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ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL
SUD

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL SUD DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2018
En la seu de la Junta Municipal de Pobles del Sud, carrer Poetessa Leonor Perales, s/n, a
les 19.00 hores del 18 de juliol de 2018, davall la presidencia del Sr. Ramón Vilar Zanon, es va
reunir en sessiò ordinaria, el Consell de la Junta de Pobles del Sud, amb l'assitència dels membres
del consell, Sr. Javier Alabau Gozalbo; Sra. Anna Dolors Batlle i Marco; Sra. Raquel Romero i
Soler; Sr. Luis Alberto Zorrilla Torres; Sr. Pepe Caballer Torrent; Sr. Eloy Enrique Vilanova
López; Sr. Fernando Molina Bellido; Sra. Cristina Peris Planells; Sra. Consuelo Tarazona
Minguet; Sr. Vicente Fernández García, actuant com a secretaria la Sra. Ana Sotelo Puchalt,
Secretaria de la Junta.
Oberta la sessiò del Consell pel President, s'examinen els assumptes que figuren en l'ordre
del día i s'adopten els següents acords.
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1
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
ASSUMPTE:
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL 28
DE MAIG DE 2018
El Sr. President pregunta si hi ha cap observaciò o modificaciò que es propose per algùn
memebre del Consell
Havent dues puntualitzacions indicades pel vocal del grup
Popular Fernando Molina Bellido respecte a què s'incloga en l'acta les intervencions que va
realitzar en la sessió de constitució del Consell respecte a la inclusió del poble de la Punta en la
Junta de Pobles del Sud, pregunta contestada per la Vicepresidenta, Sra. Castillo i respecte a la
possibilitat de realitzar les sessions del Consell Mensualment, qüestió també contestada per la
Sra.
Castillo
i
ratificada
pel
President
de
la
Junta.
El President accepta les rectificacions indicades i s'inclouen en l'acta i amb les indicancions
s'aprova per unanimitat l'acta de la sessiò de constituciò pels vocals del Consell Municipal de la
Junta de Pobles del Sud.
s'abroba per unanimitat amb rectificacions.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INFORME DE PRESIDÈNCIA
El president del Consell pasa a informar de les següents cuestions
A.- Designació de vocals titular i suplent del grup politic Ciudadanos.
Mitjancant resolució d'alcaldia s'ha procedit a designar com a vocal titular del grup
municipal ciudadanos a el Sr. Alfonso Serralta incorporantse a la present sesió com menbre del
consell el Sr. Alfonso Serralta.
B.- Funcionament de la Junta.
Respecte al funcionament de la Junta Municipal desde la seua possada en marxa en maig
de 2018, cal indicar que s’han tramitat 73 expedientes de obres, llicencias tipus 2, declaraciones
responsables, comunicacions previes i continedors d’obra, dels cuals 43 son de pobles del Sud i
els restants 32 corresponen a les Junts de Ciutat Vella (4); Maritim (3); Abastos (12); Russafa (8)
i Exposiciò (5).
Aixi mateix al Registre d’entrada en la Junta desde el 23 d’abril fins ara s’han registrat 446
instancies dirigides als distints servicis i arees municipals, registre que ha evitat el trasllat dels
usuaris fora del área de geográfica de la Junta.
Per altra banda s’han sol·licitat via pobles desde l’inici de la Junta 40 certificats
d’empadronament, tot i que la junta no dispossa dàquest servici, tan sols estem tramitant la
peticiò dels certificats i remetenlos vía correo ordinari o electrònic el esmentats certificats.
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En la secretaria de la Junta s’han ates consultes especializades en materia urbanistica,
posibilitats de realitzar obres i actuacions en entorns protegits, regularizatciò de lindes, vallats en
zones protegides, etc.
C.- Altres activitats i actuacions en l’ambit de la Junta.
1. Convocatòria DecidimVLC 2018
Primer moltes gràcies a les persones que han participat en el grup de treball de la Junta
Municipal per debatre i fer propostes des del grup.
Tenim un total de 540 projectes per a tots els districtes de la ciutat molt diversos que
mostren com la ciutadania aposta per:
- Propostes que respecten el medi ambient, amb més parcs i horts urbans.
- Propostes que busquen reapropiar-se de l'espai públic des del col·lectiu
- Propostes que aposten per més zones verdes.
- Propostes de zones esportives en els districtes que siguen espais de trobada entre la nostra
joventut.
- Proposades que continuen apostant per la mobilitat sostenible i la sostenibilitat.

S’han presentat als districtes d’aquesta JMD un total de 66 projectes.
El Castellar-Oliveral: 5
El Forn d’Alcedo: 14
El Palmar: 3
El Saler: 11
El Perellonet: 11
Pinedo: 8
Faitanar: 3
La Torre: 11
D’ells, s'han consensuat i prioritzat per part del grup de treball de la Junta Municipal
aquests projectes, que passen directament a l’estudi de viabilitat:
El Castellar-Oliveral: 2
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Adequació i reubicació de l'equipament del parc de La Lluna.
Realització d´un avantprojecte pel parc del Carrer Ador.

El Forn d’Alcedo: 2
Asfaltar el Camí de la Creuta alta

Creaciò d’un espai lliure per activitats comunitaries

El Palmar: 2
remodelació aula infantil col·legi José Grima- El Palmar
Connexió camí rural peatonal entre El Palmar i El Perrellonet

El Saler: 2
Reasfaltado Devesa Gola de Puchol desde el número 14 al 26, accesoso y perimetro.
Asfaltado calles "Anguilera" y "Historiador Betí"

El Perellonet: 2
Adaptar l'informacio les parades d'emt del Perellonet
mobiliario educativo

Pinedo: 2
Arbres als escocells Camí Canal + finalització plaça escola
Panells informatius per Pinedo

Faitanar: 2
Reasfaltar Camí de l'Alqueria d'Aiguamolls
Ampliación y mejora de accesibilidad peatonal en Ctra. d’Alba. (Faitanar)

La Torre: 2
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Av. Federico García Lorca – arbolado y farolas - (La Torre)
Ampliación y mejora de accesibilidad peatonal en C/ Álvarez de Sotomayor (La Tor

A banda, s'han presentat, per part de la ciutadania un total de:
Castellar-Oliveral: 3
El Forn d’Alcedo: 12
El Palmar:1
El Saler: 9
El Perellonet: 9
Pinedo: 6
Faitanar: 1
La Torre: 9
D’aquests, han superat la fase de suports:
Castellar-Oliveral: 2
Pacificación del tráfico en Castellar-Oliveral
Sombratge en la porta del CP Castellar-L'Oliveral

El Forn d’Alcedo: 8
Asfaltar la c/creueta alta y entrada casa colomins
Acondicionamiento del parque Escriptor José Marti
Ruta segura para peatones entre Forn d?Alcedo i la Torre
Millora de la mobilitat dels veïns del camí de la creuta alta Forn d’alcedo
Mejora del Jardín Escriptor José Marti
Carril ciclopeatonal en Avenida Europa
Acera y carril bici en un tramo de la calle Guadalquivir
Pavimentación u peatonalización de la calle Sedavi desde el número 4 al número 5.
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El Palmar: 0
El Saler: 8
Asfaltado calles de la Devesa
Juegos infantiles en la Devesa del Saler
Iluminación medio-ambientalmente sostenible en la Devesa de El Saler
Mejora de la movilidad en Gola de Pujol
Construcción de un Parque infantil y juvenil en la Devesa del Saler
Accés nord Poble del Saler
Tele nueva para los Jubilados de El Saler
Urbanització vorera dreta C/Piverot. Reordenació aparcament de vehicles

El Perellonet: 4
Asfaltar camino
Todo ha de ser digital
Ciclovía salida norte El Perellonet
parque de socialización canina

Pinedo: 6
Cases de rates penades per combatir plagues de mosquits tigre.
Instalación para jovenes
Biblioteca Municipal
Mejora de megafonia para el bando
Condicionament de camins
Equipos informaticos completos para la alcaldía

Faitanar: 1
Patrimonio Agrícola, Faitanar
La Torre: 8
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Creación de polideportivo y piscina municipal en Sociopolis
centro juvenil barrio de la torre-faitanar
Circuito CROSS (atletismo) y CICLOCROSS
Megafonía
Polideportivo en Sociopolis
Material: escenario
Más alcorques y árboles. La Torre
Arreglar la zona Sociopolis

Després de l'estudi dels equips tècnics que ja ha començat, les propostes que siguin viables
passaran a la fase de votació final, que serà del 15 al 30 de Setembre. A la web de
decidimvlc.valencia.es podreu trobar, a setembre, un apartat on es ficaran els llocs presencials on
podreu acudir per rebre ajuda a l’hora de la votació.
3.

Reglament de participació

En aquest moment des de la Regidoria de Participació estan realitzant l'esborrany del
futur reglament de participació i la modificació del reglament orgànic de l'administració en els
articulats que regulen les Juntes Municipals de Districte. Aquest reglament té com a base el
model de participació, que va ser el resultat d'un procés de participació ciutadana.
S'ha realitzat la primera consulta pública i es finalitzarà la redacció de
l'esborrany en tornar de l'estiu. Després es donarà a conéixer a la ciutadania per fer les propostes
oportunes.
4.

