquetes trencades de la xarxa de reg d'arbratge viari.
En el projecte de participació ciutadana “*Per una València més verda”, l'any passat es
van ampliar escocells en algunes dels carrers dels barris pertanyents a la Junta Municipal
d'Abastos en els districtes municipals de Extramurs, l’Olivereta i Patraix. Amb aquestes
ampliacions d'escocells, s'ha procedit també a la reparació de l'entorn dels mateixos i la plantació
d'arbratge.
L'any 2019, en col·laboració amb el Servei de Coordinació d'Obres en Via Pública i
Manteniment d'Infraestructures es va reurbanitzar el carrer Calixt III i carrer Juan Llorens (tram
comprés entre carrer Ángel Guimerá i Calixt III), procedint a la reparació i ampliació de tots els
escocells alçats per arrels, a la nova pavimentació de la vorera i a la renovació de l'arbratge viari
del citat carrer. Encara queden trams de voreres en mal estat principalment als carrers Marques
de Zenete, Salas Quiroga i carrer Alzira. En aquests carrers, existeix aixecament de rajoles, en
alguns casos produïdes per les arrels de l'arbratge viari.
El tractament de l'arbratge com a element decoratiu perd protagonisme enfront de nous
criteris ambientalistes capaços d'incidir en la millora de la qualitat de vida a la ciutat i en aquesta
direcció s'està treballant en l'actualitat des de la Delegació de Jardineria Sostenible i
Renaturalización de la Ciutat. Criteris que ja s'estan aplicant en importants ciutats del planeta.
Enfront de l'evident canvi climàtic, s'imposa un canvi en la gestió dels espais verds de la
ciutat, incloent l'arbratge viari. La vegetació herbàcia espontània no és perjudicial per a l'arbre,
compleix una funció mediambiental i és refugi d'insectes depredadors, que contribueixen al
control de plagues. Sobre la base de recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS),
que ha classificat el glifosato com “probablement cancerigen per als éssers humans”, fa anys que
no s'empren herbicides químics i es realitza un control selectiu i mecànic rebaixant l'altura de les
herbes.
En la mesura que els mitjans disponibles ho permeten s'està duent a terme una campanya
de plantació d'herbàcies en escocells. Així mateix, el compromís d'augmentar la biodiversitat a la
ciutat i eliminar o reduir al màxim l'ús d'herbicides, justifica el canvi en el tractament i
manteniment de l'espai existent en els escocells de les voreres de la ciutat.
El creixement natural de la vegetació adventícia augmenta la fertilitat del sòl, influint
significativament en la disminució de la seua compactació (les seues arrels augmenten la
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renovació, ventilació i drenatge). Paral·lelament, dona recer, refugi i aliment a una diversitat que
juga un paper important en la descomposició del sòl i, per tant en la riquesa del substrat que dona
vida a l'arbre.
El control de la vegetació dels escocells es realitza de manera selectiva, als carrers que
precisen aquesta actuació, realitzant-se de dues a quatre actuacions anualment en funció de l'estat
de vegetació d'aquests. En relació amb el control de vegetació d'escocells s'informa que en el
districte municipal de Extramurs es van acabar els treballs el dia 2 de juliol de 2020, en el
districte municipal l’Olivereta es van acabar els treballs el dia 8 de juliol de 2020. Els districtes
municipals Patraix i Jesús es troben actualment en curs, estant prevista la finalització durant la
present setmana de les labors en el districte municipal Patraix.
Respecte al servei neteja de residus lleugers dels escocells, és realitzada diàriament de
manera manual per personal operari del servei de Neteja de l'Espai Públic.
