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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 24 D'OCTUBRE DE 2018
En la Seu de la Alcaldía de poble del Palmar, situada al carrer Caudete nº 13 a les 20.00
hores del 24 d'octubre de 2018 i davall la presidencia del Sr. Ramón Vilar Zanon, i en
complimentdel que es disposa en el Reglament Orgánic de Govern i Administració del
Ajuntament de Valencia en el seu titol V, capitol II, articles 73 i següents, es va reunir en sessiò
ordinaria el Consell de Districte de la Junta de Pobles del Sud, amb l'assitència dels membres
designats pels diferents grups municipals i nomenants per resolució de l'Alcalde i que formen
part del mateix, pel grup municipal Compromís el Sr. Javier Alabau Gozalbo; el Sr.Josep
Gimeno Algarda, com vocal suplent; la Sra. Raquel Romero i Soler; pel grup municipal
Socialista el Sr. Luis Alberto Zorrilla Torres; i el Sr. Pepe Caballer Torrent; pel grup municipal
Valencia en Comú el Sr. Eloy Enrique Vilanova López; pel grup municipal Popular el Sr.
Fernando Molina Bellido; la Sra. Cristina Peris Planells; i la Sra. Consuelo Tarazona
Minguet; pel grup municipal Ciudadanos el Sr. Alfonso Serralta Serra i la Sra. Mar Velarte
Quilis: Asisteix a la present sesió el regidor del Ajuntament de València el Sr. Sergi Campillo
Fernández, actuant com a secretaria la Sra. Ana Sotelo Puchalt, Secretaria de la Junta,, per a
tractar els assumptes de la convocatoria de l'ordre del día realitzada el 10 d'octubre de 2018.
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
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada en data 18 de juliol de 2018
El Sr. President pregunta si hi ha cap observaciò o modificaciò que es propose per algùn
memebre del Consell.
No havent-hi cap observació, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior pels
membres del Consell Municipal de Districte.
Se procede a la aprobación, por unanimidad del acta de la sesión celebrada en fecha 18 de
julio de 2018
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de présidencia
En primer lloc el president vol manifestar les seus condolencias per la defunció de la Sra.
Carmen Albors, aixi mateix la resta de membres del Consell fan extensiu el condol a la família
Socialista.

Respecte a la activitat de la Junta de Districte de Pobles del Sud, cal parlar per una banda
del pressupost anual que la Junta tindrá per l'ejercici 2019 i el protocol de repartiment del
pressupost; i les subvencions per fomentar la participació citadana; aixi com els resultats del
DECIDIM Valencia, en els Pobles del Sud:
1.

Protocol Activitats de la Junta Municipal:

Cada Junta municipal de districte o poble té assignat un pressupost anual per a la
realització d'activitats organitzades pels grups de treball. Aquest pressupost és assignat pel servei
de descentralització seguint els criteris de població i posant un mínim corrector de 12.000 euros.
A partir d'ara, cada JMD tindrà uns diners assignats per a les activitats de la JMD, és a dir,
no solament el grup de treball de cultura tindrà un pressupost assignat sinó que s'assignarà el
pressupost per a tots els grups de les JMD amb la finalitat de que aquells grups que vulguen
realitzar activitats que requerisquen d'un pressupost puguen realitzar-les.
Per a poder planificar les activitats del 2019 amb temps adequat, s'ha treballat entre les
presidències de les JMD el següent protocol que us expliquem:
Entre octubre i desembre es reuneixen els diversos grups de treball i les persones que en ell
participen porten propostes d'activitats per a aquest grup de treball.
Aquestes propostes han de detallar-se de la següent forma:
1.- Títol de l'activitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 D'OCTUBRE 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

2

Data
30/01/2019
01/02/2019

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3676079185420324700
1806104469648847876

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 6qNp /l+o Qg0P oZfN Hiem /Wdd U2Q=

- Temàtica i continguts
2.- Grup de treball que presenta.
- Coordinador/a del GT
- Nombre aproximat de participants al GT
3. - Objectius (general i específics)
4.- Valoració econòmica aproximada de l'activitat o esdeveniment
4.- Població a la qual va dirigida
5.- Dates de desenvolupament del projecte i temps benvolgut.
Una vegada s'hagen exposat les diferents propostes en els grups de treball, en el si del
mateix grup es realitzarà una priorització de les activitats per mitjà de consens entre tot el grup.

Posteriorment, les coordinacions de cada grup, el/a animador/a i les presidències de la JMD
es reuniran per a veure el nombre de propostes que té cada grup i arribar a un consens per al
repartiment pressupostari entre les activitats proposades pels grups. Aquest repartiment es farà
sempre tenint en compte:
Criteri econòmic: Que l'activitat no tinga un pressupost major del 30% del pressupost
total de la JMD
Criteri d'interès general, sent propostes que fomenten la participació del major nombre
de veïnat possible.
-

Perspectiva de gènere i intercultural així com respecte als drets humans.

Prioritzar les propostes que no tinguen ànim de lucre, fomenten el cooperativisme, i
tinguen en compte criteris com l'afavorir el ben comú, la sostenibilitat ambiental, el respecte als
drets humans i la igualtat de gènere.
Una vegada consensuades les activitats que realitzaren els diferents grups de treball de la
JMD, aquestes s'hauran d'aprovar en el primer consell de l'any (gener).
Així mateix, per a afavorir la difusió i comunicació de les activitats, des del servei de
descentralització, per mitjà dels/as animadors/as de les JMD, recopilaren trimestralment les
activitats que es van a realitzar en el següent trimestre per a poder difondre-les amb un cartell
conjunt per cada JMD en els canals propis de l'Ajuntament (cartels, web, App i Bussi).
Amb la finalitat de poder dur a terme aquesta comunicació, s'hauran d'informar de les
activitats amb la següent periodicitat:
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Activitats de gener a març: Informar-les a l'inici del mes de gener (primera quinzena)
Activitats d'abril a juny: Informar-les en el mes de març (primera quinzena) Activitats de
Julio a setembre: Informar-les en el mes de juny (primera quinzena)
Activitats d'Octubre a Desembre: Informar-les en el mes de setembre (primera quinzena)
2.

Pressupost para la JMD:

Seguint el criteri de població i amb un mínim corrector de 12.000 euros, aquesta Junta
municipal de Pobles del Sud tindrà per al 2019 un pressupost total de 14.047,00 €
3.

Subvencions de foment de la participació ciutadana:

Respecte de les sol·licituds de Subvencions destinades al foment de l'associacionisme
exercici 2018, que no han sigut excloses pels motius establits en la convocatòria i conforme a la
normativa aplicable s'informa:
En data 5 d'octubre s'ha aprovat l'Acord pel qual es concedeixen les subvencions
sol·licitades a les següents associacions:
-

AV.Castellar Oliveral

2.500€

-

Avv.la Torre.

1.263€

Queden pendents de pagament i en tràmit trobant-se l'expedient en el Servei de Fiscal
Despeses les següents associacions
4.

Associació “Nourdine-Associació Cultural La Pau

2.500€

DECIDIM VALENCIA

El passat 30 de setembre van finalitzar les votacions de la quarta edició deDecidimVLC.
Destacar que al pobles del sud durant diferents dies ha hagut un personal dedicat a donar el
suport necessari per a poder votar, així com des de la JMD a Casteller-Oliveral també es contava
amb eixe suport.
Els projectes més votats que es realitzaren en els districtes corresponents d'aquesta Junta
Municipal són:

CASTELLAR- L’OLIVERAL
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Projecte

Vots Cost

Pacificació del tràfic a Castellar-Oliveral

132

7.000

Realització d’un avantprojecte pel parc del Carrer Ador

119

38.876

Adequació i reurbanització de l’equipament del parc de La Lluna 64

57.843
103.719

No queden fora, han entrat totes les propostes.

FORN D’ALCEDO
Projecte

Vots Cost

Asfaltar la c/creueta alta i entrada casa colomins 33

22.453
22.453

Queden fora :
1. Carril ciclovianant en Avinguda Europa
2. Pavimentació i peatonalització del carrer Sedaví des de el nº 4 al nº 5
3. Acondicionament del Parc Escriptor Jose Martí
4. Millora de la mobilitat dels veïns del Camí de la Creueta Alta
5. Asfaltar el carrer creueta alta

EL PALMAR

Projecte

Vots Cost

Remodelació aula infantil col·legi Jose Grima- El Palmar 20

15.975
15.975
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Només hi havia una proposta.