Subvencions de participació

Com us vàrem informar, el passat mes de març és varen aprovar les convocatòries per a
subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació
ciutadana dirigides al foment de l'associacionisme. La quantitat de 215.000 euros, s'ha distribuït
entre les 7 Juntes Municipals de Districte de la següent forma:
Junta Municipal de Ciutat Vella 19.000,00 €
Junta Municipal d’Abastos 26.700,00 €
Junta Municipal de Russafa 38.400,00 €
Junta Municipal de Patraix 26.000,00 €
Junta Municipal de Trànsits 44.000,00 €
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Junta Municipal de Marítim 41.400,00 €
Junta Municipal d’Exposició 19.500,00 €
En aquests moments no pot determinar-se la quantia definitiva assignada en concepte de
subvenció a cada entitat, ja que conforme a les bases de la convocatòria, es constituirà una
Comissió Tècnica de Valoració en cadascuna de les Juntes Municipals de Districte que avaluarà
els projectes que es presenten en la seua demarcació territorial. Aquesta comissió es reunirà a
partir de la setmana del 2 de Juliol.
Després de la valoració de les sol·licituds admeses, s'elaborarà una proposta de resolució
en la qual es concretarà el resultat d’aquesta, tenint en compte els criteris de concessió i les
disponibilitats pressupostàries. En l'informe es relacionarà les entitats sol·licitants, la puntuació
obtinguda, les actuacions a subvencionar i la quantia de la subvenció a concedir. Els acords de
concessió de subvencions es trobaran disponibles en la web municipal.
Els projectes que hem rebut en aquesta junta municipal, tenint en compte que al no estar
encara constituïda aquesta Junta Municipal dels pobles del sud heu tingut les
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D A T A
PRESENTACIÓ

N º
ENTITAT
INSTANCIA

NUMERO
INSCRIPCIÓ

LÍNEA
PRESUPOST
ACTUACIÓ

02/05/2018

I 00118 2018 1-ASOC. VALENC. AFECTADOS FIBROMIALGIA
0018050

1094

1

2.500,00 €

08/05/2018

I 00118 2018 2-UNION DE CONSUMIDORES DE VALENCIA
0019472

19

1

2.500,00 €

10/05/2018

I 00118 2018 3-PARROQUIA SANTA MARTA
0019886

1286

2

3.500,00 €

10/05/2018

I 00102 2018 4-MURGA LUNATIKA DE VALENCIA
003351

1291

1

533,60 €

10/05/2018

I 00118 2018 5-ESCUELA DE MUSICA AMPARO ITURBI
0020178

489

2

2.500,00 €

11/05/2018

I 00102 2018 6-IMAGINAVE
003454

376

1

5.138,29 €

11/05/2018

I 00102 2018 7-CEIP SAN JUAN DE LA RIBERA
003491

1326

1

1.500,00 €

11/05/2018

I 00118 2018 8-MAS DES DOS-FAMILIAS NUMEROSAS
0020390

1282

2

2.750,00 €

11/05/2018

I 00134 2018 9-CASTELLAR OLIVERAL
000147

391

1

2.500,00 €

12/05/2018

I 00110 2018 10-ASOCIACIÓN NOURDINE-ASOC.CULTURAL LA 1210
043430
PAZ

1y 2

2.500,00 €

11/05/2017

I 00102 2018 11-0ASOCIACION
003484
SOLIDARIO

2

2.500,00 €

11/05/2018

I 00102 2018 AVDA.DE LA PLATA
003477

1

3.143,93 €

TOTAL

31.565,82 €

5.

INTERNACIONAL

MUNDO 1242

492

Intervencions veïnals:

És important que quan la ciutadania fa una pregunta per al consell de districte, determine
bé la pregunta que es vol fer per facilitar la resposta al servei corresponent, indicant clarament la
pregunta que es vol fer, especificant si es refereix a un lloc determinant, indicant-ho bé.
3
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
Els grups de treball constituïts a la Junta de pobles del Sud s’han reunit amb els membres
que inicialment es varen incloure amb el següent resultat.
Comissió de Hosteleria, Turisme i Comerç 18 de juny, el coordinador Luis
Zorrilla dona a conèixer el grup de treball i convida a la gent a participar, i com a
conclusions
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es sol·licita al ple del Consell que demanen a la regidoria competent la col·locació de dos
punts de informació als Pobles de El Palmar i El Perellonet.
Demana que la regidoria de platges possés mes vigilància a les platges del sud del
Perellonet i que canvien les passarel·les en estes platges perquè les actuals estan en molt
mal estat.
El grup continuará treballant per resodre la problematica dels pobles , per una banda els de
la costera i per altra els de l'horta en els temaes de comerç, turisme ihosteleria.
Comissió de cultura el 19 de juny, la coordinadora Raquel Romero, dona a
conèixer el grup de treball i convida a la gent a participar i com a conclusions
Traslladar al Consell, per la seua aprovaciò que els 6.000 € de presuposst destinats a
activitats culturals es repartixquen entre els pobles de manera equitativa es dir 750 € a cada
poble per destinarlos fonamentalment a activitats de música.
Comissiò d’urbanisme 4 de juny, el coordinador Javier Alabau, dona a
conèixer el grup de treball i convida a la gent a participar i com a conclusions
Acorda traslladar al Consell que sol·licite a la regidoria correspont el pla de les noves linies
de la EMT per tal de vore les conexions entre pobles i entre pobles i ciutat. Aixi mateix es
continuará treballant per intentar que es realitzen les conexions entre els pobles pel carril
bici.
Comissió d’Esports, Assosciacionime, Salut Pública, Sanitat i Consum el
coordinador Eloy E. Vilanova, dona a conèixer el grup de treball i convida a la gent a
participar i com a conclusions
El grup de treball s’ha reunit en dues ocasions i planteja la necesitat de fer reunions per
seprat per tractar per una banda els temes de joventut i associacionisme i per altra els de
sanitat i consum, en este últim cas es vol tindrer informació respecte a la possibilitat de
realitzar un control sobre les colonies felines que poden surgir als diferents pobles.
Aixi mateix está en estudi les acciones per poder utilitzar les instalacions de les escoles
com centres esportius o de punt de reunió de jovens, fora d’horaris lectius.
Comissió d’Igualtat, Educació i Benestar Social el 17 de juliol la coordinador
Anna Batlle dona a conèixer el grup de treball i convida a la gent a participa i com a
conclusions
Que el Ple del Consell eleva a les regidories competents en matèries de pobles i igualtat, la
sol·licitud de commemorar el dècim aniversari del reconeixement d’una igualtat real al llac
de l’Albufera, des de 2008 qualsevol persona descendent de pescador que és o ha sigut
membre de la comunitat de pescadors del Palmar, pot accedir a un lloc de pesca, heretar i
transmetre uns drets que estaven reservats solament a la descendència masculina. Les
dones pescadores del Palmar han segut guardonades en la XIX edició del premis Isabel
Ferrer de la Generalitat Valenciana, que es va celebrar el 8 de març de 2018.
Que el Ple del Consell sol·licite a la regidoria d’educació que realitzen les actuacions
necessàries per que els patis de les escoles es puguen utilitzar fora del horari lectiu com
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espais on practicar l’esport o on es puguen fer xarrades en tema de igualtat, dona, etc. A tal
efecte deuria dotar els espais indicats de personal necessari.
Aixi mateix se proposa al ple del Consell que acepté la realització d’activitats refernts a
temes d’igualtat, dotant suport económic a esta activitat. El de tall de les activitats es
presenten com adjunt al Consell.
Comissió d’Agricultura, Pesca i Albufera 17 de juliol el coordinador Pepe
Caballer, dona a conèixer el grup de treball i convida a la gent a participa i com a
conclusions
com a conclusions manifesta la necessitat que el Ple del Consell solicite a les regidories
competents la neteja de les acequies de a zona de Castellar Forn d’Alcedo, i demes pobles
que no están afectats per l’Albufera, solicitant que s’establixca un pla anual de
manteniment.
Aixi Materix es sol.licita que el ple del Consell realitze peticions a les regidories
competents per que es fagen campanyes de sentsibilizació per evitar la degradació de
l’Albufera.

El Consell acorda que els grups seguixen treballant en les necesitats dels difernts pobles, i
dentre de les seues competencies.
El vocal del grup Popular Fernando Molina, sol·licita que quan hi haja un repartiment de
diners per activitats aquest siga comunicant, prèviament, als vocals per tal de tractareu en el
Consell, el president accepta la dita proposta per properes sessions.
Així mateix el vocal del grup Ciudadanos demana que el repartiment d d'espesses es
realitze públicament.

4
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000163-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció presenta pel vocal Alfonso Serralta del grup Municipal Ciudadanos: Millora de la neteja
d'avingudes, carrers, places i solars en l'àmbit de la Junta de Districte de Poblats del Sud
MANUEL CAMARASA NAVALON - REGIDOR - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETÀRIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
PRESIDENT DE LA JUNTA MINICIPAL DE POBLES DEL SUD

Nom
ANA MARIA SOTELO PUCHALT
RAMON VILAR ZANON

11

Data
07/12/2018
10/12/2018

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3676079185420324700
1806104469648847876

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: p24b 3d1e cZh3 mm78 gMEQ KkI0 SE4=

##ANEXO-1646522##
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ALFONSO
SERRALTA SERRA EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRITO DE POBLATS DEL SUD
Según el primer barómetro municipal de marzo de 2017, la limpieza de nuestras calles y barrios
ocupaba el segundo lugar en importancia en la escala de los problemas más graves que tiene la
ciudad y la ciudadanía desde el punto de vista de los valencianos, con un 13,1% de los
encuestados.
En los sucesivos barómetros municipales de los meses de diciembre de 2017 y de mayo de 2018,
la limpieza ha seguido ocupando el segundo lugar en importancia estadística con un 15,6% y un
15,0% respectivamente.
Además, en el barómetro de febrero de 2018, centrado específicamente en factores
medioambientales, los valencianos encuestados solicitaban más personal de limpieza en un
39,3% y convenían que también la concienciación y educación es importante para un 32,8%. Así
mismo, a la hora de valorar la actuación del Ayuntamiento en cuanto a su gestión de la limpieza,
entre regular, poco o nada, se daba un resultado de casi el 60%.
Estos datos, continuamente presentes en las encuestas, y por lo tanto en las demandas de los
valencianos, tienen su reflejo en el estado de falta de limpieza de muchas calles de la ciudad y
también de solares que se encuentran en estado de abandono.
En el ámbito concreto de los barrios que conforman la Junta de Distrito de Poblats del Sud,
exponemos a continuación una serie de avenidas, calles, plazas y de solares en los que estamos
detectando continuamente estos estados de déficit de limpieza y de conservación.
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AVENIDAS, CALLES y PLAZAS.