Des de 2015, els barris de València han eixit de l'oblit en el qual es trobaven amb els
anteriors governs, que van endeutar la ciutat no per a millorar la qualitat de vida dels barris i la
ciutadania, sinó per a fer grans esdeveniments i construccions megalòmanes. Deutes com la de 40
milions que encara queda pendent de la Fómula 1, una quantitat que permetria millorar els
nostres barris de tota la ciutat. No obstant això, l'actual corporació realitza un repartiment de les
inversions que té en compte a tots els seus ciutadans i ciutadanes, arribant a tots els districtes.
En concret, en l'àmbit de la Junta de Districte d'Abastos, s'han invertit més de 4.350.000 €
en inversions només de la Delegació de Desenvolupament Urbà, a l'els que cal sumar-li la
despesa corrent en manteniment de la via pública. A més s'han completat buits urbans i s'han
eliminat taps urbanístics com el del carrer Palleter. Algunes de les inversions realitzades en els
últims 5 anys: Anell de vianants Tres Forques - Patraix PAI Palleter Renovació i ampliació
voreres Literat Gabriel Va mirar Obertura i urbanització del carrer Casa Misericòrdia Obres de
condicionament de les voreres en Passatge Ventura Feliu Obras de conversió en zona de vianants
al carrer Pare Jofre PAI del Brasil Navarro Cabanes Pavimentació en Av. Pérez Galdós i Av.
Giorgeta consolidació estructural San Vicente de la Roqueta, Conversió en zona de vianants Pl
Rojas Clemente i Enjardinament i Zona infantil Instal·lació i subministrament mobiliari Urbano
(bancs) Eliminació passarel·les Av. del Cid i millora de l'accessibilitat universal.
Per part del servei de manteniment d'infraestructures es realitzen inspeccions periòdiques
de manera constant i, en cas de detectar algun desperfecte que puga suposar algun perill als
ciutadans, es repara immediatament. Per tot això no es pot dir que existeix una falta d'inspecció
en el districte ni a la ciutat. Si s'han detectat zones que requereixen una reparació urgent per un
nou desperfecte s'ha de donar avís al servei de reparació 72 hores de Ocoval o, en el cas de
reparacions de major envergadura, passar avís indicant la ubicació exacta del desperfecte o el
tram de carrer a reparar. La col·laboració ciutadana en aquesta tasca és molt valuosa. En el cas de
les trapes de Serveis d'enllumenat i semàfors correspon pot comunicar qualsevol incidència a la
bústia de la ciutadania, en l'APP valència , xarxes socials de l'Ajuntament , l'oficina de queixes i
suggeriments i els Serveis de manteniment ho reparen immediatament.
A més, aquest districte en concret té en marxa projectes importants com la primera
supermanzana de la ciutat, en l'encreuament del carrer Palleter i Calixt III, així com l'ampliació
de voreres en les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós, totes dues amb urbanisme flexible. I es
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llançarà el concurs d'idees per a la remodelació definitiva de les avingudes. Per tot això, no és
possible parlar de falta d'inversions o atenció en el districte.
Por Ignacio Genovés, del grupo municipal Vox, se manifiesta que se debería de incluir la
propuesta que presentó Ana Castrillo sobre el desnivel en la calle Quart cruce con Guillem de
Castro en la rampa, que dificulta el paso de personas con minusvalías y que en el año 2019 se le
contestó que se había reducido, pero sigue existiendo el desnivel.
La Presidenta comenta que si li sembla i bé ho passarà a l'apartat de precs i preguntes i
traslladara el tema en concret, perquè és important, al departament d'urbanisme
Després d'un breu debat, es presenta una moció alternativa per la coordinador de la
Comissió d'Urbanisme