EL SALER

Projecte

Vots Cost

Il·luminació mig-ambientalment sostenible a la Devesa d’El saler 52

30.117
30.117

Queden fora:
1. Asfaltat carrers Anguilera i Historiador Beti
2. Reasfaltat Devesa Gola de Puçol des de el numero 14 fins el 26, accés i perímetre
3. Asfaltat carrers de la Devesa
4. Millora de la mobilitat a Gola de Pujol
5. Tele nova para els jubilats d’El Saler
L'ajust pressupostari d'aquest districte s'ha realitzat atenent al punt 5.2 de les bases que
regulen el procés DecidimVLC i que indica que "el cost de la proposta que estimen els Serveis
Tècnics de l'Ajuntament és estimatiu, de manera que l'assignació final en el repartiment
econòmic podrà variar fins a un 15% per poder quadrar el pressupost assignat a cada districte o
poble.

FAITANAR

Projecte

Vots Cost

Ampliació i millora d’accessibilitat vianant a Ctra. D’Alba 63

20.342
20.342

Queden fora:
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1. Reasfaltar Camí de l’Alqueria d’Aiguamolls

LA TORRE

Projecte

Vots Cost

Ampliació i millora d’accessibilitat vianant al carrer Álvarez de Sotomayor 155

17.000

Av. Federico Garcia Lorca – arbrats i fanals – La Torre

153

24.485

Megafonia

150

19.564

Material: escenari

149

12.000
73.049

Queden fora:
1. Mes escocells i arbres. La Torre
2. Centre juvenil barri de la torre- faitanar

L'ajust pressupostari d'aquest districte s'ha realitzat atenent al criteri de donar prioritat a la
següent proposta més votada per la ciutadania però com que no és viable econòmicament, el
romanent es destina a la proposta Megafonia a fi de millorar la qualitat del projecte d'execució.

PERELLONET
Projecte

Vots Cost

Adaptar la informació les parades d’EMT del Perellonet 21

25.345
25.345

Queden fora:
1. Mobiliari educatiu
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PINEDO

Projecte

Vots Cost

Cases de rates penades per a combatre plagues de mosquits 58

3.000

Arbres als escocells Camí Canal + finalització plaça escola 55

25.000

Equips informàtics complets per a l’Alcaldia

37

5.985

Millora de la megafonia per a fer bàndol

23

7.642
41.627

Queden fora:
1. Panells informatius per Pinedo
2. Condicionament del camins

L'ajust pressupostari d'aquest districte s'ha realitzat atenent al criteri de donar prioritat a la
següent proposta més votada per la ciutadania l'execució es pugui realitzar per fases, de manera
que ha estat possible adaptar el seu pressupost.

Recordem que l’acord de l’equip de govern es començar la tramitació d’aquest projectes a
l’any 2019. Aquest any tots els serveis tindran els diners en el pressupost de 2019.
Us recordem que podeu seguir l’estat d’execució de tots els projectes de Decidim VLC a la
web: decidimvlc.valencia.es a l’apartat d’edicions anteriors.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
propostes dels grups de treball de la Junta
En el tercer trimestre de l'any 2018, els grups de treball de la Junta Municipal de Pobles del
Sud han continuat treballant per donar solucions que milloren i garantisquen el benestar de la
seua població, s'han realitzat reunions, valorat propostes i iniciat converses i reunions de les
diferents
comissions
segons
el
següent
Resultat

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 D'OCTUBRE 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

8

Data
30/01/2019
01/02/2019

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3676079185420324700
1806104469648847876

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 6qNp /l+o Qg0P oZfN Hiem /Wdd U2Q=

Grup de treball de Joventut, Esport, Associacionisme, Sanitat i Salut Pública
En Matèria de Joventut el grup de treball, coneixedor que s'està elaborant El Pla de Joventut
Municipal, sol·licita al Consell de la Junta de Districte de *Pobles de *Sud, que pose de manifest
i trasllade a la regidor corresponent la idiosincràsia dels Pobles de València, a l'efecte de que es
tinguen en compte en la redacció del Pla Municipal i així revertisca en benefici de tota la
població,
així
cal
destacar:
l'especial
mobilitat
dels
diferents
Pobles
- les característiques de les dotacions existents, tant en nombre com en forma de gestió
la
dispersitat
de
població
jove
en
els
diferents
Pobles.

Grups de treball d'Agricultura, Pesca,Horta i Albufera,; En el d'Urbanisme,Mobilitat i
Medi ambient; i el de Turisme Hosteleria i Comerç
Han iniciat estudis i estan treballant en diferents projectes de les seues competències.

Grup de treball de Cultur
S'adona conter de les actuacions que es realitzaren o han realitzat amb càrrec al pressupost
d'aquest grup de treball que es va aprovar en el Consell de Julio de 2018
- El Plamar ha realitzat l'activitat de Concert de la Societat Instructiva musical El Palmar en un
concert
de
celebrat
el
5
d'agost.
- Castellar realizá l'activitat del certamen juvenil de bandes de música
- Perellonet realitzarà un concert per a públic infabtil al desembre a traves de sedajazz Kids
- Forn d'Alcedo un concert de Jazz el 25 de novembre a la plaça del Riu Segura
- Faitanar la activitat musical de "recordem cantant" al desembre, primer acte cultural que es
realitzarà
en
Sociopolis
La Torre, un concert de " contes Musicals", al desembre.
El
Saler
realitzarà
un
concert
de
jazz
infantil,
en
desembre
- Pinedo una activitat musical amb la Fallera Calavera, en desembre.

Lo que s'exposa als efectes dequedar asaventats en la Junta.
4
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000233-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció presentada pel vocal del grup municipal Ciutadans Alfonso Serralta, respecte la
construcció d'instal·lacions esportives en les pedanies.
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MANUEL CAMARASA NAVALON - REGIDOR - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
MOCIÓN QUE PLANTEA EL VOCAL ALFONSO SERRALTA, EN SU PROPIO
NOMBRE Y EN EL DE CIUDADANOS, ANTE EL CONSEJO DE LA JUNTA DE
DISTRITOS DE POBLES DEL SUD
Las pedanías del Sud de la ciudad de València se encuentran falta de muchos servicios que
sus conciudadanos del centro sí pueden disfrutar. Resulta especialmente gravoso que en los
Poblats del Sud, como El Saler o Pinedo, no exista ninguna instalación deportiva que los vecinos
puedan usar de manera diaria para ejercitarse físicamente.
Peculiar resulta el caso de El Saler que, habiendo tenido un polideportivo fue clausurado y,
teniendo ahora, una estructura ya construida como es el llamado “Barco de Estibadores”, no se le
da ningún uso mientras hay una ausencia total de instalaciones deportivas.
Los habitantes de las pedanías del sur no deberían de verse obligados a desplazarse para
poder disfrutar de una práctica deportiva cotidiana y saludable.

Por lo expuesto, el vocal que suscribe plantea la siguiente
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Que se coordinen actuaciones desde las distintas delegaciones implicadas para dotar a
todas las pedanías del sur, de espacios e instalaciones que favorezcan la práctica deportiva de sus
vecinos y vecinas.
El vocal Sr. Eloy Enrique Vilanova López, Respon a la Moció en els següents termes
En relació amb la moció que planteja D. Alfonso Serralta, vocal del Grup Municipal
Ciutadans, davant el Consell de la Junta de Districte de Pobles del Sud. Cal dir
La incorporació de noves instal·lacions i equipaments esportius depèn tant de la qualificació del
sòl que estableix el Pla General com de la disponibilitat patrimonial del mateix, per la qual cosa
resulta especialment complicada fixar inicialment la previsió de noves inversions en els Pobles
de Valencia, no obstant açò en cap cas suposa una renúncia a realitzar inversions en està matèria
en els Pobles del Sud, una vegada superats els diferents obstacles tant pressupostaris com a
patrimonials;
Així mateix la comissió d'Esports de la Junta esta treballant i estudiant el plantejament de
diverses propostes relacionades amb el tema objecte de la moció.
D'altra banda en els últims anys s'han realitzat intervencions en instal·lacions esportives en les
pedanies de Castellar, Pinedo i La Torre, estant sempre en estudi la possibilitat de noves
inversions que amplien la dotació d'equipaments esportius en Pobles del Sud
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A la vista de l'anterior es proposa rebutjar la moció presentada pel grup municipal ciutadans, al
ser objecte d'estudi per esta Junta a traves de la Comissió d'esports.
En el torn de replica el Sr. Serralta sol·licita que s'agiliten els treballs a lo que el Sr.
Vilanova respon que es tracta d'un problema complexe i en el que se está treballant.
El president sotmet a votació la moció, sent rebuxada per 7 vots en contra, de Compromís,
PSPV i Valencia en Comú y 5 a favor del Grup Popular i Ciutadants.
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del gru municipal Popular Cristina Peris Planells respecte a la
situació lamentable del parc infantil de l'Arbre del Gos.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
durant la celebració de la sessió es procedeix a tractar la present moció en lloc de la que
per ordre correspondría, relativa a l'ences de luminaries en Pinedo.
MOCIÓN QUE PRESENTA LA VOCAL CRISTINA PERIS PLANELLS CON DNI
29157096-L, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE SUD