-

Calle Gola de Puchol,

Abandono de desechos en la calle, incluidos cristales de rotura de un televisor, con peligro
de incendio secundarios, y que han permanecido en este sitio más de una semana sin aun
habérsele dado una solución (se adjunta foto)
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Paking carrer del Riu, junto a la playa. Zona lúdica para niños completamente abandonada
y con evidente peligro para los niños.
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Parte de la calle Jesús Morante Borras de la pedanía de La Punta en la que la vegetación se
extiende sin tener un límite de podado.

Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta las siguientes propuestas de acuerdo:
PRIMERA. Que se intensifique las labores de limpieza en las avenidas, calles y plazas
expuestas en esta moción, y se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de las
mejoras conseguidas.
SEGUNDA. Que atendiendo a la demandas de la ciudanía en este sentido, que se lleven a
cabo más campañas específicas de concienciación sobre los hábitos y buenas prácticas
con objeto de tener unas calles más limpias en el ámbito de los barrios de la junta de
distrito de Poblats del Sud, y que se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de
la planificación de campañas a realizar.
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DEBAT
L'equip del Govern de la Nau és plenament conscient que una de les inquietuds més
presents per a la ciutadania és la neteja dels seus barris i més després dels anys de mala gestió per
les retallades en el pressupost i la deixadesa del Partit Popular. L'equip del Govern de la Nau
considera que la neteja de la ciutat de València és prioritària i així va quedar palès en els
pressupostos de l'exercici de 2018, amb un increment pressupostari total de neteja i recollida del
4,41% sumat a l’increment del 9,50 % del pressupost de 2017, el que suposa un increment des de
2016 del 14,32%.
I és per això que les dades corresponents a neteja són certament positives i demostren que
els successius increments pressupostaris de l’equip de la Nau donen resultats satisfactoris.
En el darrer baròmetre de maig, en neteja de carrers el 72,3% dels enquestats aprova la
gestió municipal i el 38,9% li dóna una nota de notable o excel·lent, amb una nota mitjana de 5,6
del total dels enquestats.
En quant a recollida de fem el 88,1% dels enquestats aprova la gestió municipal i el 56,9%
li dóna un notable o excel·lent, amb una nota mitjana del 6,6.
Aquestes dades demostren que les actuacions dutes a terme per l’equip de Govern ha
millorat la gestió de la neteja i de la recollida de fem a tots els barris i la percepció per part de la
ciutadania és més positiva.
Però no només això, sinó que en neteja de carrers el 24% dels enquestats considera que
s’ha millorat en neteja i un 29,3% considera que s’ha millorat en recollida de fem.
També en aquest exercici s’ha incrementat en un 10,80% el rentat i manteniment de
papereres.
Amb l'increment pressupostari de 2018 s'ha pogut consolidar tots els increments
programats en els exercicis anteriors i programar millores en la recollida d’objectes vells, la
neteja de solars i zones sense urbanitzar i l’agranat manual de festius i reforç de dilluns, tal i com
es va detallar en els punts 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i32
de la comissió de Medi Ambient de febrer de 2018, on es va entregar a tots els grups municipals
les programacions de neteja 2018 de tots els barris de València.
Per altra banda es va presentar en totes les Juntes de Districte la programació de neteja
2018, aprovada en la darrera junta de govern de desembre de 2017 entre el mes de gener i febrer
de 2018, amb la participació dels veïns i els grup municipals, als quals també es van repartir les
programacions corresponents a l’àmbit de les seues associacions.
Dins de les programacions que es van repartir, tant a la Comissió de Medi Ambient de
febrer de 2018, com en les successives reunions en totes les Juntes de Districte, es detalla també
els solars de manteniment municipal de cada barri i les programacions de neteja de cadascun
d’ells. Les brigades de neteja de solars i espais sense urbanitzar tenen una programació marcada
que varia, segons les necessitats de cada solar, entre setmanal, mensual, trimestral, semestral o
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anual. Poden sol·licitar al seu grup municipal les programacions corresponents als barris de la
Junta de Districte.
De la mateixa manera, els serveis d’inspecció duen a terme el seguiment dels solars de
titularitat privada i inicien expedient per instar a la neteja dels mateixos per part de la propietat en
cas de que siga necessari.
En quant a les campanyes de conscienciació, aquestes s’han dut a terme en els darrer
trimestre en els anys 2016 i 2017 i es tornarà a dur a terme en 2018, entre els mesos d’octubre i
novembre. A aquesta campanya s’ha d’afegir un altra que es durà a terme durant el mes d’agost.
A tot açò s’haurà de sumar el projecte de sistema de geolocalització que farà més eficient
la inspecció municipal i optimitzarà el control de la neteja i arreplegada en tots els barris.
PROPOSTA ALTERNATIVA
1º- Continuar amb la programació de neteja 2018 que es va presentar a totes les Juntes de
districte entre els mesos de gener i febrer de 2018, on es detalla la programació de neteja viària i
dels solars municipals i que està donant bons resultats com s’extrau de les dades dels
baròmetres.
2º- Continuar amb la inspecció municipal dels solars de titularitat provada i continuar amb
l’inici d’expedient als solars que així ho necessiten per instar al propietari a dur a terme la seua
neteja.
3º- Continuar amb la preparació de la campanya de conscienciació de neteja que estava
programada per al mes d’agost i la campanya programada per als mesos d’octubre i novembre.
S'aprova la proposta alternativa amb els vots a favor dels vocals de COMPROMIS, PSPV PSOE i VALENCIA EN COMÚ I vots en contra de PARTIT POPULAR i CIUDADANOS.
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5
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal Cristina Peris Planells del Grup Popular: Platja de gossos en
Pinedo
EUSEBIO MONZO MARTINEZ - PORTAVEU - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL POBLES AL SUD

MOCION QUE PRESENTA LA VOCAL CRISTINA PERIS PLANELLS CON DNI
22.157.096-L EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES AL SUD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La playa de perros, impuesta a los vecinos de Pinedo sin ningún tipo de consulta,
está ubicada en pleno núcleo urbano, junto a la instalación de juego infantil en la arena y frente al
CEIP de Pinedo y la Escoleta infantil municipal.
La instalación de esta playa de perros ha supuesto la pérdida de la bandera azul que
se venía otorgando a esta playa desde hace ya varios años
La playa de perros está muy deficientemente delimitada, con unas pequeñas vallas
fácilmente sorteables por los perros y sin ningún responsable que controle la salida de la
delimitación de la zona.
No existe ninguna señalización ni indicación, a lo largo de todo el paseo marítimo,
de dónde está ubicada la playa de perros y por dónde acceder, por lo que nos encontramos con la
confusión de los propietarios que acceden a la playa por las zonas por las que no están
autorizados los perros.
Encontramos propietarios que pasean o se tumban con sus perros fuera de la
delimitación, unos por desconocimiento y otros por saltarse conscientemente la norma. También
encontramos propietarios que, a pesar de existir una pequeña señal de prohibición, bañan a sus
perros dentro de las fuentes bebedero, lavapies y duchas de la playa.
No hay ninguna autoridad designada, sea Policía Local o quien considere el
Ayuntamiento, para hacer cumplir las normas.
Existe un incremento muy considerable de suciedad derivada de micciones y
defecaciones de los perros, tanto en el paseo como en la arena.
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PROPUESTA DE ACUERDOS