Moció Alternativa
Que el servei de Manteniment d'Infraestructures realitze una inspecció dels punts
assenyalats i establisca un ordre de prioritats perquè, en funció de les necessitats globals de la
ciutat, del districte, i de la disponibilitat pressupostària, procedisca a la reparació o renovació dels
trams assenyalats.
Votació
Queda aprovada per unanimitat.
5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta del Grupo Popular sobre el projecte d'ampliació de les voreres i eliminació d'un carril
en les Avingudes Pérez Galdós i Giorgeta
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS
CON DNI 26.756.384-R, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

El 28 de abril se anunció un proyecto de ampliación de las aceras y eliminación de un
carril en las Avenidas Pérez Galdós y Giorgeta. Estamos a inicios de julio y seguimos sin dichas
actuaciones.
1. ¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento realizarlo?
2. ¿La ampliación de las aceras será igual que en la C/ San Vicente? ¿Qué riesgos hay para la
ciudadanía que existan aceras a doble altura?
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3. ¿La proximidad del carril bus y el carril bici sin ninguna separación no es un peligro para
los ciclistas?
4. ¿El proyecto afecta a ambos carriles? ¿Qué medidas va a tomar el Ayto. para solucionar el
aumento de los atascos a las horas punta al eliminar un carril?

RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC
El 28 de abril se anunció un proyecto de ampliación de las aceras y eliminación de un
carril en las Avenidas Pérez Galdós y Giorgeta. Estamos a inicios de julio y seguimos sin dichas
actuaciones.
1.-¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento realizarlo?El ayuntaniento trabaja de forma
coordinada para adaptar la planta viaria concebida para la reurbanización definitiva que ya se
aprobó en el año 2017, para hacerla compatible con una actuación de las carácterísticas de
intervención de “urbanismo táctico” que permita avanzar en la humanización y reducción del
tráfico motorizado de la Av. que desea la ciudadanía. Celebramos que usted y su grupo también
parecen estar por la labor.
2.-¿La ampliación de las aceras será igual que en la C/ San Vicente? ¿Qué riesgos hay para
la ciudadanía que existan aceras a doble altura?La complejidad de la operación reside
precisamente en que hay que realizar una nueva planta que evite cualquier tipo de riesgo para los
usuarios, garantizado la accesibilidad universal y la seguridad de todos. Como en el caso que
usted indica, al estar correctamente diseñada y ejecutada no hay riesgo alguno, tal como
demuestra el funcionamiento de la calle que usted cita.
3.- ¿La proximidad del carril bus y el carril bici sin ninguna separación no es un peligro
para los ciclistas?Como ya se ha indicado, la planta se está diseñando para no implicar ningún
riesgo para los usuarios de la vía, con critetrio de calidad del diseño ya experimentados en
nuestra ciudad, así como en otras ciudades del estado español y a nivel europeo.
4.- ¿El proyecto afecta a ambos carriles? ¿Qué medidas va a tomar el Ayto. para solucionar
el aumento de los atascos a las horas punta al eliminar un carril?Sí, a ambas direcciones. La
necesidad de espacio público de calidad con la amplitud necesaria para garantizar el derecho a la
accesibilidad de las personas que viven en esa arteria, así como a tener un entorno saludable, con
menos humos y ruido. El tránsito motorizado, como ha pasado en otras actuaciones de este tipo,
se redistribuirá gradualmente y más en este caso, existiendo vías alternativas para hacer los
mismos itinerarios

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JULIOL DE 2020

42

RESPUESTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR
ALCONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS

La Delegación de Desarrollo Urbano está a la espera de recibir la planta viaria por parte del
Servicio de Movilidad para poder cerrar el proyecto y comenzar las obras.
6
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Popular sobre les mesures per a reduir i eliminar la brutícia provocada pels
cans
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS
CON DNI 26.756.384-R, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Durante el mes de mayo los vecinos de los diferentes barrios que componen esta Junta
Municipal nos han hecho llegar continuas quejas sobre la limpieza de las calles, en especial la
suciedad provocada por los canes.
1. ¿Cuántas multas se han realizado por la dejadez de los propietarios al recoger los
excrementos de sus animales?
2. ¿Qué medidas va adoptar la concejalía pertinente para reducir los olores de los orines de
los canes?
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
PROTECCIÓ CIUTADANA
Respuesta pregunta 1:
Desde el inicio del estado de alarma, debido a la alerta sanitaria provocada por el
COVID-19, se han realizado las actuaciones necesarias para para garantizar la seguridad, la
convivencia y asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las diferentes fases

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JULIOL DE 2020

43

por el Gobierno del Estado. En esta situación, la Policía Local consciente de la problemática
existente, ha efectuado labores de vigilancia e intervenciones en todos los barrios, para velar por
el cumplimiento de las normas.
A este respecto señalar que la mayoría de actuaciones se han debido a cuestiones
relacionadas con conflictos de convivencia vecinales.
La Policía Local ha realizado un enorme esfuerzo en el conjunto de la ciudad durante este
periodo, en la que en relación con la situación de pandemia y hasta finales del pasado mes de
junio, se han realizado 2.490 controles de tráfico y efectuado 14.011 denuncias por
incumplimientos a particulares y 305 a locales. Por otra parte, en todos los distritos se han
llevado a cabo innumerables campañas de controles en parques, en la vía pública y terrazas.

RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
2. ¿Qué medidas va adoptar la concejalía pertinente para reducir los olores de los
orines de los canes?
De acuerdo con el Art. 6 de la Ordenanza Municipal de limpieza urbana, se prohíbe el
ensuciamiento de la vía pública. Si bien no está especificado en la ordenanza, en el proyecto de
revisión de la nueva ordenanza que se aprobará en el presente mandato se introducirá la
obligación de lavar con agua por parte de los propietarios de perros, la zona concreta donde haya
orinado en vía pública el animal de compañía.
Respecto de los excrementos de los canes se informa lo siguiente:
En la actualidad, se está realizando la instalación de unas señales verticales interpelando a
la colaboración ciudadana en este sentido.
Además, los servicios de limpieza manual, realizan un barrido con carro y herramientas
todos los días de lunes a sábado; además de los servicios de barrido mecánico con máquina de
aspiración, cepillos y depósitos que, con frecuencia semanal, recogen los excrementos caninos.
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Popular sobre la situació del poliesportiu Nou Moles
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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PREGUNTAS QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS
CON DNI 26.756.384-R, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