En el ámbito de la playa de L´arbre del gos de la pedanía de pinedo, se ubica un área de
juegos infantiles abierto en el año 2007. El estado de deterioro de dichos juegos es manifiesto y
una falta de mantenimiento de esta zona con hierbas, ramaje y elementos de mobiliario urbano
rotos.
Este parque infantil con zona de juego para niños, presenta una imagen deplorable en un
paraje donde se realizó una regeneración ambiental y paisajística.
Asimismo, existe un cierto peligro de caidas de caidas para los usuarios del parque
La vocal Cristina Planells exposa la moció en els següents termes
Bona vesprada el motiu d’aquesta moció, es posar de manifest la despreocupació i el
desconeixement que les conselleries corresponents tenen de les zones verdes de Pinedo i el seu
voltant. Pinedo i el seu entorn te espais molt valuosos, però hi ha alguns que destaquen pel seu
especial valor i afluència de públic, com el Passeig Marítim i la platja, de tots aquets entorns al
govern del Sr. Ribó i als seus socis l’únic que es mereix la pena es la platja de gossos, que els
xiquets i joves puguen gaudir dels jocs i zones verdes, això pareix que no es preocupa massa ,
sinó a la vista està l’estat en el que es troben, sinó ho han vist els convide a que ho visiten però
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com diuen a la Tele “ pero pueden herir la sensinbilidad del espectador” ”una imagen vale más
que mil palabras” , mostra de fotografies, ací es on tenen que jugar els nostres xiquets que van a
la platja, açò es un lloc junt als jocs dels xiquets on la gent fa les seves necessitats.
Durant tres anys que porten al govern de la ciutat, absolutament ningú s’ha preocupat per
estes zones, però em pregunte , realment sap algú on esta aquest lloc, un regidor de pedanies deu
conèixer la realitat i les necessitats de cada una de les pedanies on estem, caminant pels carrers i
tots els racons, em resulta estrany que cap servici municipal, cap inspector de platges, inspector
de jardins, regidor, assessor o qualsevol que entre les seves funcions estiga la inspecció, no hagen
perdut ni tan sols un sol minut en avisar a qui corresponga en avisar de l’estat en que es troba
açò, totalment abandonat, açò si que es un abandono i no lo que vàrem llegir en l’entrevista de la
regidora Consol Castillo al Valencia Plaza on deia que va trobar els Pobles de valencià en un
estat de abandono i resistència, doncs açò que es.
És una llastima pedrer la bandera blava de la platja i veure l'estat lamentable de les zones
de la platja i demana que no es castigue més el turisme de Pinedo, creeu que en tres anys Hi ha
temps suficient per tindrer un mini'm de manteniment i també cal sumar l'estat de les fanals de
l'arbre del gos, hi ha molta gent que va a passejar, corre, va en bici o en patinet i que quan es fa
fosc, sobretot ara que es fa prompte de nit deixa de fer ho per la inseguretat que hi ha, no sols que
cal mantenir el que està a la vista que dóna vots si no les zones que generen riquesa, iniciatives
noves estan veient poques i així en la mateixa entrevista que s'ha dit abans es deia que s'ha dotat a
les pedanies en cinc milions d'euros des de 2015, de mig en mig milió d'euros mes cada any, la
vocal es pregunta si algú dels presents té la sensació del fet que això es així, ella no, el tema de la
platja de gossos i brutícia és un caos, els parcs estan en un estat lamentable i l'únic que és manté
un poc és el carril bici i ja se el que em van a contestar, que segurament serà una resposta
preparada per algun assessor des del seu despatx i que no ha xafat la zona que estic
dient, se que aquest espai no es de titularitat municipal però tampoc ho és el carril bici i de tant
en
tant
el
neteja
brigades
de
manteniment
amb
personal
del
plan d'empleo, y podria també fer- ho ací, els veïns de Pinedo paguem la nostra imposta i
per lo tant l'Ajuntament té la competència de vetllar per les nostres pedanies per lo tant si
no es competència de l'Ajuntament que insten a la Generalitat o a l'Administració corresponent
perquè mantinga totes les instal·lacions en condicions d'us i no tres anys sense podar, tractament
de pagues, neteja i manteniment de jocs ,T'igual qui proposa una mijora per a les nostres
pedanies, siga un vocal de PP, Compromís, PSOE o Ciutadans, si és una mijora l'estat de les
nostres pedanies, els vocals se suposa que estem per a velar el benestar dels nostres veïns si
després de veure açò algú és capaç de votar que no s'arregle.
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Que el Ayuntamiento acometa la urgente reparación y sustitución de los juegos infantiles
del parque infantil de L´arbre del gos.
2. Realizar un plan de mantenimiento continuado de dicho parque infantil
La moció i proposta d'acord és recolzada pel grup municipal ciutadans en entendre que una
moció similar ja va ser presentada per la seua formació política i creu que aquells assumptes que
beneficien als ciutadans han de ser recolzats per totes les formacions independentment de qui la
present
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La moció es contestada pel vocal suplent Josep Gimeno
RESPOSTA
Respecte a les obres a l'entorn del parc infantil de l'arbre del Gos cal recordar de les dates
en què es van iniciar les obres i les deficiències que les mateixes han patit fins i tot abans de la
recepció de les mateixes,
Amb data 20/09/2005 es va alçar acta de comprovació del replantejament de les obres del
Front Litoral de l’Arbre del Gos, obres promogudes i executades per la Generalitat Valenciana,
Conselleria D´Habitage, obres publiques i Vertebracio del Territori i amb data 21/09/2005 van
donar començament les mateixes. El termini d'execució va ser de vint-i-un (21) mesos.
Al maig de 2007 es va produir la inauguració de l'obra, procedint-se a la posada en servei
de les mateixes, per a la qual cosa es va firmar acta de recepció parcial amb data 24/05/2007
Després de l'anterior, es va produir el robatori del cablejat de l'enllumenat, robatori del
tràmex de protecció de comptes perimetrals del pàrquing i deterioraments diversos, motiu pel
qual les obres no van ser rebudes per l'Ajuntament de València.
Respecte d'això anterior, va ser preparat un informe per part de la Direcció de Les Obres,
de data 13/05/2011, en el que es descriuen els danys detectats en l'àmbit de l'actuació.
Posteriorment, ja amb data del registre d'eixida de la Conselleria de 17/02/2015, es remet
escrit per part de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes, sol·licitant informe el
Servei d'Obres d'Infraestructura sobre les deficiències apreciades per l'Ajuntament de València i
les actuacions considerades necessàries per a la reparació de les mateixes.
Com resultat de tot l'anterior, es va redactar el Projecte per a definir les obres necessàries
per a esmenar les deficiències provocades pel pas del temps, els robatoris i el mal manteniment
de les instal·lacions de les Obres del Front Litoral de l´Arbre del Gos de Pinedo, a fi que siguen
rebudes per l'Ajuntament de València.
El dit Projecte està ja informat favorablement per l'Ajuntament i segons les últimes
informacions per a licitar en breu termini.
Per tot l'anteriorment descrit, no és procedent en aquests moments cap actuació en el citat
parc, excepte qüestions de seguretat que puguen ser informades pels inspectors de platges.
A la vista d'allo cal rebujar la moció
a titul d'explicació el vocal Josep Gimeno indica
La platja dels gossos ha rebut la visita de 17.000 ciutadans, tantes visites no se com poden
ser contraries o afectar negativament al turisme de Pinedo
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La bandera blava es perd però no per la qualitat, si no perquè la normativa no permet que
hi haja una platja habilitada per animals junt a la de persones, però que ocorre en la carrera de
les joies, tenim cavalls fent curses en la platja i això no es motiu de queixa i no es plategem
renunciar a les mateixes, açò a títol de reflexió.
Respecte a la llum del passeig Marítim hi ha normativa que no permet que hi haja llum,
eixa explicació es la que es rep a la alcaldia quan envíe notes interiors tant per informar de la
situació del Passeig i del parc.
En quant a les millores en Pinedo cal indicar unes quantes, esta concloent la remodelació
de la plaça Portadors de la Verge inclòs en els pressupostos participatius al respecte hi ha una
pregunta que es respondrà en el seu de la Junta, dels cinc milions d’euros esta la finalització
d’obres de la escola, acabar d’urbanitzar el votant de l’escoleta en cost de 450.00 euros, la
remodelació i paviment del carrer del Riu, La Placa Mossèn Cuenca, hi alguna mes que de segur
si pensem un poc, venen a la memòria, alguna actuació mes dins de lo que es el dia a dia de
l’alcaldia les que he nomenat son obres mes rellevants i mes costoses que estan executant-se en
càrrec a la Diputació Provincial
Per l’any que ve es farà la segona fase de mossèn Cuenca i s’ampliarà la zona dels jocs
infantils, en pressupostos participatius esta previst arreglar zona final de camí Canal en Travessia
Camí al Mar, millorant l’entorn de l’escoleta.
Per lo tant dir que no se ha fet res no em pareix just es podrà estar o no d’acord en lo que
se ha fet, però no es pot dir que no se ha fet res.