1.Proponemos que se delimite mejor la zona habilitada para perros por dos razones
fundamentales: una, para que los perros no puedan sortearla fácilmente (instalar vallas más altas,
por ejemplo) y otra, que los propietarios tengan bien definida la zona autorizada..
2.Proponemos la instalación de carteles indicadores, a lo largo de todo el paseo
marítimo, de dónde está ubicada la playa de perros y el acceso a la misma, siendo motivo de
sanción el acceso por las zonas que no estén permitidas.
3.Proponemos que se dote de más presencia de Policía Local que informe o, en su
caso, sancione a los propietarios de perros que usen la playa no autorizada o las fuentes bebedero
y duchas.
4.Proponemos que se aumente el Servicio de Limpieza en todo el paseo marítimo
debido al gran incremento de micciones y defecaciones con el consiguiente mal olor que se
desprende por las altas temperaturas.
5.Proponemos que, una vez finalizada la temporada de playa de perros, se indique
claramente que la playa ya no está autorizada y, por lo tanto, no se puede acceder con perros.
Para ello proponemos la puesta de un cartel informativo y presencia de la Policía Local ya que
está comprobado que, durante todo el año, hay perros sueltos por la playa, muchos de ellos de
razas potencialmente peligrosas.
6.Por todo lo expuesto anteriormente, comprobado el perjuicio, suciedad y
confrontaciones que supone a los vecinos de Pinedo, clientes de restaurantes o visitantes y
turistas, en general, del paseo marítimo proponemos el traslado de la playa de perros a otra
ubicación que no sea núcleo urbano. En Valencia disfrutamos de 25 km. de playa, de los que
alrededor 15 km no están en ningún núcleo urbano y se podría ubicar la playa de perros. Se
evitarían muchos enfrentamientos y se podría recuperar la bandera azul para la playa de Pinedo.
Proponemos, entre otros, platja Arbre del gos, Devesa, Garrofera, antigua fábrica Plexi, zona del
antiguo hotel Sidi Saler, ….). Todas estas playas disponen de buenos accesos así como de
amplios parkings y se podrían convertir en playas más amplias que la actual, con el
correspondiente mayor disfrute de los perros y otros animales de compañía (en Pinedo hemos
tenido hasta 2 cerdos vietnamitas).
7.Qué se realice por el Servicio que corresponda el control de calidad del agua y de
la arena, y que se haga entrega de los informes de las recogidas de muestras de arena y los
parámetros analizados, así como de las muestras de agua y sus parámetros.
8.Qué se observe y controle por la auotirdad competente que los propietarios de los
perros cumplan con las obligaciones y requisitos respecto a sus perros, tales como, tener
registrada a su mascota, llevar la cartilla con las vacunas al día, llevar bozal, recoger los
excrementos, portar microchip, etc
DEBAT
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Des de la Delegació de Qualitat Ambiental
Debat respecte als punts 1, 2, 6 i 7
La platja de gossos no es troba situada en ple nucli urbà de Pinedo, sinó en una zona de la
platja de Pinedo que era poc transitada pels usuaris i es troba suficientment allunyada dels
col·legis i jocs infantils (més de 100 metres).
Si bé ha suposat la pèrdua de la Bandera Blava pels paràmetres que utilitza l’entitat que
les entrega, la platja de Pinedo reuneix tots els requisits que s'estableixen per a obtenir aquest
guardó i a més es troba certificada amb la Q de Qualitat Turística, ISO 14001 de Qualitat
mediambiental, Certificació EMAS ( Reglament Europeu), SICTED ( excel·lència turística),
Ecoplayas i Qualitur.
La zona de platja can està delimitada tenint seguint allò marcat per Demarcació de Costes,
ja que no es permeten acotaments tancats en el Domini Públic Marítim terrestre. Per altra banda
els gossos han d’anar conduits pels seus propietaris i no poden estar solts, a excepció de quan
entren en l’aigua.
A més la zona es troba controlada per un vigilant, si bé aquesta persona no disposa
d'atribució per a sancionar.
Que tal com s'indica en la senyalística específica de les normes de la platja can, els gossos
han de disposar de cartilla veterinària. És per açò pel que la persona encarregada de la vigilància
registra mitjançant lector de xips aquesta condició i indica que si no disposen del xip han d'eixir
de la platja.
També s'indica que els gossos han d'anar lligats i que els de raça PPP han de portar
morrió.
La zona de la platja can està ben indicada però es tractarà d'incrementar els cartells al llarg
de tot el passeig marítim en els quals s'establisca amb exactitud l'accés a la mateixa.
Al setembre, una volta finalitzada la temporada de platja can, es durà a terme la
instal·lació de senyalística sobre prohibició de presència de gossos.
La zona escollida per a la ubicació de Platja Can és la que reuneix millors condicions de
totes les platges de la ciutat i té el vist i plau de Demarcació de Costes. De conformitat amb el
PATIVEL ( Pla d'ordenació del litoral) només poden instal·lar-se en platges urbanes com
Malvarrosa, Cabanyal i Pinedo, i és necessari realitzar una distribució d'usos específics en el
litoral valencià: per a esports nàutics, platges per a gossos, zones esportives, zones accessibles...
Els resultats dels mostrejos del control de qualitat de les aigües de bany es publiquen
setmanalment en la temporada estival en la pròpia senyalística de les postes de les platges i a la
pàgina web de l’Ajuntament, sent el resultat de la platja de Pinedo, des de que es troba instal·lada
platja can, d'excel·lent.
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Quant a les mostres d'arena, no existeixen uns paràmetres que determinen la condició
òptima o no de la mateixa. Malgrat açò es realitza la recollida de mostres i anàlisis de la mateixa.
Des de la Delegació de Gestió de Residus Sòlids
Debat respecte als punts 4
La neteja del Passeig Marítim es du a terme de manera diària en horari de matí, de dilluns
a diumenge, amb agranat manual i buidat de papereres. En horari de vesprada es duen a terme
treballs de reforç de la neteja i buidat de papereres, de dilluns a dissabte.
PROPOSTA ALTERNATIVA
1º- S’augmentarà el nombre de papereres amb dispensador de bosses per a excrements en
la zona propera a la platja per a gossos.
2º- Augmentar el nombre de senyalística al llarg del passeig marítim, tant amb
indicacions d’accés a la platja can, durant la temporada en la que està en marxa, com de
prohibició de presència de gossos fora de l’àrea delimitada com a platja can i prohibició fora de
la temporada en la que està en marxa la platja can.
S'aprova la proposta alternativa amb els vots a favor dels vocals de COMPROMIS, PSPV PSOE i VALENCIA EN COMÚ I vots en contra de PARTIT POPULAR i CIUDADANOS.
6
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal Consuelo tarazona Mingueti del Grup Popular: Alcaldía Forn D'
Alcedo
EUSEBIO MONZO MARTINEZ - PORTAVEU - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA LA VOCAL CONSUELO TARAZONA MINGUET CON
DNI 22398354, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD.

El Alcalde de Horno de Alcedo D. Ricard Bonet Segura, en los 3 años de mandato está
desarrollando una gestión deficiente plasmada en impedimentos para la correcta celebración de
las Fiestas Patronales en el Poble.
Año tras año la actitud, modos y comportamiento del Sr. Alcalde ante los clavarios y
vecinos de Forn de Alcedo, que solicitan y quieren celebrar sus fiestas no son acordes con las
funciones, ayudas y colaboración que debe prestar a sus vecinos.
Igualmente no ha dejado participar a vecinos en las reuniones de DECIDIM VLC al no
haber hecho públicas las Convocatorias.
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Innumerables son las quejas por parte de todos los colectivos del Poble y que se centran en
los siguientes puntos:
-

Impedimentos a la hora de solicitar y tramitar los permisos para celebrar las fiestas.

Negación de cualquier ayuda o colaboración a los Clavarios para las fiestas (en sus
25 y 50 Aniversario).
Impedimentos para no celebrar las fiestas patronales en la Plaza de la Iglesia, como
se hace desde más de 100 años.
La nula colaboración con ninguna fiesta tradicional de este Poble, con la burda
excusa que “no subvenciona fiestas religiosas”.
Querer finalizar con una cena popular en la Plaza de la Iglesia donde se juntaban un
millar de vecinos y visitantes.
Prohibir que la Banda Municipal tocara el Himno Nacional a la salida del Cristo en la
Procesión.
Injerencias y avisos a la Policía Local para comprobar si disponían los clavarios de
los permisos pertinentes.
-

Coartar a vecinos del Poble a incardinarse en los grupos de trabajo de Decidim.

PROPUESTA DE ACUERDO

Ünica.- Requerir al Alcalde de Forn d'Alcedo, Sr. Ricard Bonet para que colabore con las
Fiestas Patronales de Forn de Alcedo.

El grupo ciudadanos a través del concejal Manuel Camarasa, interviene para indicar que
las fiestas en los pueblos deben ser un motivo de unión y que un alcalde debe estar a la altura de
las mismas peleando por la integración y participación de todos los vecinos sin convertirlo todo
en polittica.
DEBAT
La vocal del PP diu que “Innumerables son las quejas por parte de todos los
colectivos del Poble”:
La vocal del PP, com és habitual en el seu partit, té el vici de generalitzar “agranant cap a
casa” i apropiant-se del que no és seu. La vocal del PP, pel que sembla, s’ha erigit en
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representant de tots els col·lectius del poble, però seria interessant saber qui l’ha nomenat
portaveu d’eixos col·lectius. Per cert, estan presents en la sala els representants d’un important
col·lectiu del poble, el col·lectiu veïnal. Que ens diguen ells si tenen queixes sobre les actuacions
de l’Alcaldia i si han designat a la vocal i exalcaldessa com a portaveu de les seues
reivindicacions. I molts altres col·lectius del poble podran confirmar que l’Alcaldia no els ha
negat mai la seua col·laboració, si l’han demanat en temps i forma.
La vocal del PP també diu que “Igualmente no ha dejado participar a vecinos en las
reuniones de DECIDIM VLC al no haber hecho públicas las Convocatorias”.
Aporta captures de pantalla de la pàgina de l’Alcaldia amb els avisos i convocatòries del
grup de treball al Forn d’Alcedo de Decidim VLC. Després ampliaré la informació d’aquest punt.
PUNTS DE LA MOCIÓ:
1.

Impediments per a sol·licitar i tramitar els permisos de festes.