A raíz del COVID-19 las obras se paralizaron afectando también al polideportivo de Nou
Moles.
1. ¿Para cuándo se tiene previsto su finalización?
2. ¿Y su apertura a los ciudadanos?
RESPUESTA:
MARIA PILAR BERNABE GARCIA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ
D'ESPORTS
CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS QUE PLANTEA EL PORTAVOZ JOSÉ
MARÍA MARTÍ MOLINS, EN NOMBRE DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR A LA
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS:
La obra Infraestructura Deportiva del Complejo Deportivo Nou Moles, cuyo inicio de
obras data del 10 de marzo de 2011, está siendo promovida y supervisada actualmente por la
Dirección General del Deporte y por tanto la Generalitat Valenciana, con financiación incluida en
el Plan de Inversión Productiva (PIP). El Ayuntamiento de Valencia no tiene atribuciones y
competencias respecto de la gestión de la obra y plazos de finalización.
A pesar de la complejidad histórica, para el desarrollo del proyecto y las obras se está
trabajando intensamente en coordinación con la DGD, de tal forma que los trabajos se ejecuten
con normalidad y puedan finalizar las obras en el menor tiempo posible.
Según se nos informa, las obras se tiene previsto que puedan finalizar en el primer
trimestre del año 2021, y a partir de su recepción, pruebas de funcionamiento y entrega al
Ayuntamiento se preste el servicio deportivo público que recoge el programa de necesidades.
8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Popular sobre actuacions en matèria de COVID-19 en els centres de majors
de la Junta Municipal
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS
CON DNI 26.756.384-R, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS
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Finalizado el Estado de Alarma y el regreso de los ciudadanos a la nueva “normalidad”,
con respecto a los centros de mayores pertenecientes a la Junta Municipal de Abastos siendo sus
usuarios los más vulnerable al virus.
1. ¿Cuál es la previsión de apertura del citado centro?
2. ¿Qué protocolos de actuación realizarán para garantizar la máxima seguridad a nuestros
mayores?
RESPUESTA:
MARIA PILAR BERNABE GARCIA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS QUE PLANTEA EL PORTAVOZ JOSÉ
MARÍA MARTÍ MOLINS , EN SU NOMBRE DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR A
LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS:
1.-¿Cuál es la previsión de apertura del citado centro?
A la largo del mes de septiembre. Se trata de una previsión a la espera de cómo evolucione
en verano la situación.
2.-¿Qué protocolos de actuación realizarán para garantizar la máxima seguridad a nuestros
mayores?
Los que determine por resolución la Generalitat Valenciana que es la competente en dicha
materia. Aún no se ha publicado dicha resolución.

9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Popular sobre les mesures de seguretat en els mercats extraordinaris
pertanyents a la Junta Municipal d'Abastos
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS
CON DNI 26.756.384-R, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

En este mes se han abierto los mercados extraordinarios de barrio.
1. ¿Qué medidas de seguridad se han implantado para garantizar la protección de los
ciudadanos?
2.
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2. ¿Y las medidas implantadas para proteger a los vendedores?
3. ¿Qué distancia hay entre puesto ambulante y otro puesto?
4. Siendo el mercado extraordinario de Av. Del Cid próximo a un hospital ¿Las medidas de
seguridad van a ser mayores?
5. ¿Aumentado la presencia policial para evitar incumpliendo de las medidas de seguridad?
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE COMERÇ
1.
Pel Servei de Serveis Centrals Tècnics s'han col·locat uns cons i una cinta de seguretat en
el centre dels carrers del mercat per a establir dos sentits de la circulació de persones usuàries. A
més s'han col·locat unes tanques en les entrades del mercat amb els senyals del sentit de
circulació.
S'haurà de garantir una distància mínima de 1,5 metres entre clients i si per les dimensions
o característiques dels llocs no és possible mantindre esta distància, s'atendrà individualment.
Les persones venedores seran responsables de col·locar plàstics per a separar el seu lloc del
confrontant.
El públic assistent haurà d'anar proveït de la corresponent màscara i les persones venedores
hauran d'abstindre's d'atendre qualsevol persona que no vaja proveïda esta.
El mercat periòdic festiu del Rastre s'ha instal·lat al Parc Amelia Chiner, situat en
l'Avinguda dels Tarongers, cantonada Lluís Peixó des del passat 12 de juliol de 2020, amb un
aforament aproximat del 50% de les persones venedores, per a això s'ha establit un sistema
d'alternança per a cada diumenge o festiu.
2.Entre les condicions generals per al desenvolupament de l'activitat s'ha establit les següents
mesures per a protegir a les persones venedores:
Totes les persones treballadores tindran permanentment a la seua disposició en el lloc de
treball gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no siga possible, aigua i sabó. Així
mateix, quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament 1,5
metres, s'assegurarà que les persones treballadores disposen d'equips de protecció adequats al
nivell de risc. En este cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels
citats equips de protecció.
Les persones que es troben exercint l'activitat de venda en els llocs, o en el seu cas
treballen en els mateixos en qualitat d'autoritzats, hauran d'anar proveïts de la corresponent
màscara.
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La distància entre venedor i client durant tot el procés d'atenció al client serà d'almenys un
metre quan es compte amb elements de protecció o barrera. En el cas de serveis que no permeten
el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, s'ha d'utilitzar l'equip de protecció
adequat al nivell de risc, que assegure la protecció tant del personal emprat com de la clientela.
D'altra banda, la Delegació de Comerç el mes de maig passat va contractar la distribució,
coordinació i subministrament de 2200 kits d'obertura del xicotet comerç i els llocs de venda no
sedentària amb motiu del COVID 19, distribuint-se al juliol per tots els mercats extraordinaris de
la ciutat.