No obstant la resposta a la moció es la que he indicat al inici
En el torn de Replica la vocal Cristina Peris indica
A pesar de que no es pot mantindré, el Carril Bici si que te manteniment, podria
ampliar-se a les altres zones, la platja de gossos ha data de hui no tant sols rep 17.000 visites, ara
en son 27.000, els gossos continuen anat a la platja, quan en la darrer Junta em varen dir que es
posarien cartells per tancar la platja als gossos i això no ha ocorrit.

L’escoleta estava aprovada en els pressupostos de la Diputació del Govern anterior, i la
remodelació de la plaça dels portadors de la Verge també era una actuació del PP per lo tant estic
molt contenta pues penseu que el PP ha actuat fins ara de manera molt correcta i esteu d’acord en
la seva actuació
Per últim en resposta el vocal Josep Gimeno fa constar
El projecte estava redactat l’assignació pressupostaria es va decidir des de la alcaldia que
jo ostente, i respecte a la plaça del portadors es la zona que quedava per urbanitzar, per això no
queda mes que estar d’acord.
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Els projectes es planteja un govern i els executa un altres, es mes es el partit socialista el
que va definir ho en el pla general i ara esta executant -se però cal dir que està proposta ni tan
sols la vaig atribuir al equip de govern, no fa falta es una proposta de la associació de veïns que
es va votar pel veïnat va rebre la majoria de vots i per això està executant-se .
Esprocedix a la votació darrere el debates
Es rebutja la moció presentada per set vots de Compromis, PSPV- PSOE i Valencia en
Comú, front als cinc vots en contra de PP i Ciutadant, per lo tant moció Rebutxada.
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet,
respecte a la supressió barreres arquitectòniques en Forn d'Alcedo.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL CONSUELO TARAZONA MINGUET CON
DNI 25398354Y, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE SUD

En la pedanía de Horno de Alcedo se constata en distintos puntos que no se han eliminado
las barreras arquitectónicas en los siguientes pasos de cebra:
Confluencia C/ Segart – C/ Riu Cabriel
Confluencia C/ Rotgla – C/ Riu Cabriel
Confluencia C/ Segart – Plza/ Rio Segura
Otros puntos

En aras a que Horno de Alcedo sea una pedanía accesible a las personas con discapacidad,
se propone acometer un programa de actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas
en la via publica y donde puedan participar los vecinos.
La vocal Consuelo Tarazona argumenta su moción en los siguientes extremos
La moción la voy a defender en castellano para que todo el mundo me entienda, el
presidenta indica que pueda hacerla como estime más adecuado.
Se pretende que la pedanía de Horno de Alcedo sea una pedanía libre de barreras
arquitectónicas, se han hecho algunos ajustes, pedimos que se continúe.
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Quedan algunos pasos de cebra en los que no están bien y pedimos que el Ayuntamiento
quite las barreras en la calle no hay bajada en Segar con Rio Cabriel, existen zonas en las que no
hay bajada, en Rotgla con Rio Cabriel y en Segart con la Plaza Rio Segura
Hay una senda que se hizo nueva desde Guadalquivir a calle Segart donde hay un escalón
de 25 cm por ahí no se puede pasar con carros, ni de la compra no de bebes ni de movilidad
reducida.
A la altura de la Alquería del Sucre, junto a la puerta del colegio, la calle está muy cerca de
la acequia no tiene arcén y debido al colegio aparcan muchos coches y pedimos que el
Ayuntamiento ponga un hito para que los coches no caigan a la acequia.

PROPUESTA DE ACUERDO
Finalizar el plan de eliminación de barreras arquitectónicas y actuaciones extraordinarias
en vía pública en la pedanía de Horno de Alcedo.
RESPOSTA, la reposta a la moció la realitza la Vocal Raquel Romero
L'eliminació de les barreres arquitectòniques és un treball constant d'aquest Govern, en tres
anys s'han invertit mes de 18 milions en reurbanitzacions i obres per a millorar l'accessibilitat de
la ciutat.

Per a l'any que ve s'ha sol·licitat partida pressupostària per a continuar amb aquesta labor.
Els diferents punts de Forn de Alcedo pendents, s'inclouen en la llista de treballs a realitzar
conforme existisca disponibilitat pressupostària.
A la vista d'allo cal aceptar i aprovar la moció, per unanimitat.
7
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del grup municipal Popular Cristina Peris Planells respecte
l'encès de lluminàries en Pinedo.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA LA VOCAL CRISTINA PERIS PLANELLS CON DNI
29157096-L, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE SUD
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En el ambito de la rotonda de entrada a Pinedo se ubican luminarias que permanecen
continuamente apagadas y los vecinos de la pedanía de Pinedo reclaman su urgente encendido.
Desconociendo las causas por las que no se produce el encendido de las luminarias y en
aras a la seguridad vial de viandantes y conductores:
La vocal Cristina Peris Planells del grupo popular explica la moción
Abandono y despreocupación son los dos palabras que dominan la actitud de los servicios
municipales bajo el mandato del sr Ribo, tras tres años y medio no están en funcionamiento las
más de treinta farolas que existen en esa zona, aprovecho la presencia del Sr. Campillo,
responsable de alumbrado para que la queja sea más directa. Estas farolas en grave situación de
riesgo, para las personas y los niños que visitan la zona, así mismo como es posible que en tres
años y medio no se hayan podado las más de treinta palmeras de la zona
La única explicación que encuentra en que ustedes no son conocedores de las zonas de las
que hablamos, porque si lo fueran pondrían solución. No se imaginan, en las noches de verano se
contaban por centenares, digo se contaban porque ya no se cuentan, las personas que acudían con
sus mesas y sillas a cenar a la desembocadura del rio y a escasos 50 metros de la playa y frente al
Club Náutico, algo espectacular, pero lamentablemente se ha dejado de hacer por la mala gestión
y desidia, hay que tener en cuenta los accesos que hay a la pedanía, por el Sur está el parque
Natural, por el oeste la autovía, por el este la playa y por el norte la más de 200 farolas que
existen no funcionan.
Como se puede explicar que los accesos a Pinedo desde Nazaret, de pinedo al Club
Náutico, los accesos desde la M30, los accesos desde Castellar a Pinedo, desde el barrio de Tres
Camins, las tres rotondas centrales de Pinedo, las farolas no funcionan, que me van a decir que es
por robo de cable, que no es competencia que están en ello que es parque Natural, no es ningún
placer acceder a Pinedo, da miedo puesto que la única iluminación son los faros de los coches.
Demuéstrenos con hechos que los pueblos del Sur no están abandonados.