La funcionària que atén el despatx d’administració de l’Alcaldia ha tramitat fins ara totes
les sol·licituds i permisos que li han arribat per a la seua presentació als serveis municipals
competents. La funcionària podrà confirmar que ni l’Alcaldia ni ella han obstaculitzat mai les
sol·licituds presentades per Registre d’Entrada i que, per descomptat, totes elles han arribat al seu
destí.
La funcionària també podrà confirmar que, contràriament al que afirma la vocal del PP, des
de l’Alcaldia sempre s’ha remarcat que és prioritari facilitar les gestions dels veïns i veïnes,
almenys les poques que són competència d’una humil alcaldia de barri, i que fins i tot, en
ocasions, hem sol·licitat directament permisos i realitzat gestions que no ens corresponien per tal
d’agilitar les autoritzacions i fer possible l’organització d’activitats per part de col·lectius i
entitats associatives del poble, a les quals, fins ara, no se’ls ha negat mai un vistiplau de
l’Alcaldia per a fer activitats culturals o de festes, tant si són festes laiques com si són de caràcter
religiós.
Sol·licitarem que la vocal del PP presente les proves de la seua acusació, que considerem
greu, o que presente una rectificació.
2. Negació de qualsevol ajuda o col·laboració als clavaris del 25 i 50 aniversari per a
les festes.
Respondrem amb dades que el Servei de Pobles de València pot confirmar, perquè ha
gestionat les factures.
·

Pressupost de l’Alcaldia dedicat a les festes patronals del 2016:

Per al col·lectiu de clavaris i clavariesses “25 aniversari”: aproximadament 7.500,00
euros, amb la particularitat que els clavaris i clavariesses tenien llibertat per a decidir totes les
activitats del programa de festes i escollir als proveïdors. Els clavaris i clavariesses només es van
comprometre a aportar el finançament dels actes estrictament religiosos.
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·

Pressupost de l’Alcaldia dedicat a les festes populars i patronals del 2017:

Per al col·lectiu de festers i festeres populars: aproximadament 7.000 euros, una
quantitat inferior a la que els mateixos festers i festeres aportaren per a la festa.
Per al col·lectiu de clavaris del Crist “50 aniversari”: aproximadament 3.000 euros
entre activitats finançades amb pressupost propi de l’Alcaldia i altres del programa SARC 2017,
que es van cedir als clavaris. Els clavaris només es van comprometre a aportar el finançament
dels actes estrictament religiosos.
·

Pressupost de l’Alcaldia dedicat a les festes del 2018:

L'Alcaldia, una vegada més, ha hagut de dedicar una part molt important del seu pressupost
a l'organització de les festes del poble, que estan celebrant-se durant tot el mes de juliol.
L’Alcaldia va convocar, el setembre del 2017, una reunió per a la constitució d’una
comissió de festes. La convocatòria es va fer extensiva a col·lectius de festeres i festers, de
clavaris i clavariesses, a entitats associatives del poble i fins i tot a particulars que volgueren
col·laborar en l’organització de les festes.
La convocatòria va quedar deserta i tampoc es van presentar els clavaris del Crist de l’any
següent, dels quals ningú va saber res fins que, ja ben entrat el mes d’abril d’enguany, es van
presentar a l’Alcaldia, però quan ja l’Alcaldia havia contactat amb proveïdors i col·lectius, havia
aparaulat la contractació dels espectacles i tancat l’organització de dates i espais dels actes festius
de juliol, ajustant-se al pressupost disponible.
Però els clavaris es van presentar en l'Alcaldia sense haver-se constituït com a entitat
associativa, sense NIF i sense certificat electrònic, que és obligatori per a sol·licitar les
ocupacions, i demanant que l’Alcaldia assumirà en solitari tot el finançament de la festa patronal
i que es fera càrrec de les sol·licituds de permisos, de les tramitacions i de totes les gestions; i que
canviarà les dades i els espais dels concerts i de totes les activitats ja programades; i que assumirà
també en solitari, per descomptat, les possibles responsabilitats derivades de les ocupacions.
Evidentment, amb eixos “tempus”, amb eixes condicions i exigències i amb les actuals
normatives municipals per a la sol·licitud d’ocupacions per part d’associacions i col·lectius, no
era possible enguany la col·laboració de l’Alcaldia amb els clavaris del Crist i, sentint-ho molt,
així se’ls va comunicar. Per altra banda, als clavaris se’ls ha facilitat en tot moment informació,
orientació i assessorament i se’ls ha lliurat el vistiplau de l’Alcaldia, que sol·licitaven per tal
d’adjuntar-lo a la sol·licitud d’ocupació de la processó en honor al Sant.

3. Impediments per a la celebració de les festes patronals en la plaça de l’Església,
com es fa des de fa més de 100 anys.
L’Alcaldia no és competent per a autoritzar o desautoritzar les ocupacions de la plaça de
l’Església ni de cap altra plaça o carrer del poble, i la vocal del PP, que va ser alcaldessa en la
legislatura anterior, hauria de saber-ho bé.
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Per altra banda, sempre que se li ha sol·licitat a l'Alcaldia un vistiplau -per adjuntar-lo a les
sol·licituds d’ocupació de via pública- l’ha facilitat sense cap problema. Almenys fins ara. Si la
vocal té proves del contrari, que les mostra.
Qualsevol associació o col·lectiu de festers o clavaris pot sol·licitar l’ocupació de la plaça
al Servei d'Ocupació del Domini Públic Municipal, que és el que resol els expedients i comunica
les autoritzacions o les denegacions de les sol·licituds, i això també hauria de saber-ho la vocal
del PP.
Pel que fa a les activitats culturals o festives organitzades i finançades per la mateixa
Alcaldía, preferís realizar-les en la plaça del Riu Segura, recentment eixamplada i remodelada,
perquè disposa d’un parc amb arbres i ombra, una gran zona de jocs infantils i un ample espai
reservat a vianants. És, per tant, en opinió de l'Alcaldia, un espai més adequat per a la realització
d’activitats culturals i festives de tot tipus, de manera que ni és necessari sol·licitar cap tall de
carrers ni s’obstaculitza la circulació de vehicles pel poble. A més disposa d’un punt de connexió
elèctrica propietat de l’Ajuntament.
4. La nul·la col·laboració amb cap festa tradicional del Poble, amb l'excusa que “no
subvenciona festes religioses”.
A la vista de les dades explicades en els punts anteriors, queda demostrat que l'Alcaldia sí
que col·labora amb els organitzadors de les festes tradicionals, siguen populars o de caràcter
religiós i sempre que se li sol·licite en temps i forma, però l'Alcaldia és part d'una administració
aconfessional, com la vocal ja sap, i administra uns diners que són de tots els veïns i veïnes,
creients i no creients. Per tant, l'Alcaldia, per norma, no subvenciona les despeses dels actes
estrictament religiosos, que es limiten només als creients d'una determinada confessió, siga quina
siga eixa confessió, però no té inconvenient a finançar altres activitats culturals i festives
associades a les festes tradicionals però obertes a tot el veïnat, independentment de la seua
nacionalitat, raça, identitat sexual i/o creences religioses.
L'Alcaldia ha aportat proves que pot confirmar el Servei de Pobles de València, pel que fa
a les partides del pressupost de l'Alcaldia assignades a finançar activitats de festes tradicionals
religioses i/o populars. Si la vocal creu que l’Alcaldia té l’obligació de finançar activitats
estrictament religioses d’una determinada confessió (la seua), que ho diga clarament i ho
argumente i, si creu que les administracions han de ser confessionals, que organitze una ILP i que
presente una esmena a la Constitució.
5. Voler finalitzar amb un sopar popular a la plaça de l'Església on s'ajuntaven un
miler de veïns i visitants.
Ja hem explicat que l'Alcaldia és lliure per a decidir en quin espai realitza els actes que
finança i organitza en solitari, sobretot després d’haver convocat la constitució d’una comissió de
festes que hauria sigut la responsable de prendre eixa i altres decisions, però que, com ja hem dit,
no va ser de l’interés dels clavaris o els festers.
Però eixos col·lectius tenen total llibertat per a seguir amb un costum (el del gran sopar
popular amb espectacle a la plaça de l’Església pagat integrament per l’Alcaldia) que, per cert,
van instaurar els anteriors alcaldes i alcaldesses populars. No és, per tant, un acte de tradició
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secular que només es possible celebrar en un únic espai, com la vocal sembla suggerir, però no
tenim res en contra d’eixa suposada “tradició”. És només que, si l’Alcaldia organitza els actes en
solitari, prefereix la plaça del Riu Segura, per les raons abans esmentades i perquè la plaça de
l’Església i el camí del Forn d’Alcedo són vies de sentit únic i els talls de circulació de vehicles
són molt problemàtics.
6.
processó.