3.Dependrà de la configuració del carrer. En tot cas si estan instal·lats els llocs confrontants,
les persones venedores seran responsables de col·locar plàstics per a separar el seu lloc del
confrontant.
4.Les mesures són les mateixes atés que l'existència d'un hospital en els voltants no afecta al
mercat extraordinari.

10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Popular sobre la situació de la "gran illa" en la intersecció entre els carrers
Calixt III i Palleter
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS
CON DNI 26.756.384-R, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

En noviembre de 2019 se anunció la creación en la intersección entre las calles Calixto III
y Palleter de la primera 'supermanzana' de la ciudad en los primeros meses del 2020.
1. ¿Se va a realizar el proyecto o va quedar guardado en un cajón?
2. En caso de realizarse ¿Qué fechas se prevén para su finalización?
RESPUESTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - PRIMERA TINENTA D'ALCALDE I VICEALCALDESSA
- ALCALDIA
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
El proyecto de la Supermanzana comenzó a materializarse con la redacción de la Guía para
las actuaciones flexibles de recuperación de espacio público de València, actualmente en
redacción, y que definirá las características de este tipo de actuaciones.
En septiembre comenzará el proceso participativo previo, y con la guía y las conclusiones
del proceso se elaborará el proyecto final.
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta de Grup Popular sobre les mesures de seguretat a les biblioteques municipals de la
Junta Municipal d'Abastos
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS
CON DNI 26.756.384-R, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Con relación a las medidas de seguridad en materia de COVID-19 adoptadas en las
bibliotecas pertenecientes a la Junta Municipal de Abastos.
1. ¿Qué medidas de seguridad se han implantado para garantizar a los usuarios una buena
utilización de los servicios ofrecido por las mismas?
2. ¿Y las medidas implantadas para proteger a los trabajadores de estas dependencias?
RESPUESTA:
MARIA TERESA IBAÑEZ GIMENEZ - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ
D'ACCIÓ CULTURAL
Con relación a las medidas de seguridad en materia de COVID-19 adoptadas en
lasbibliotecas pertenecientes a la Junta Municipal de Abastos.
1. ¿Qué medidas de seguridad se han implantado para garantizar a los usuarios
unabuena utilización de los servicios ofrecido por las mismas?
En relación a las Bibliotecas Municipales de València, se han aplicado, tanto las
recomendaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria dependiente de la
Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, así
como las recomendaciones y Protocolos aprobados por la Dirección General de Cultura y
Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
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2. ¿Y las medidas implantadas para proteger a los trabajadores de estas
dependencias?
Se han aplicado las medidas de seguridad establecidas en el Plan para la reincorporación
presencial del personal al servicio del Ayuntamiento de València que se aprobó por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2020.

RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
DE GESTIÓ DE RECURSOS
1. En cada biblioteca, i en funció de la seua configuració i distribució, s'han plantejat uns
itineraris per als usuaris dins dels espais generant recorreguts segurs. .A més s'ha dissenyat una
ocupació de taules i cadires per als usuaris (analitzant cada cas en particular) de manera que es
respecte la distància de seguretat (entre ells mateixos i amb el personal) i que interferisquen el
mínim possible en els recorreguts de circulació.
En el cas de Joan de Timoneda es planteja un recorregut d'un únic sentit al voltant de la
biblioteca comptant amb un accés i una eixida independents, ja que la configuració de l'edifici ho
permet.
En el cas del Xalet de Panach (Teodoro Llorente), a causa de la mateixa configuració i
distribució interna de l'edifici, això mateix no s'ha pogut realitzar. Es tracta d'uns espais molt
xicotets on a més no existeix control visual per part del personal de biblioteca cap a les sales de
lectura. No obstant això, s'ha realitzat un estudi de recorreguts i ocupació el més segur possible
en funció de la configuració de l'espai. En els accessos i taulell es planteja un recorregut de doble
sentit i a les sales de lectura un recorregut circular al voltant de les taules.
2. S'han instal·lat mampares i es garanteix que el personal de taulell es trobe a la distància
de seguretat corresponent de qualsevol usuari.
A més s'ha dotat a totes dues biblioteques dels EPIs necessaris segons el nombre de
persones treballant i revisat pel Servei de Prevenció.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup CIutadans sobre les actuacions dutes a terme referent a la Inseguretat al
Carrer Lepant 12
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
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PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
JOSE FRANCISCO MONSERRAT, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL,
A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS