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar a la delegación municipal a que mantenga el encendido de dichas luminarias,
siempre siguiendo las directrices del plan de ahorro energético.
La vocal de ciudadanos Mar velarte manifiesta que su grupo apoya la moción puesto que
defiende el ahorro energético.
RESPUESTA, la contestació a la moció la realitza el vocal Josep Gimeno
L'actual situació de l'enllumenat al que vostès es refereixen deriva d'una nefasta gestió des
de que es va realitzar la seua instal·lació al voltant de l'any 2005, ja que es desconeix què
administració la va fer pel que l'obra no va ser recepcionada en el seu moment per al seu
manteniment. La instal·lació es troba apagada des de fa més d'una dècada ja que està el cable
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furtat, no té subministrament d'energia i la seua posada en servici requereix una substitució de la
totalitat de la instal·lació, amb la consegüent despesa econòmica que suposa.
Gràcies a la petició de l'alcalde del poble de Pinedo, la secció d'enllumenat eficient
dependent de la Delegació de Govern Interior ha donat solució a esta situació que, com vosté diu,
afecta a vianants i conductors. Ja s'han estat realitzant diverses gestions amb les diferents
administracions que podrien estar implicades, així com per a aconseguir els recursos econòmics
per a fer-ho, per la qual cosa serà este equip de govern qui posarà esta instal·lació en servici
després de la incapacitat de l'anterior govern municipal de fer-ho, ja que ni tan sols van ser
capaços de recepcionar la instal·lació per a que fóra mantinguda per l’Ajuntament de València.
Tens raó en que la gent no es posa a la desembocadura del riu es posen tots al passeig, amb
lo que suposa de conflicte amb els hostalers, es una queixa recurrent amb l’estiu
El problema es va ha solucionar per les actuacions de l’alcaldia no per res mes, por lo tant
es proposa rebutjar la moció.
La vocal Mar Velarte ratifica que les faroles del passeig no funcionen
La vocal del partit Popular Cristina Peris en torn de resposta indica que es compatible que
la gent vaga al passeig i els hostalers tenen mes queixa de la platja dels gossos i no de la gent,
m’alegra que es vaga a arreglar.
Per finalitzar el vocal Josep Gimeno contesta indicant que Respecte a la platja dels gossos
hi ha hostalers que no tenen queixa, aixi i tot es mate la proposta de rebutxar la moció.
es procedeix a la votació, rebutxanse la moció per 7 vots a favor de Compromis ,
PSPV-PSOE i Valencia en Comú i 5 vots a favor PP i Ciutadans.
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RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Moció presentada pel vocal del grup municipal Popular Fernando Molina Bellido respecte a la
ejecució de voreres al Camí del Tremolar.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL CONSUELO FERNANDO MOLINA
BELLIDO CON DNI 44873942-E, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE SUD
El camino del tremolar une las pedanías de Castellar – Oliveral y Pinedo. Los vecinos
residentes en este camino han reclamado en numerosas ocasiones la remodelación viaria del
camino, dotando de aceras al mismo y así proteger el paso de viandantes.
Se constata la falta de aceras:
Del Nº77 al 163
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Del Nº 62 al 102
Del 102 al 122
Así como en otros puntos del camino.
El proyecto de ejecución de aceras se propone realizarlo por fases conforme a las
consignaciones presupuestarias y prioridades; y con la participación vecinal. El Vocal planteja la
moció en els següents termes
El Camí del Tremolar es el Camí que hi ha entre les Pedanies de Castellar Oliveral i
Pinedo, els veïns residents del camí han sol·licitaren repetides ocasions la seua remodelació,
dotar de voreres i protegir als vianants tan sols hi ha voreres al final del Tremolar i al principi del
Camí
En el Projecte es proposa que es realitzen per fases amb les disponibilitats econòmiques i
pressupostaries i prioritats amb participació veïnal, perquè es un perill per als vianants que van de
Castellar a Pinedo o a la inversa que en molts trams tenen que anar per la carretera, també hi ha
molta gent que va corrent o en bicicleta i es un perill.
La proposta que volem fer es que pels serveis tècnics municipals es que realitzen un estudi
integral de la remodelació viaria del Camí del tremolar, cometre el projecte de remodelació de
voreres en el camí del tremolar i acondiciar les parades de EMT existents i col·locació de
marquesines on tan sols hi ha ara postes

PROPUESTA DE ACUERDO
1. Realizar por los servicios técnicos municipales un estudio integral de la remodelación
viaria del camino del tremolar.
2. Acometer el proyecto de ejecución de aceras en el camino del tremolar.
3. Acondicionar las cuatro paradas de la EMT existentes en el camino de tremolar, así como
la instalación de marquesinas.
El vocal Luis Zorrilla dona la següent RESPOSTA
El camí del Tremolar es troba en sòl no urbanitzable, sent la qualificació del mateix d'horta
p r o t e g i d a .
Per aqueix motiu no és possible escometre una ampliación i urbanització del camí.
Pels motius exposats es prposa rebuxar la moció en els termes plantejats, no obstan i a la vista de
la moció el President del Consell, pregunta al vocal del partit popular si substitueix la moció
presentada per una nova consistent en que els tècniques municipals realitzen un estudi integral de
la remodelació viaria del Camí del Tremolar, que dintre del hi ha que incloure un anàlisi de les
voreres i de l’acondiciament de les parades de l’EMT.
El vocal Fernando Molina manifesta el seu assentiment a que la proposta queda de la
manera indicada i la modifica en els següents termes
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Sol·licitar al serveis tècnics municipals un estudi integral de actuacions en el Camí del
Tremolar, de forma que el estudi contemplen la possibilitat de la remodelació viaria, la
possibilitat de executar voreres en els trams on no hi han i la adequació de les parades de autobús
de l’EMT
A la vista de la modificació, s'aprova per unanimitat la moció modificada.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popùlar Consuelo Tarazona Minguet
respecte a la situació del jardí en la Plaça dels Portadors de la Verge en Pinedo.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354-Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Jardin en la Plaça dels Portadors de la Verge en Pinedo.
El Ayuntamiento tiene previsto iniciar las obras de la segunda fase del jardín de la Plaça
dels Portadors de la Verge en Pinedo.
1-

¿Características técnicas del Proyecto?

2-

¿Plazo de ejecución y presupuesto de las obras?

3- ¿Se han tenido en consideración para su diseño y caracteristicas las opiniones de los
vecinos/as del ámbito de la Plaça?

F i r m a d o ,
Consuelo Tarazona Minguet.
RESPUESTA:

1. En el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de València es pot trobar
tota la documentació tècnica referent a aquest parc, en el següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNy
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2. En el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de València es pot trobar
la informació referent al termini d’execució de l’obra i al pressupost d’aquest projecte, tant del
pressupost base de licitació com de l’import de l’adjudicació, en el següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNy
3. Durant la fase de redacció de projecte es va mantener reunió amb el veïnat i amb
l’alcalde del poble de Pinedo.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta formulada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet,
respecte al manteniment i neteja dels escosells de la plaça Riu Segura de Forn d'Alcedo.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Mantenimiento y limpieza alcorques plaza Rio Segura de Horno de Alcedo.
Los vecinos/as de Horno Alcedo reclaman el mantenimiento y limpieza de los alcorques de
la plaza.

1¿Tiene previsto el Ayuntamiento la limpieza y mantenimiento de los alcorques
existentes en la plaza Rio Segura ?
2-

¿Plazo de actuación?

F i r m a d o ,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
1. No existeix falta de manteniment dels escocells i zones verdes de la plaça Riu Segura.
La freqüència del control de la vegetació d’escocells és trimestral.
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2. El control de la vegetació herbàcia de la plaça Riu Segura estava programada per a la
setmana del 15 d’octubre i ja s’han finalitzat els treballs.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet respecte
als ussos als que es pot destinar l'antic poliesportiu d' El Saler.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR

A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Usos a destinar del antiguo polideportivo de El Saler.

1-

¿A qué uso y proyectos va a ser destinado los terrenos del antiguo Polideportivo de El

2-

¿Se ha informado a los vecinos/as del ámbito de estas actuaciones?

Saler?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR
1.- Els terrenys de l'antic Poliesportiu del Saler han quedat dins del Domini Públic Marítim
Terrestre i els usos als quals es poden destinar estos terrenys vénen establits per la Llei de Costes
i la normativa d'aplicació en el Parc Natural de l'Albufera.
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Els projectes que es vagen a realitzar en dits terrenys seran executats per la Demarcació de
Costes a València.
2.- Correspon a la Demarcació de Costes.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte a la reposició d'arbres en La Torre.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354-Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Reposición de árboles en la Pedania de la Torre.