Prohibir que les bandes toquen l'himne nacional a l’eixida del Crist en la

Com ja hem explicat abans, l’Alcaldia ha patrocinat activitats culturals i festives obertes a
tot el veïnat. El finançament de les activitats estrictament religioses, com la processó en honor al
Sant, ha sigut responsabilitat dels clavaris del 2016 i del 2017. Nosaltres hem aplicat la dita que
diu que “qui paga mana” i, ja que la banda de la processó l’han pagat els clavaris en ambdues
ocasions, han tingut total llibertat per a decidir i triar el seu repertori. Moltes persones, inclosa la
regidora de Pobles de València, poden confirmar que el que he dit és cert, perquè s’ha comentat
en nombroses reunions. Per tant, l’afirmació de la vocal és totalment falsa i li sol·licitem una
rectificació pública.
7. Ingerències i avisos a la Policia Local per comprovar si disposaven els clavaris
dels permisos pertinents.
No tenim constància dels fets que la vocal denúncia i, per tant, no anem a molestar-nos a
comentar eixe punt, però, en qualsevol cas, la vocal ha de saber que les autoritzacions municipals
són obligatòries per a qualsevol ocupació d’espais municipals i que, si la Policia Local sol·licita
comprovar-les, ho fa en l’exercici legítim de les seues funcions, com és la seua obligació.
8. Coartar a veïns del poble a incardinar-se en els grups de treball de Decidim.
Adjuntem nombroses captures de pantalla de les informacions publicades en la página de
l’Alcaldia convocant el grup de treball de la consulta ciutadana Decidim VLC al Forn d’Alcedo,
amb les dates de les publicacións. En eixes publicacions s’explica al veïnat que no es tracta de
convocatòries d’assemblees veïnals, sinó de constituir un grup de treball amb una tasca molt
concreta.
El grup que es va constituir al Forn d’Alcedo va ser, segons les nostres informacions, un
dels més nombrosos dels Pobles del Sud, amb 18 membres inscrits i un coordinador. Tots els
membres del grup van tindre l’oportunitat de presentar i defensar les seues propostes i els que ho
van fer van formar part del grup final que va seleccionar les propostes que avalaria la JD. En
total, el grup va presentar 9 propostes.
Com ja hem dit, un grup de treball no és una assemblea veïnal de portes obertes. El gran
desconeixement inicial dels membres del grup sobre els detalls del procés participatiu va fer
necessari explicar punt per punt i en més d’una ocasió les fases i el calendari de la consulta, i
aclarir després els dubtes que es presentaven. Si la vocal creu que és posible coordinar un grup de
treball amb més de 20 membres, amb un temps molt limitat i al qual s’incorporen cada 10 minuts
nous veïns despistats que arriben a deshora i que no saben on van ni a que van (a “enterar-se”),
però que obliguen a repetir constantment tot el procés d’explicacions i aclariment de dubtes, és
que ha participat en pocs grups de treball.
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Es desestima la moció amb els vots a favor dels vocals de COMPROMIS, PSPV - PSOE i
VALENCIA EN COMÚ I vots en contra de PARTIT POPULAR i CIUDADANOS.
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Programa ''Cultura als
Pobles de Valencia"
Durante los días 4 de Mayo al 10 de Junio se ha celebrado el programa “Cultura als pobles
de València” en su segunda edición organizada por la Regidoria de Patrimoni i Recursos
Culturals.
Esta iniciativa que pretendía descentralizar y acercar la Cultura als Pobles de València
mediante conciertos, magia, el humor y los talleres no han llenado las calles de Pobles del Sud ni
involucrando a la ciudadanía.
PREGUNTAS
1.Número de actos y nombre, realizados en cada uno de les Pobles del Sud.
2.¿Cual es el número de asistentes aproximados a cada acto celebrado?
3.¿Qué medidas se van a tomar para mejorar la tercera edición?
4.¿Cual es el coste del programa segunda edición¨Cultura als pobles de Valencia¨´?
RESPUESTA:
GLORIA AMPARO TELLO COMPANY - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
DE PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS
Durant els dies 4 de Maig al 10 de Juny s'ha celebrat el programa “Cultura als pobles de
València” en la seua segona edició organitzada per la Regidoria de Patrimoni i Recursos
Culturals.
Aquesta iniciativa que pretenia descentralitzar i acostar la Cultura als Pobles de València
mitjançant concerts, màgia, l'humor i els tallers no han omplert els carrers de Pobles del Sud ni
involucrat a la ciutadania.
1. Nombre d'actes i nom, realitzats en cadascun dels Pobles del Sud.
21 actes.
2. Quin és el nombre d'assistents aproximats a cada acte celebrat?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETÀRIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
PRESIDENT DE LA JUNTA MINICIPAL DE POBLES DEL SUD

Nom
ANA MARIA SOTELO PUCHALT
RAMON VILAR ZANON

28

Data
07/12/2018
10/12/2018

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3676079185420324700
1806104469648847876

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: p24b 3d1e cZh3 mm78 gMEQ KkI0 SE4=

L’assistència de públic va ser variable en funció del tipus d’activitat programada (infantil,
adults, familiar); el públic total assistent quantificat a les activitats realitzades als Pobles del Sud
va ser de 1.998 persones, sent una mitja d’assistència per espectacle/activitat realitzada de més de
95 persones.
3. Quines mesures es van a prendre per a millorar la tercera edició?
Tal i com s’ha vingut treballant en les dos edicions de CULTURA ALS POBLES DE
VALÈNCIA, la coordinació amb les alcaldies de cada poble es fonamental per donar resposta a
les demandes culturals de la població de cada localitat; per tant continuarem reforçant eixa
coordinació i de forma paral·lela, incorporant noves propostes culturals a la programació, atenent
la diversitat de modalitats escèniques i artístiques que existeixen al panorama cultural
valencià.
4. Quin és el cost del programa segona edició “Cultura als Pobles de València”?
El cost global de la campanya CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA 2018, que
inclou la realització de 64 activitats en els 18 Pobles de València, amb més de 400 actuants
(artistes i professionals) i producció tècnica, ascendeix a 91.469’83 €.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molkina Bellido, Grup Popular: Neteja desague en el
carrer Alabau (Forn d' Alcedo)
El desagüe de la acequia sita en la calle Alabau en el tramo de la calle Alqueria del sucrer
hasta la pista de Silla, en el margen de la carretera y de propiedad municipal se encuentra sin
limpiar desde hace tiempo, lleno de botellas, latas y escombros.
En las últimas lluvias se inundaron los campos adyacentes y suposo la perdida de aprox.
1200 kg. de verduras y hortalizas.
Hace unas semanas técnicos municipales inspeccionaron dicho desagüe y hasta la fecha no
se ha procedido a su limpieza y mantenimiento.

PREGUNTAS
1.¿Cuando se va a proceder a la limpieza de este desagüe?.
2.¿Que mantenimiento municipal se realiza en este ámbito?
RESPUESTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL DE 2018
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RESPOSTES A LES PREGUNTES REALITZADES PER FERNANDO MOLINA
BELLIDO EN NOM DEL GRUP POPULAR AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
Donada la possible repercussió a tercers, en data 18 07 2018, està executat per
l'Ajuntament el treball de neteja dels tubs de carrer Alabau.
No obstant és destacable que l'obstrucció es localitza en un pas particular sobre la séquia, i
l'ordenança de Franques i Marjals contempla en el seu articulat l'obligació de neteja pels
frontaleros, actuant l'Ajuntament en el cas que no existiren frontaleros.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Deficient freqüència de
pas de les línies EMT en Pobles del Sud
Los vecinos y Asociaciones de Vecinos de El Palmar, Perellonet, El Saler, Pinedo, Horno
de Alcedo, protestan por la deficiente frecuencia de paso de las líneas de EMT que discurren
hasta los Pobles del Sud.
Solicitan la mejora de frecuencia, advierten movilizaciones y centran sus criticas en la
línea 25.

PREGUNTAS
1.¿Frecuencia de paso de las líneas de EMT con destino a Pobles del Sud?¿En días
laborables y fin de semana?.
2.¿Qué medidas va a implantar el Ayuntamiento y EMT para mejorar esta anomalía?.
3.¿Mantendrá el Ayuntamiento reuniones con las Asociaciones y Vecinos/as para escuchar
sus peticiones?.
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
1.¿Frecuencia de paso de las líneas de EMT con destino a Pobles del Sud?¿En
díaslaborables y fin de semana?.El horario actual es el siguiente:
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##ANEXO-1647444##

PREGUNTAS
1.¿Frecuencia de paso de las líneas de EMT con destino a Pobles del Sud?¿En días
laborables y fin de semana?.
El horario actual es el siguiente:
En laborables:
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En domingo y festivos:
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2. ¿Qué medidas va a implantar el Ayuntamiento y EMT para mejorar esta
anomalía?.
No sabemos a qué anomalía se refiere. En cualquier caso, al gobierno municipal nos
gustaría aumentar los recursos destinados a esta línea y a otras de la red, pero es muy difícil
siendo el Ayuntamiento el único financiador directo del transporte urbano en superficie, y
habiendo el Partido Popular en el gobierno del Estado negado las ayudas millonarias al transporte
que da por ejemplo a Cataluña.
3. ¿Mantendrá el Ayuntamiento reuniones con las Asociaciones y Vecinos/as para
escuchar sus peticiones?.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Movilidad y la propia EMT, mantiene
reuniones periódicas para escuchar las peticiones de los vecinos y vecinas de la ciudad en general
y de Pobles del Sud, en particular, que son muy conscientes del daño reiterado ejercido por
Mariano Rajoy y su equipo. Esperamos Ayuntamiento y vecinos, que el gobierno actual subsane
ese maltrato del Partido Popular.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta Presentada pel vocal del Grup Popular Fernando Molina Bellido: Barris per
l’ocupació
Por la concejalía de Desarrollo Económico Sostenible se ha puesto en funcionamiento el
proyecto “Barris per l’ocupació” en los Pueblos de Castellar-Oliveral y La Torre, en relación con
este asunto se formulan las siguientes,