1 - Tras las preguntas realizadas por un conjunto de vecinos respecto a la inseguridad
experimentada en las proximidades de la calle Lepanto 12, por motivo de la existencia de un
centro asistencial privado, el grupo de Ciudadanos quiere solicitar a la presidenta del Consell
un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo respecto al citado asunto.
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
PROTECCIÓ CIUTADANA
1 - Tras las preguntas realizadas por un conjunto de vecinos respecto a la inseguridad
experimentada en las proximidades de la calle Lepanto 12, por motivo de la existencia de
un centro asistencial privado, el grupo de Ciudadanos quiere solicitar a la presidenta del
Consell un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo respecto al citado asunto.

En respuesta a la cuestión planteada, se informa que por parte de la Unidad
correspondiente a esta zona no se han detectado hechos reseñables en la citada ubicación, con la
excepción de una intervención realizada con motivo de una reyerta a finales del pasado mes de
mayo, que se resolvió sin mayor complicación.
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta del Grup Ciutadans sobre l'impacte de la pandèmia en els barris del districte d'Abastos
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
JOSE FRANCISCO MONSERRAT, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL,
A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS

1 – En la última reunión del Consell de marzo de 2020, el presente vocal preguntó por las
acciones realizadas por el consistorio respecto al peligro relativo al COVID-19. Más allá de la
contestación que recibimos, minusvalorando el problema, y las consabidas consecuencias
dramáticas para esta ciudad, querríamos preguntar a la presidenta del Consell sobre el
impacto que la pandemia ha tenido en nuestra Junta municipal, respecto a afectados,

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JULIOL DE 2020

51

fallecidos y situación de pobreza derivada, y preguntar si la presidenta ha contemplado de
qué manera el Consell pueden ser de utilidad para paliar las consecuencias de esta crisis sin
precedentes, en que el movimiento vecinal es más necesario que nunca.
RESPUESTA:
ISABEL LOZANO LAZARO - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
SERVICIS SOCIALS
Pregunta que formula el vocal José Francisco Monserrat del grup municipal Ciutadans amb
l’Assumpte “Sobre l’impacte de la pandèmia en els barris del districte d’Abastos”:
1 – En la última reunión del Consell de marzo de 2020, el presente vocal preguntó por
las acciones realizadas por el consistorio respecto al peligro relativo al COVID-19. Más allá
de la contestación que recibimos, minusvalorando el problema, y las consabidas
consecuencias dramáticas para esta ciudad, querríamos preguntar a la presidenta del
Consell sobre el impacto que la pandemia ha tenido en nuestra Junta municipal, respecto a
afectados, fallecidos y situación de pobreza derivada, y preguntar si la presidenta ha
contemplado de qué manera el Consell pueden ser de utilidad para paliar las consecuencias
de esta crisis sin precedentes, en que el movimiento vecinal es más necesario que nunca.
De manera prèvia cal apuntar que encara és prematur per conèixer amb detall i de manera
pormenoritzada les dades de la “situació de pobresa derivada”, unes dades que cal extraure
analitzant i contrastant diverses fonts i que caldrà contemplar només es publiquen pels òrgans
experts. Així mateix, també cal indicar que les dades extretes des del Servei de Benestar Social i
Integració (tant pel que fa a les intervencions i els recursos com de les persones amb les quals
s’intervé) no s’elaboren a l’escala territorial de les juntes de districte municipals.
Des de la Delegació de Serveis Socials poden aportar-se dades respecte de l’actuació
municipal derivada durant el període d’alarma provocat per la pandèmia del COVID-19 a escala
de ciutat.
Un desplegament d’accions socials sense precedents amb atenció prioritària a col·lectius
especialment vulnerables com ara: les famílies en situació de vulnerabilitat agreujada pel
confinament i la crisi sanitària, les persones sense sostre, les persones en assentaments i les
persones majors que deixaren d’anar als Centres de Dia i que no tenien possibilitat d’assistència
per part dels familiars.
Accions de les quals podem destacar:
La despesa en Prestacions Econòmiques d’Emergència de manutenció (alimentació i
medicaments) entre el 16 de març i el 15 de juny: 10.864 ajudes per 5.010.232 € per
procediment d’urgència i màximes facilitats per a la seua tramitació telefònica des dels
Centre Municipals de Serveis Socials.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JULIOL DE 2020