En la calle Dr. Ignacio Hernandez de la Pedania de la Torre existe una carencia de árboles
y que no se reponen por los servicios municipales.
1-

¿Número de árboles a reponer en la calle de referencia?

2-

¿Causas por las que no se han repuesto dichos árboles?

3-

¿Qué actuación preveé el Ayuntamiento para su reposición?¿Plazo?

4-

¿Se ha informado a los vecinos/as del ámbito de la calle?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet.
RESPUESTA:
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M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. Es reposaran 2 unitats arbòries de Celtis autralis , i 6 unitats arbustives de Pitosporum
tobira “nana” en el tram de carrer que pertany al barri de Faitanar.
En aquest carrer existeixen escocells de 1 x 2 metres i quan es van executar les voreres i
vials es van plantar dos espècimens per escocell, en concret, Celtis autralis y Prunus cerasifera ,
en els buits on hi havia Prunus , es plantaran Pitosporum tobira ¨nana¨.
2. L’espai de l’escocell es insuficient per albergar dos espècimens, més tractant-se de
Celtis australis, un arbre de grans dimensions. Els exemplars que estan en fase de regressió seran
eliminats per deixar un únic exemplar arbori per escocell, acompanyat per Pitosporum tobira
¨nana¨.
3. Ja s’ha detallat en la pregunta anterior l’actuació que es durà a terme. En l’escocell que
es troba buit es durà a terme la plantació durant la campanya de plantació hivern 2019.
4. No s’han rebut peticions per registre d’entrada referents a aquest carrer per part
d’associacions o veïns particulars. Les actuacions en arbrat viari formen part de les actuacions
ordinàries de manteniment i sanejament dels exemplars arboris i no es comuniquen habitualment.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte a l'estat d'abandó dels escosells en el carrer Enguera de La Torre Torre.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet , con DNI 25398354Y , en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Estado de abandono alcorques en calle Enguera de la Torre.

1enguera?

¿ Causas por la falta de mantenimiento de los alcorques y zonas verdes de la calle
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2¿Tiene previsto el Ayuntamiento realizar alguna actuación de limpieza y retirada de
hierbas en el ámbito de esta calle?

Firmado
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

1. No existeix falta de manteniment dels escocells i zones verdes del carrer Enguera. La
freqüència del control de la vegetació d’escocells és trimestral.
2. El control de la vegetació herbàcia de la plaça del Castell d’Enguera estava programada
per a la setmana del 15 d’octubre i ja s’han finalitzat els treballs.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet per la
manca d'intalacions de fibra óptica en El Saler.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Falta instalación de fibra en El Saler.
Los vecinos/as de el Saler reclaman a las compañías telefónicas la instalación de fibra para
disponer de acceso a Internet.
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1- ¿Dispone el Ayuntamiento de información de los plazos de ejecución e instalación de
fibra en la pedanía de el Saler?
2-

¿Qué gestiones realiza el Ayuntamiento para agilizar esta instalación?

3-

¿Están informados los vecinos/as de el Saler de esta situación?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
L’Ajuntament de València disposa d’una xarxa de fibra pròpia que no s’exten més enllà de
les rondes nord i sud i tampoc arriba a tots els edificis municipals.
Totes les necessitats de connectivitat se sol·liciten a SCT que és qui remitix a
ONO-VODAFONE. Si es poden cobrir amb linees pròpies ho fan, i en cas contrar,i ho fan
indirectament a través d’un altre operador.
Des de l’estiu de 2107 es va procedir, allà on fou possible a substituir les antigues línies
ADS per línies inalambriques 4G.
Excepte el cas els pobles de Benimàmet, Massarrojos (atés que la línia ve de Montcada) i
ara Borbotó (que ve de Tavernes Blanques), la resta de Pobles de València no compta amb fibra.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte a la problemática Pacificació de la CV -500.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR

A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD
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Consuelo Tarazona Minguet con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Problemática Pacificación CV -500
Vecinos/as y Asociaciones de el Saler, El Palmar, el Perellonet y el Perelló están
coordinando acciones y recursos contra las medidas tan negativas de pacificación del tráfico que
se han proyectado en la CV-500 la Conselleria y Ayuntamiento.

1-

¿Es conocedor el Ayuntamiento de esta importante problemática?

2¿Qué medidas y actuaciones están proyectadas en la CV-500 por la Conselleria y
Ayuntamiento?
3-

¿Este plan se está consensuando e informando a los vecinos/as de estos pobles?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR

Les mesures pactades entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València són
encaminades a augmentar la seguretat vial de la carretera, tant per a conductors de vehicles
privats com de la gran quantitat de ciclistes que són usuaris de la mateixa. A més a més, i donat
que en esta carretera, a diferència de la immensa majoria de carreteres autonòmiques, hi ha
parades d'una línia d'autobús urbà, la línia 25, molt usada pels veïns i veïnes tant dels pobles del
sud de València com dels propis habitants de la Ciutat, era més que evident que esta carretera
necessitava pacificar-se per baixar la sinistralitat de la mateixa.
Les mesures fins ara acordades amb la Generalitat han sigut la reducció de la velocitat de
80 km/h a 60 km/h, l'establiment de la línia contínua per evitar els avançaments perillosos que
envaïxen el sentit contrari i a més, la instal·lació d'un radar de la Direcció General de Trànsit
(DGT; organisme dependent del Govern Central) en un tram de la carretera per fer efectiva la
reducció de la velocitat.
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A més a més, actualment s'està executant una rodona en l'encreuament amb la carretera que
va al poble del Palmar, un vella reivindicació dels veïns i veïnes d'este poble que tants visitants
rep al llarg de l'any. Esta rodona és imprescindible per augmentar la seguretat vial tant en
l'entrada com en l'eixida al poble del Palmar a la CV-500.
Altres actuacions pactades entre l'Ajuntament i la Generalitat són l'adequació de l'accés a
l'embarcador del Pujol, ja que actualment presenta problemes de perillositat, ja que com és fàcil
de comprovar cada cap de setmana, hi ha moltes persones que creuen la carretera d'una banda a
l'altra i per tant, és absolutament prioritari resoldre este punt conflictiu en la carretera.
A més a més, des de la direcció general de carreteres de la Generalitat també es va acordar
amb l'Ajuntament l'accés del poble del Saler al port del Saler, el seu port històric. Una altra vella
reivindicació dels veïns i veïnes del Saler, que per fi serà atesa pel govern del Botànic i de la
Nau. Per últim, la Generalitat també té previst a mitjà termini, per la seua complexitat, resoldre
els problemes d'accessibilitat dels veïns i veïnes del Perellonet a les diferents urbanitzacions, per
evitar els encreuaments perillosos que ara mateix s'han de fer.
Totes estes mesures han sigut dialogades amb les alcaldies dels pobles del Sud de
València, que han vist com per fi, després de molts anys de reivindicacions, s'atenen les seues
reclamacions històriques.
En tot cas, quan parlem de seguretat vial, un govern responsable el que ha de fer és prendre
les mesures necessàries per assegurar al màxim la seguretat. I si a més, en este cas la carretera
travessa el cor del parc natural més emblemàtic dels valencians, encara hi ha més obligació de fer
esta carretera compatible amb els valors del parc. Una qüestió que hauria de ser assumida i
defensada per tots els grups polítics, també de l'oposició.
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte a l'autorizatció per prolongar la ruta de l'autobús 9 de l'EMT.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD
Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:
ASUNTO: Autorización de prolongación de la línea 9 de la EMT.
El Ayuntamiento ha solicitado a la ATMV y a la Conselleria para que autoricen la
prolongación de la línea 9 de la EMT hasta Sedavi y que discurriría por Horno de Alcedo.
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La línea 14 de la EMT realiza servicio a Horno de Alcedo, y dispone de fácil uso y accesos
para los vecinos/as.Los vecinos/as quieren que se mantenga debido al importante servicio que
realiza con parada en ambulatorio especialidades.

1-

¿Situación existente de esta solicitud y autorización de la ATMV y Consellería?

2-

¿Se han realizado estudio de viabilidad e informe jurídico?

3-

¿Qué población de Horno de Alcedo se vería beneficiada con esta prolongación?