PREGUNTAS
1.¿Qué objetivos tiene el proyecto “Barris per l’ocupació”?.
2.Número de visitas atendidas en los Pueblos de Castellar – Oliveral y La Torre
3. ¿Cuántas pessonas han encontrado un puestos de trabajo como consecuencia de la
aplicación de este proyecto?
RESPUESTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Respuesta
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Barris per la Ocupació, es un servicio de Orientación Formación e Inserción laboral de
proximidad, gestionado por Valencia Activa-Fundación Pacto Empleo Valencia, ubicado en
diferentes barrios de la ciudad.
El eje central es la orientación laboral y los itinerarios personalizados de inserción.
La metodología es totalmente personalizada, de carácter proactivo y participativo,
fomentando la autonomía y la autorresponsabilidad en el proceso de búsqueda, tutorizado por
personal técnico experto en empleo.
Objetivo general:
Dar apoyo y cobertura a las personas desempleadas de la ciudad de Valencia, en materia
de empleo, desde su propio barrio, facilitando la inserción laboral y/o la mejora de empleo,
acercando los servicios de empleo a la ciudadanía.
Objetivos específicos:
1) Proporcionar orientación individualizada y grupal, así como las herramientas y
habilidades necesarias para facilitar la inserción laboral de las/os participantes.
2) Incrementar las posibilidades de inserción laboral, o mejorar el empleo actual,
potenciando las habilidades y competencias para el empleo y desarrollando el potencial
profesional y personal, a través de un servicio totalmente gratuito, de calidad y proximidad.
3) Facilitar el acceso y el conocimiento de todos los servicios que Valencia Activa pone a
disposición de la ciudadanía en materia de Empleo, formación y emprendimiento.
Servicios:
- Servicio de Información: El personal auxiliar administrativo, informa a todas las
personas interesadas de los Servicios propios de Barris per la Ocupació: Orientación, Formación,
Coaching, Intermediación y Emprendimiento y de Valencia Activa en General (Fundación Pacto
Empleo y Servicio de Empleo del Ayto.) Facilitando si es necesario la Inscripción en la Agencia
de Empleo de Valencia Activa.
- Servicio de Orientación Personalizada: El personal técnico experto en empleo (
Orientación, prospección, intermediación) proporciona este servicio en cada barrio, mediante la
entrevista diagnóstico y los itinerarios personalizados para el empleo ajustado a cada perfil y
necesidades. Un Servicio de Orientación Profesional, que comprende también la derivación a
acciones formativas, el servicio de coaching y servicio de emprendimiento, incluye un servicio
personalizado por parte del personal técnico en gestión de ofertas de empleo adaptadas al perfil
de las/os participantes. Servicio On Line bajo petición.
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- Servicio de Formación: Dentro del propio itinerario personalizado para el Empleo, se
evaluarán las necesidades formativas junto con la/el participante, gestionando a nivel interno las
necesidades formativas en materia laboral y prelaboral e informando de los recursos
especializados.
- Servicio de Coaching para el Empleo. En el caso de las personas que acudan al servicio,
será el personal técnico el que valore la derivación a este servicio, para a través de la metodología
coaching trabajar el potencial individual e incrementar las posibilidades de inserción laboral.
Procesos Individuales y Grupales.
- Servicio de Intermediación: Gestión de ofertas de empleo por el propio personal de
Orientación/prospección.
- Servicio de Emprendimiento: Asesoramiento básico en materia de emprendimiento con
la gestión de derivación al Servicio Especializado en caso de que la persona lo requiera.
Número personas atendidas en Castellar y la Torre
La Torre 45 (Servicio itinerante, disponible dos días a la semana)
Castellar- Oliveral 17 (Servicio itinerante lunes alternos)
Contrataciones de personas atendidas en Barris per l’Ocupació.
Se han producido 565 contrataciones.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Projecte restauració del
Búnker del Saler
El Ayuntamiento está preparando el proyecto de restauración para el Búnker del Saler y su
concesión por el Ministerio. Debido a los temporales de este invierno se está deteriorando más el
bunker.
PREGUNTAS
1.¿Líneas básicas del proyecto en redacción?¿Plazos previstos?
2.¿Situación de la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de la concesión del Búnker
del Saler
RESPUESTA:
GLORIA AMPARO TELLO COMPANY - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
DE PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS
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L'Ajuntament està preparant el projecte de restauració per al Búnker del Saler i la seua
concessió pel Ministeri. A causa dels temporals d'aquest hivern s'està deteriorant més el búnquer.
RESPOSTES:
1. Recentment, en la tercera modificació de de el pressupost de 2018, s'ha inclòs el
crèdit necessari per a la redacció del projecte. El Servei de Patrimoni Històric i Artístic
està redactant la documentació tècnica necessària per contractar l'elaboració d'aquest
projecte d'obra. Quan s'encarreguen i comencen els treballs es podran indicar les línies
bàsiques del projecte i els terminis.
2. Mitjançant escrit d'11 de novembre de 2017, per part del Ministeri se'ns va
comunicar que se subordinava l'atorgament de la concessió a la prèvia redacció d'un
projecte bàsic que reflectira les característiques de les obres i instal·lacions a executar.
Una vegada es dispose s'aqueix projecte es podrà continuar el tràmit.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular. Programa DIP.PLA
SOM+
La Diputació Provincial de Valencia ha otorgado al Ayuntamiento una subvención de
500.000€ correspondiente al programa DIP.PLA SOM + para Pobles de Valencia.
Estas ayudas de 2017 están destinadas a la ejecución de obras e instalaciones.
PREGUNTAS
1.¿Distribución del referido Pla Som+ en els Pobles del Sud? ¿Concepto e importe por
Poble?
2.¿Plazos de ejecución?
3.¿Objetivos del Pla Som+?
4.¿Se ha consultado con la ciudadania el destino de las obras e instalaciones en cada
Poble? En caso afirmativo donde y como se han hecho esas consultas?
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
UNICA.- Les preguntes a les que fa referència les té a l'anunci de la convocatòria publicat
al BOP de data 7/12/2017 (BOP Nº 234).

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETÀRIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
PRESIDENT DE LA JUNTA MINICIPAL DE POBLES DEL SUD

Nom
ANA MARIA SOTELO PUCHALT
RAMON VILAR ZANON

36

Data
07/12/2018
10/12/2018

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3676079185420324700
1806104469648847876

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: p24b 3d1e cZh3 mm78 gMEQ KkI0 SE4=

13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Pacificació CV - 500 i
protestes veïnals
La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha tomado
distintas medidas concernientes al Plan de pacificación CV -500, muy protestadas por los
vecinos/as y Asociaciones de Pobles del Sud (El Palmar, El Perellonet, El Saler, Pinedo) y la
entidad local de El Perelló.

PREGUNTAS
1.¿Qué medidas ha aplicado la Consellería de Obras Públicas concernientes al Plan de
Pacificación de la CV-500?
2.¿Las medidas aplicadas fueron consultadas, informadas favorablemente y coordinadas
con el Ayuntamiento de Valencia?
3.¿Cuáles son los objetivos del Plan de Pacificación CV-500?
En Valencia, 5 de julio de 2018.
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR
1.- Totes les mesures implementades per la Generalitat Valenciana en la carretera CV-500
han sigut prèviament consensuades amb l'Ajuntament de València. Per a ambdós administracions
és un objectiu irrenunciable la pacificació del trànsit de la carretera, per dos motius especialment,
que haurien de ser compartits per qualsevol formació política: per reduir el risc d'accident de la
carretera i per fer-la compatible amb els valors ambientals del nostre parc natural més important:
l'Albufera.
2.- Estes mesures, i de manera destacada la reducció de velocitat de 80 a 60 km/h -que
suposa escassament pocs minuts de diferència en el trajecte més llarg- i l'establiment d'un radar
en una part de la carretera que ha sigut instal·lat per la DGT, organisme dependent del govern
central, han tingut efectes positius i immediats per exemple en la reducció de la fauna, segons
estudi preliminar elaborat pel Servici Devesa-Albufera.
3.- Tant la Generalitat com l'Ajuntament, representat per les regidores de mobilitat
sostenible, pobles de València i Devesa-Albufera, hem mantingut, mantenim i mantindrem un
diàleg constant i fluid per garantir la mobilitat a la carretera CV-500 fent-la compatible amb la
màxima seguretat vial i amb l'enorme valor ambiental del Parc Natural de l'Albufera, declarat
com a tal en 1986.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Retirada de la Bandera
d'Europa del pal de fatxada Alcaldía de La Torre
Desde hace meses la Bandera de la Unión Europea no figura en el mástil de la Alcaldía de
la Torre, desconociendo las causas de su retirada y el incumplimiento de la legislación vigente.
PREGUNTAS
1. ¿Causa de la retirada de la Bandera de la Unión Europea del mástil?
2. ¿Cuándo va a reponer el Ayuntamiento la Bandera de la Unión Europea del Mástil de la
Alcaldía de la Torre?
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
1.- Per motius de manteniment i conservació.
2.- L'informem que la bandera està de nou penjada en el seu lloc de l'Alcaldia de la Torre.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Plaga de mosquits en
Pinedo
El poble de Pinedo padece desde hace meses una plaga de mosquitos que está derivando en
movilizaciones y protestas vecinales.
Las actuaciones que está realizando el Ayuntamiento son insuficientes y las propuestas
vecinales a los Presupuestos Participativos quieren paliar esta situación.
PREGUNTAS
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento en el ámbito de Pinedo para paliar esta
situación durante este primer semestre?
2. ¿Qué medidas va a realizar el Ayuntamiento para subsanar esta problemática durante el
periodo estival?
3. ¿Existe un plan de trabajo municipal de actuaciones con plazos?
4. ¿Mantendrá el Ayuntamiento reuniones informativas con las asociaciones vecinales y
vecinos/as de Pinedo?
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RESPUESTA:
MARIA TERESA GIRAU MELIA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SANITAT I SALUT
1.-¿Qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento en el ámbito de Pinedo para paliar esta
situación durante este primer semestre?
El control de focos de mosquitos en el medio natural, acequias y malladas, se realiza de
acorde a las épocas de máxima actividad de estos insectos. Por lo que entre noviembre y marzo
se hacen revisiones quincenales y entre abril y octubre semanales.
En lo referente al mosquito tigre se revisan los focos de riesgo catalogados en años
anteriores y, además, se atienden de forma inmediata los avisos de los ciudadanos.
En la zona de Pinedo se han revisado todos los focos catalogados encontrando en algunos
puntos actividad larvaria e incluso adultos en la acequia desbordada que se localiza junto a la
discoteca Canal. Se han realizado los tratamientos oportunos de desinsectación y de control de
cría de mosquitos. Se revisarán los tratamientos realizados y los focos catalogados como posibles
puntos de cría a lo largo de todo el verano.
2. ¿Qué medidas va a realizar el Ayuntamiento para subsanar esta problemática durante el
periodo estival?
En la época estival, época de máxima actividad del mosquito, se incrementan las
actuaciones de revisión y control de focos y se atienden todos los avisos, tanto del 010 como los
recibidos por registro de entrada.
3-¿Existe un plan de trabajo municipal de actuaciones con plazos?
El Servicio de Sanidad tiene una programación respecto al control de mosquitos en la que
están establecidos los plazos de actuación según la época del año y según las acciones a realizar.
Dentro de estas acciones no sólo está el control sino acciones divulgativas y de prevención.
4. ¿Mantendrá el Ayuntamiento reuniones informativas con las asociaciones vecinales y
vecinos/as de Pinedo?
Desde hace tiempo se ha ofrecido tanto a las asociaciones de vecinos como a las pedanías
la posibilidad de impartir una charla informativa por parte de técnicos municipales tanto sobre el
control de mosquitos como el control de plagas en general. Estas charlas se han dado a todos los
que la han solicitado que no han sido muchos hasta el momento. La última impartida fue esta
misma semana a la Pedanía del Saler.
16
RESULTAT: NO CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Horaris festes en Pobles
de València
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Distintas concejalías se han reunido con los alcaldes/as de los pobles de Valencia, para
analizar los horarios de las fiestas patronales de los mismos.
Se planteaba la equiparación de horarios de inicio y finalización de los actos festivos de las
diferentes fiestas patronales con los que rigen en Fallas.
PREGUNTAS
1.¿ En qué situación se encuentra esta negociación de horarios de inicio y finalización de
los actos en las fiestas patronales?.
2.¿Se ha incluido esta petición en el Proyecto de la nueva Ordenanza de Contaminación
Acústica de Valencia?.
3.¿Qué hoja de ruta y plazos se prevee?
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Ampliació consultori
mèdic en l'Alcaldia d'El Saler
El poble de El Saler dispone de un consultorio médico que no puede cubrir las necesidades
médicas de la población.
Por tal motivo, la Conselleria de Sanidad y Ayuntamiento deben iniciar proceso de
redacción proyecto de ampliación del consultorio o buscar una nueva ubicación.