52

Des de gener fins a 30 de juny de 2020 s'han pagat 10.069 ajudes de Prestació Econòmica
Individualitzada (PEIs) del tipus Ajuda d'Emergència a unitats familiars, pel que les
persones ateses amb estes PEIs són bastants més. Quan en les mateixes dates de 2019
s’havien tramitat 6.460 ajudes.
Les beques menjador municipal entre el 16 de març i el 15 de juny: pagant-se les 1.582
beques de 200 € mensuals per xiquet/a beneficiari/a, quan la beca ordinària és de 90 €
mensuals. Beneficiàries alumnes d’escoletes privades de 0 a 5 anys i unes poques
concertades de 0 a 2 anys.
La Renda Valenciana d’Inclusió: 768 noves unitats de convivència han començat a
cobrar-la durant els mesos de març, abril i maig gràcies a la priorització de casos i a
l’increment de pressupost de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Serveis domiciliàris: durant el període s’han ampliat els contractes actuals per donar
resposta a persones dependents i amb discapacitat per a cobrir a 413 persones més:
- Teleassistència: 250 persones més.
- Serveis d’Ajuda a Domicili: 163 persones més.
Vivenda:
- Bonificació del 100 % del lloguer durant 3 mesos a les 110 famílies que viuen al parc
municipal de vivenda social.
- Posada en marxa del Telèfon d’atenció en matèria de vivenda (900 929 010) des del 9
d’abril donant informació sobre ajudes, moratòries, drets dels llogaters, etc.
- Ajudes per situacions d’especial vulnerabilitat per la COVID-19 per pagar deutes de
lloguer i subministraments energètics i ajudar al pagament des del moment de la concessió fins el
31/12/2020 (Estat/Conselleria de Vivenda-GVA/Ajuntament).
- Ajudes municipals als lloguer per 2M d’€ amb període de presentació de sol·licituds del
12 de juny fins el passat 13 de juliol.
ALTRES COM:
L’ATENCIÓ INTEGRAL EN ASSENTAMENTS:
Intervenció amb atenció integral de totes les seues necessitats bàsiques (subministrament
d’aigua, entrega de mantes i sacs de dormir, alimentació, atenció sanitària i medicació, kits
d’higiene i protecció, atenció educativa,... a 610 persones (438 adults i 177 menors conformant
152 nuclis de convivència en 45 assentaments segregats distribuïts pel terme municipal).
ATENCIÓ A PERSONES SENSE SOSTRE
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S’ha allotjat a les persones sense sostre en diversos recursos de tamany reduït en lloc de
fer-ho en grans espais com en altres ciutats. D’esta manera s’ha pogut fer una atenció i atenció
més personalitzada i, sobretot, s’ha garantit la salut d’estes persones amb zero contagis.
Per a això s’han generat 359 places per acollir-les durant el confinament, les quals,
sumades a les ja existents a la ciutat, han fet un total de places de 910.
Igualment, durant el període de confinament s’obriren poliesportius municipals (Cabanyal,
el Carme, el Tram II del riu i la Fontsanta) entre les 10 i les 14 h set dies a la setmana per repartir
alimentació i kits d’higiene i roba, oferir servei de WC, lavabos i dutxes. Unes 200 atencions
diàries amb un total de 18.000 atencions.
Por Ignacio Genovés Artal, portaveu del grupo Vox se solicita la poda urgente del
eucalipto ubicado entre la calle Jurados(números pares) y la C/José Mestre (números pares) por
su peligrosidad puesto que sus ramas tocan las ventanas de la finca y existe riesgo de que caiga
alguna rama, lo que se viene solicitando por los vecinos afectados desde el año 2018.
El portavoz del partido Popular solicita que sean pintadas los pasos cebras de las aceras
entre C/ Democracia y barrio de Olivereta.