4¿Tiene algún problema de utilización por los vecinos/as la línea 14 de la EMT que
discurre por Horno de Alcedo?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo Municipal
Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Autorización de prolongación de la línea 9 de la EMT.
El Ayuntamiento ha solicitado a la ATMV y a la Conselleria para que autoricen la
prolongación de la línea 9 de la EMT hasta Sedavi y que discurriría por Horno de Alcedo.
La línea 14 de la EMT realiza servicio a Horno de Alcedo, y dispone de fácil uso y
accesos para los vecinos/as.Los vecinos/as quieren que se mantenga debido al importante
servicio que realiza con parada en ambulatorio especialidades.
1- ¿Situación existente de esta solicitud y autorización de la ATMV y Consellería?
EMT está preparada para operar y únicamente se está a la espera de la autorización y la
colocación de las paradas.
2- ¿Se han realizado estudio de viabilidad e informe jurídico?
Como siempre que se opera una nueva línea EMT realiza los correspondientes estudios de
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viabilidad.
3- ¿Qué población de Horno de Alcedo se vería beneficiada con esta prolongación?
Todos los vecinos y vecinas del barrio.
4- ¿Tiene algún problema de utilización por los vecinos/as la línea 14 de la EMT que
discurre por Horno de Alcedo?
En las reuniones realizadas con los/as vecinos/as nos transmitieron su interés por una conexión
directa de Horno de Alcedo con el Hospital Peset mediante la línea 9. Al tratar con los/as
vecinos/as cómo articular estas mejoras, se alcanzó una solución consensuada mediante la cual se
mantendrían las conexiones menos demandadas y de uso esporádico o reducido como son hasta
Pinedo, Castellar y el Centro de Especialidades de la calle Escultor Capuz mediante otra línea,
reinvirtiendo así los recursos en la ampliación de la línea 9 hasta Horno de Alcedo. Las
conexiones al resto de la ciudad así como la posibilidad de transbordar al resto de líneas de EMT
se verá mejorada con este cambio al ofertar la línea 9 un mayor número de expediciones diarias y
un mejor número de zonas de coordinación con el sistema de transporte público de la ciudad
(EMT y Metrovalencia).
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte a la situació de l¡instalació de torres contra incendis en El Saler.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR

A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Situación instalación torres contra incendios de El Saler.

1¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento proceder a la instalación de las ocho torres
contra incendios en el Saler, adjudicada el pasado 5 de abril?
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2¿Dispone el Ayuntamiento de la pertinente autorización de la Conselleria de Medio
Ambiente?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
1. ¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento proceder a la instalación de las ocho torres
contra incendios en el Saler, adjudicada el pasado 5 de abril?
En cuanto se disponga del informe favorable de la Consellería de Medio Ambiente.
2.- ¿Dispone el Ayuntamiento de la pertinente autorización de la Consellería de Medio
Ambiente?
Se ha tramitado pero todavía no hay respuesta por parta de la misma.
18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte a la problemática contra la nova normativa de terrasses en el Palmar.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR

A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI25398354Y , en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Problemática contra la nueva normativa sobre las terrazas en el Palmar.
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El Ayuntamiento esta aplicando una nueva regulación para el uso de las mesas y sillas en
la via pública de el Palmar, que está originando problemas de convivencia y denuncias entre
vecinos y establecimientos hosteleros.

La Alcaldesa Pedanea de el Palmar tiene pendiente aún reunirse con la Asociación de
Hostelería de el Palmar.

1. ¿Situación existente en la aplicación de la regulación de uso de mesas y sillas en el
Palmar?
2. ¿Los propietarios de los restaurantes están cumpliendo con la normativa de regulación?

3. ¿Existen problemas de convivencia entre vecinos/as y propietarios de locales de
hostelería?
4. ¿Se están resolviendo los problemas de tráfico y aparcamiento con la aplicación de esta
nueva regulación?
5. ¿Se han impuesto denuncias de incumplimiento normativa por Policia Local?

F i r m a d o ,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPAI PÚBLIC
El Ayuntamiento está aplicando la Ordenanza que se aprobó en solitario por el Grupo
Popular en el año 2014.

L'Ajuntament està aplicant l'Ordenança que es va aprovar en solitari pel Partit Popular
l'any 2014
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta formulada por la vocal del grupo municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte al nou enfrontament de l'Alcalde Pedáneo de Forn d'Alcedo amb el veïnat.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Nuevo enfrentamiento del Alcalde Pedáneo de Horno Alcedo con los
vecinos/as.

El pasado 18 de Julio se celebro la sesión del Consejo Distrito Pobles del Sud.
El Grupo Popular presento una Mocion de reprobación al Alcalde de Horno de Alcedo D.
Ricard Bonet.
Posteriormente, el Alcalde Pedáneo Sr.Bonet insertó en redes sociales distintos
comentarios ofensivos contra vecinos/as de la Pedania.(se adjunta)
Las reacciones en su contra se han vuelto por parte de vecinos/as, falleros,asociaciones,
etc, que están originando problemas de convivencia en la pedanía.

1- ¿Es conocedora la Delegación de Pobles de Valencia de estas reincidentes actitudes y
comentarios del Alcalde de Horno de Alcedo?

2- ¿Tiene previsto el Ayuntamiento tomar alguna medida hacia el Alcalde de Horno de
Alcedo por los continuos enfrentamientos con los vecinos/as?
3- ¿Porqué el Alcalde de Horno de Alcedo no cumple con sus funciones establecidas?
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F i r m a d o ,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
Resposta única.- Després del lamentable espectacle que tingué lloc a la Junta de districte,
independentment del posicionament que a favor o en contra tinguen els veïn del Forn d’Alcedo,
crec poc constructiva l’actitud de considerar que sols la reprovació de l’alcalde conduirà a aquest
puntual enfrontament.
Els he de dir que en posterioritat a la Junta i a la interpel.lació que vostés feren al Ple, esta
regidora ja tenia calendaritzada una reunió amb el veïnat - que es va produir- i una reunió també
amb l’alcalde del Poble en què reflexionàrem sobre tots els extrems que plantegen a les segües
preguntes . Perque per a que una ferida de convivència es cure, ha d’haver voluntat per les dues
parts. La raó o els elements desencadentants no están sols a un costat, tot el món ha de cumplir
amb les seues obligacions, també el veïnat i les seues associacions, les ordenances i les
normatives són per a tota la ciutadania per igual.
Respecte a la tercera qüestió que vostés plantegen vull manifestar que s’han produït més
intervencions, més ordenacions i més regularitzacions i millores al Poble del Forn d’Alcedo en
aquestos tres anys amb el govern de la Nau que en els 2 mandants anteriors.
I de la convivencia , vostés també en serán responsables segons si juguen a la concòrdia o a
alentar el conflicte.
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet,
respecte a l'asfaltat de vials en la Dehesa d' El Saler.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:
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ASUNTO: Asfaltado de viales en la Devesa de El Saler.
Vecinos/as y Asociación de el Saler reinvidican el reasfaltado de distintos viales de la
Devesa de el Saler que se encuentran en unas pésimas condiciones.

1- ¿Tiene previsto el Ayuntamiento proceder al reasfaltado de distintos viales de la Devesa
de El Saler?
2- ¿Plazo previsto para su realización?
3- ¿Se informará a los vecinos/as de la programación y prioridades de los viales a actuar?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER CONSUELO TARAZONA
MINGUET EN NOM DEL GRUP POPULAR AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD.
La resposta a les qüestions plantejades ja es va donar al seu Grup Municipal en el Ple de
l'Ajuntament del passat 27 de setembre del 2018.
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet,
respecte a la sol·licitut de prorroga de les subvencions i obres Municipals SOM+.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y , en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:
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ASUNTO: Solicitud prórroga para las subvenciones y Obras Municipales SOM+
La mala planificación en la gestión de las inversiones destinadas a las pedanías, ha
originado esta solicitud de prórroga.

1¿Causas por las que se ha solicitado una prórroga para las subvenciones y Obras
Municipales SOM + ante la Diputación de Valencia?
2-

¿Plazo de prórroga solicitado y autorizado por la Diputación de Valencia?

3- ¿Qué medidas de coordinación municipal ha adoptado el Ayuntamiento para que esta
situación no vuelva a producirse?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
SOM + 2017
-

Convocatòria BOP núm. 234 de data 7/12/2017.

-

Concessió subvenció BOP núm. 52 de data 14/03/2018.

-

Pròrrogues sol·licitades i concedides:

o

Projecte: 31/05/2018. Presentats tots els projectes abans de la data

o
Execució: 31/01/2020. Executats a la data més del 43% dels projectes, la majoria
d'ells mancant la recepció de l'obra per a estar finalitzats.
SOM 2018/2019
-

Convocatòria BOP núm. 38 de data 22/02/2018.