PREGUNTAS
1.¿Tiene el Ayuntamiento y la Conselleria de Sanidad previsto realizar estudios para la
ampliación o nueva ubicación del consultorio médico de El Saler?.
2.¿Plan de actuación para mejorar el servicio en el Consultorio Médico de El Saler?
RESPUESTA:
MARIA TERESA GIRAU MELIA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SANITAT I SALUT
RESPUESTA:
El Ayuntamiento de València, y en concreto la Concejalía de Sanidad, Salud y Deportes,
no es la institución competente para abordar la situación planteada, a pesar de que se trabaja para
mejorar la asistencia sanitaria en el municipio.
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No obstante, se informa que a tenor de lo dispuesto en La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, establece en su artículo 54.1 que “Es de competencia exclusiva de la
Generalidad la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias
públicas dentro del territorio de la Comunidad Valenciana”, por lo que su pregunta debería
dirigirse a esa administración pública.
18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Molina Bellido, Grup Popular: Els Hostalers d' El
Palmar contra la reducció de terrasses
Por la Asociación de Hostelería de El Palmar se ha mostrado el desacuerdo por la medida
del Ayuntamiento de la reducción de las terrazas de los 30 restaurantes.
PREGUNTAS
1.¿Qué medidas de reducción de las terrazas de los restaurantes de El Palmar va a aplicar
el Ayuntamiento?
2.¿El Ayuntamiento ha mantenido reuniones con la Asociación de Hostelería antes de la
aplicación de estas medidas?
3.¿Objetivo de estas medidas y plazos de aplicación?
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPAI PÚBLIC
Per part del Servei d'Ocupació del Domini Públic Municipal s'ha realitzat un estudi
especial en la pedania de El Palmar que estableix una millor distribució de l'espai públic d'acord
amb la naturalesa del mateix i una reordenació de les terrasses existents que permeta, entre altres
coses, compatibilitzar l'ús comú general de tots els veïns de la zona enfront de l'ús privatiu del
domini públic municipal per part dels hostalers. Quant als terminis d'aplicació d'estes mesures,
després de la senyalització dels límits de l'ocupació pel Servei d'Inspecció i una vegada
notificades les resolucions d'autorització als interessats amb la nova distribució de l'espai
concedit s'hauran d'ajustar a la nova distribució trobant-se en aquests moments les autoritzacions
en fase de redacció.
L’alcaldessa del poble de El Palmar, Na Raquel Romero Soler, s’ha reunit en diverses
ocasions amb l’Associació d’Hostaleria per parlar d’este tema. No consta en esta Regidoria un
desacord generalitzat de les mesures adoptades.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal fernando Molina Bellido, Grup Popular: Millores en Pobles de
València per part de la Diputació de València
La Diputació de Valencia ha destinado un millón de euros a les Pobles de Valencia para
realizar mejoras en servicios e infraestructuras.
PREGUNTAS
1.¿Que criterios se han seguido para la distribución de este presupuesto en los 15 Pobles de
Valencia?.
2.¿Qué servicios e infraestructuras se han visto beneficiados por el dinero invertido por
parte de la Diputación en cada uno de les Pobles del Sud?
3.¿Qué plazos de ejecución se han planteado para la inversión de dicha cuantía?
4.¿Se ha contado con la participación vecinal de cada Poble para la asignación de servicios
e infraestructuras seleccionados?
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
UNICA.- Aquesta regidoria amb molt de gust contestarà la seua pregunta sempre que ens
concrete a quina convocatòria es referix.
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal Fernando Mollina Bellido, Grup Popular: el vocal Col.locació
banderes Europa, Espanya i Valenciana en l'alcaldía de Castellar - Oliveral
La colocación de banderas y estandartes en viene regulado por la legislación del Estado,
concretamente en la Ley 39/1981, que establece los edificios de las distintas administraciones
donde deben colocarse y ondear las banderas oficiales, es por lo que el portavoz que suscribe
formula las siguientes:
PREGUNTAS
1.¿Por qué no se colocan los mástiles y las banderas en el los lugares que establece la
legislación vigente?
2.¿Cuándo va a poner el Ayuntamiento las Banderas Europea, Española y Valenciana, en
la alcaldía de Castellar - Oliveral?
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RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
UNICA.- L'edifici que va ser projectat i executat en el mandat anterior, va ser un
homenatge a l'edificació de la Cebera, per això al disseny exterior no es van preveure els màstils
per a les banderes, i l'anterior govern va decidir que estigueren a l'entrada que es on continuen.
21
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
El turno de intervenciones vecinales se desarrolla del siguiente modo:
- El presidente concede la palabara al Alcalde de Forn d'Alcedo, Ricard Gimeno que
manifiesta su disconformidad con la moción presentada por la vocal del grupo popular y añade
que el como alcalde no debe mantener una estructura clientelar en sus relaciones con los
vecinos.
- El Presidente concede la palabra a la alcaldesa de El Saler, que invita a los vecinos a la
presentación del PATIVEL que tendrá lugar en El Saler el 19 de julio a las 19.30 horas en la
Casa de la Demaná.
- El presidente concede la palabara a Francisco Jose Bayo Tribaldos que solicita la
ampliación del horario de la linea 14 de la EMT, puesto que el último autobus de dicha linea sale
de la plaza del Ayuntamiento a las 22.20 horas laborables y a las 22.30 festivo, no exitiendo otra
vía de vuelta si no es taxi o vehiculo privado. Y pregunta que obras se van a realizar en el
descampado existente en las calles de Ador i Figuereta y cuando se inician.
- El Presidente concede la palabra a Paco Alabau, en representación de los Festeros del
Cristo de Forn d'Alcedo, que sollicita que la cena popular de las fiestas de Forn d'Alcedo se
realice en la plaza de la Iglesia en lugar de en la Plaza de Rio Seco, para evitar romper
tradiciones.
- El presidente concede la palabra a Julia Massó de Fornd'Alcedo que manifiesta la
suciedad que hay en el Camí Alabau de Forn d'Alcedo y solicita que se limpie.
- El presidente concede la palabra a Mª Dolors Lazo que manifiesta que los votos se
realizasen no en función de los partidos sino en función de las personas, el presidente le explica
el sistema de votación.
- El Presidente le da la palabra a Juan Antonio Vidal que manifiesta lo mismo que la
vecina Dolores Lazo, se contesta en el mismo sentido por el presidente.
- El presidente concede la palabra a Sofia Armengol que solicita que se arreglen los
problemas de comunicación con Sedavi y La Torre, que se ponga un transporte público que
acerque a los vecinos de Forn d'Alcedo al Hospital Dc. Peset, que se resulevan los problemas de
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suciedad de los paerros en la vía pública, asi como la falta de policias en Forn d'Alcedo, la falta
de cajeros y así como la mejora de los aparcamientos y la limpieza del Camí Alabau.
- El Presidente concede la palabra a Jose Manuel Furio, de la Asociación de vecinos del
Perellonet, que solicita mayor limpieza y baldeo en las calles del Perellonet, que se reparen las
farolas fundidas de la Gola y solicita un mejor funcionamiento de la linea de autobus de la EMT
con destino el Perellonet, al entender que no cubre las necesidades, y mnifiesta su recjazo a los
abucheos que se realizan a los alcaldes.
- El Presidente concede la palabra a Diana Gimeno , vecina del Forn d'Alcedo, que solicita
un nuevo alcalde pedaneo para Forn d'Alcedo.
- El Presidente concede la palabra a Ximo Vidal, que manifiesta la necesidad de darle más
publicidad a las sesiones del Consell de la Junta Municipl de pobles del Sud, y solicita respeto
por todas las creencias religiosas y sus manifestaciones
- El Presidente concede la palabra a Carmen Alagarda en representación de la Asocaición
de Vecinos de Forn d'Alcedo que indica que la Asociación de Vecinos no ha recibido ninguna
queja formal sobre el alcalde de Forn d'Alcedo, e indica que dicha asocición por el contrario si
que recibe ayudas de alcaldia en beneficio de todos los vecinos del pueblo.
- El Presidente concede la palabra a Rafael crespo de Castellar, manifiesta la suciedad que
hay en el Camí de la Font de Bonet, suciedad que ha provocado caidas y daños en los viandantes,
por lo tanto solicita que se limpie de manera eficiente dicho camino y que semanalmente pase
una barredora mecanica para evitar daños en a población, Así mismo felicita al personal de
limpieza que realiza una buena labor en el resto de calles de la población.

I no havent més assumptes a tratar, s'alça la sessió sent les, extenent-se la present Acta, que
firma amb mi la Presidència, de tot això com a secretari done fe.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI
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