Per Secretària es dona trasllat de les respostes de les diferents Delegacions
intervencions veïnals del Consell Anterior.

a les

Pregunta sobre el Centro de Médicos sin Fronteras:
Full de participació del senyor Gonzalo Vte. Fernández Delgado Motiu de la intervenció:
“Solicitud cambio emplazamiento de Centro Médicos del Mundo y Proyecto Rehobot en C/
Lepanto, nros. 12 y 5 Respectivamente”.
Resposta
Pel que fa a la seua sol·licitud, des de les delegacions de Patrimoni municipal i de Serveis
Socials cal informar: El local de Médicos del Mundo no és de propietat municipal pel que la seua
titularitat és privada. És per això que ni el Servei de Patrimoni municipal ni el de Benestar Social
i Integració tenen cap potestat per determinar la ubicació i l’ús de l’esmentat local de Médicos
del Mundo. Per altra banda, les seues activitats no estan conveniades ni precisen de cap
autorització dels serveis socials municipals. Per a major comprensió, s’adjunta informe de la
Secció d’Atenció Social a l’Exclusió del Servei de Benestar Social i Integració sobre l’activitat
del centre de Médicos del Mundo de referència.
Informe técnico sobre la actividad del centro de la calle Lepanto de Médicos del Mundo.
La entidad Médicos del Mundo tiene más de 25 años de experiencia en España, pues
tiene diferentes programas desde 1993 de acercamiento y atención a personas consumidoras de
drogas en situación o riesgo de exclusión social. La entidad está radicada en València desde el
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año 1995.
Su actividad está relacionada fundamentalmente con ámbito sanitario. Sus
intervenciones son de carácter socio-sanitario y van dirigidas a colectivos de personas en
situación de exclusión social y población drogodependiente.
La Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública dispone de distintos recursos propios, concertados o subvencionados
destinados a la población drogodependiente: UCAS, Centros de Día, Comunidades Terapéuticas,
CIBE... El Centro de la calle Lepanto está tipificado por la Consellería de Sanidad como CIBE,
cuya definición es:
Centros de Intervención de Baja Exigencia (CIBE): centros que, en
régimen residencial o ambulatorio, realizan intervenciones sanitarias y sociales con el fin de
disminuir los daños y riesgos asociados al consumo de drogas. Al igual que este Centro, la
Consellería de Sanidad tiene acreditados en la ciudad de Valencia, otros centros destinados a este
colectivo y están ubicados en distintas zonas de la ciudad: Marítimo, san Marcelino, Mestalla,
Monteolivete… Por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, como con otros recursos
de las entidades de la ciudad, se mantiene coordinación y se prestan apoyos para los casos
concretos en los que, desde las entidades, se nos solicita determinados recursos sociales como
pueden ser prestaciones, alojamiento, etc.
Per Presidència s'ofereix la possibilitat d'una mediació amb l'entitat citada amb la finalitat
de solucionar el problema plantejat.
Resposta preguntes de Esperanza Escusa
La Junta Municipal de Abastos que comprende los distritos municipales Extramuros y
Olivereta dispone de los siguientes medios de limpieza del espacio público: - Limpieza manual
diaria de todas las calles por operarios/as con carretilla y herramientas para barrer el espacio
público, que a su paso vacían papeleras y limpian todos los residuos de perros que encuentran en
su itinerario de trabajo. - Limpieza mecánica con barredora dotada con sistema de aspiración,
cepillos y depósito para todos tipos de residuos ligeros que encuentra a su camino, entre los
cuales aspira y limpieza todos los residuos caninos al largo y ancho de toda la banda de
actuación. La frecuencia de limpieza se semanal. - Limpieza con agua a presión desde maquina
lava-aceras con aditivos desinfectantes, desengrasantes y odorizantes una vez en la semana y
tantas veces como actuaciones puntuales lo requieren.
Resposta a la pregunta de l'Associació de veïns Nou Moles, Sra. Casilda Osa Iglesias
En relación al tema planteado, señalar que la incidencia de situaciones problemáticas en
la zona descrita no ha sido reseñable, de hecho no se trató de una cuestión destacable en el orden
del día de las últimas reuniones celebradas con la Asociación de Vecinos. No obstante, informar
que se ha dado traslado de esta reclamación a la Unidad de Distrito, al objeto de que se interesen
por la misma.
Per Manuel Moises Pérez Gómez, titular de la Fruiteria Los Maños se sol·licita una plaça
d'estacionament per al vehicle de càrrega i descàrrega fins que acabe la jornada del matí amb
targeta o similar d'identificació per a no ser sancionat.
Per Noelia Gálvez Meseguer , titular del bar El llimoner, se sol·licita informació sobre el
futur de la terrassa del seu local en haver convertit en zona de vianants la plaça de Printor
Segrelles, afectant el seu local.
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Per María Esperanza Escusa López se sol·licita:
La poda dels arbres de C/ Palleter número 19,21,23 per la gran grandària de les seues
b r a n q u e s .
Les
llums
dels
fanals
s'encenen
molt
prompte
a
l'estiu.
Costa agafar el telèfon 010 de l'Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 19.30.00 h , estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot això com a Secretaria done fe.
LA PRESIDENTA
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