-

Concessió subvenció BOP núm. 128 de data 04/07/2018.

-

Pròrrogues sol·licitades i concedides:

o

Projecte: 28/12/2018. Ja s'ha començat a presentar projectes a la Diputació.
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o

Execució: 29/11/2019

Causes:
A causa de la coincidència en la convocatòria de les subvencions SOM +2017, SOM
2018/19 i finalment el IFS 2018 (aprovació de la convocatòria BOP núm. 126 de data
02/07/2018), totes elles en poc més de mig any.
Amb motiu de donar un marge als diferents serveis d'aquest Ajuntament per a realitzar els
projectes i les adjudicacions de l'obres objecte d'aquestes subvencions, es van demanar totes les
pròrrogues de manera preventiva, per a assegurar-nos que no es perdria la subvenció per
qualsevol circumstància inesperada.
Aquests serveis (Jardineria, Obres d'Infraestructura, Manteniment d'Infraestructures,
Serveis Centrals Tècnics, Esports, Enllumenat, Cicle Integral i Mobilitat) han compaginat la seua
pròpia activitat amb la realització dels projectes, i l'adjudicació i control de l'execució de les
obres; no necessitant fins hui esgotar el temps de pròrroga en cap cas.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta presentada por la vocal del grup municipal Popular Consuelo tarazona Minguet,
respecte als motius de perque Forn d'Alcedo va estar sense servei metge al mes d'agost.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: La Pedanía de Horno de Alcedo sin servicio médico durante el mes de Agosto.
Durante el mes de Agosto los vecinos/as de Horno de Alcedo no han tenido la prestación
sanitaria necesaria y básica en su consultorio auxiliar médico, a excepción de los sábados.

1- ¿Causas de la no prestación de asistencia sanitaria a los vecinos/as en el Consultorio
de Horno de Alcedo durante el mes de Agosto?
2- ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento ante Conselleria para que esta situación no
vuelva a repetirse?
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3- ¿Por parte del Ayuntamiento y Alcaldia Pedanea se ha informado puntualmente a los
vecinos/as de esta grave incidencia?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
MARIA TERESA GIRAU MELIA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SANITAT I SALUT
Como Uds. saben perfectamente, porque también han sido gestores del área de Sanidad
municipal en el pasado, la atención sanitaria, en este caso Primaria, no es competencia del
Ayuntamiento y sí lo es de la Generalidad. Es por ello, que a los efectos de que esta situación no
vuelva a repetirse, se dirijan Uds. a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública por ser
ésta la administración competente.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte al balanç de la campanya 2018 de la Platja de gossos en Pinedo.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD
Consuelo Tarazona Minguet , con DNI 25398354Y , en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Balance Campaña 2018 de la Playa para perros en Pinedo.
1- ¿Balance Campaña 2018 de la Playa para perros en Pinedo (del 1 de junio al 15 de
Septiembre)?¿Número de perros usuarios de la playa canina?
2- ¿Nuevos servicios instalados en la playa canina?
3- ¿Espacio final reservado playa canina en m2?
4- ¿Número de incidencias habidas?
5- ¿Se han repetado las zonas de señalización y balizamiento?
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6- ¿Qué medidas va poner en funcionamiento el Ayuntamiento la campaña 2019 para
mejorar esta playa?
7- ¿Qué tipo de control y mantenimiento municipal se preveé en la playa canina a partir del
dia 15 de septiembre?
Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. Nombre de gossos: 19.426 . El que suposa un augment d'un 12%.
2. Un quiosc amb begudes i gelats. Hamaques i ombralls.
3. Aproximadament són uns 100.000 metres quadrats.
4. Durant tota la campanya d’estiu s’ha detectat la presència de dos gossos abandonats o
perduts, localitzant els amos pel xip. I xicotetes incidències que es solucionen en el moment, com
algun gos que s’ha escapat dels seus amos o alguna baralla entre animals sense incidències.
Pel que fa al material s’ha detectat algun acte vandàlic que ha fet malbé alguna cartelleria i
passarel·les.
5. Amb caràcter general són respectades pels amos les zones d'abalisament.
6. Es reforçarà la senyalització de prohibició fora de temporada. S'ha estat treballant
enguany en l'ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) sobre un Projecte Pilot per a
aplicació de la Norma UNE_ISO 13009: 2016 en platges per a gossos. La platja de Pinedo té la Q
de Qualitat Turística i per a la propera temporada aspirem a aconseguir que aquest gallardó es
faça extensible a la zona de platja per a gossos. Això suposaria:
Millora de la documentació quant a elaboració de plans de vigilància i seguretat, pla de
neteja, pla d'emergències específiques, pla de puces i caparres en Quiosc.
Abalisament de la zona en el mar
Informació sobre serveis veterinaris pròxims
7. El control i la neteja normal de qualsevol platja de València. A partir del dia 15 de
setembre està prohibida la presència de gossos com en la resta de les platges de la ciutat.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte al nou parc de Castellar-L'Oliveral.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Nuevo Parque de Castellar-L´Oliveral.
Estando en ejecución las obras del parque en la Avda. Dr. Ruiz i Comes de
Castellar-L´Oliveral correspondiente a los presupuestos participativos.

1-

¿Características Técnicas del Parque?

2-

¿Qué Presupuesto final ha ascendido las obras?

3¿El diseño y características del Parque han participado y se han informado a los
vecinos/as del ámbito?
4-

¿Se ha incumplido los plazos de ejecución del proyecto por la empresa adjudicataria?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

1. En el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de València es pot trobar tota
la documentació tècnica referent a aquest parc, en el següent enllaç:
http://www.valencia.es/Contratacion/xcontratacion.nsf/vLicitacionesTodas/DCFBBD012F7BBF89C12581A
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2. En el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de València es pot trobar
la informació referent al pressupost d’aquest projecte, tant del pressupost base de licitació com de
l’import
de
l’adjudicació,
en
el
següent
enllaç:
http://www.valencia.es/Contratacion/xcontratacion.nsf/vLicitacionesTodas/DCFBBD012F7BBF89C12581A7003A
3. Es van tindre reunions amb el veïnat i l’alcalde del poble de Castellar Oliveral durant la
redacció del projecte. També han assistit a les visites d’obra durant la seua execució.
4. No. L’adjudicatari va sol·licitar una pròrroga per les pluges de maig i juny, que va ser
concedida per la direcció facultativa, prèvia consulta als tècnics municipals.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del grup municipal Popular Consuelo Tarazona Minguet
respecte a la distribució de la partida pressupostària assignada a les alcaldies dels pobles.
CRISTOBAL GRAU MUÑOZ - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR

A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES SUD

Consuelo Tarazona Minguet, con DNI 25398354Y, en su calidad de vocal del Grupo
Municipal Popular del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 120 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente pregunta sobre:

ASUNTO: Distribución partida del presupuesto municipal asignado a las Alcaldias
Pedáneas.

1- ¿Distribución de la partida del presupuesto municipal asignado a las Alcaldias Pedáneas
en el año 2018? ¿Distribución a cada una de las 15 Pedanías?
2- ¿Criterios establecidos por los Alcaldes/as Pedáneos/as para la distribución a entidades,
asociaciones, clubs… de cada Pedanía?

Firmado,
Consuelo Tarazona Minguet
RESPUESTA:
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CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
1.- S'adjunta quadre.
2.- Els criteris establits per a la distribució del Pressupost d'activitats culturals i esportius
en Pobles de València són : la població , analisis i estudi de les activitats realitzades en exercicis
anteriors ...

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 D'OCTUBRE 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

42

Data
30/01/2019
01/02/2019

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3676079185420324700
1806104469648847876

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 6qNp /l+o Qg0P oZfN Hiem /Wdd U2Q=

##ANEXO-1655976##

PUEBLO

PRESUPUESTO ACTIVIDADES
CAJA FIJA 2018
CULTURALES Y DEPORTIVAS 2018

C. DE BARCENA

10.613,02

3.000,00

MASARROJOS

13.643,64

3.000,00

BENIFARAIG

11.574,10

3.000,00

CARPESA

11.928,43

3.000,00

BORBOTO

11.128,84

3.000,00

POBLE NOU

11.348,34

3.000,00

BENIMÁMET

31.938,67

3.000,00

LA PUNTA

14.110,85

3.000,00

LA TORRE

18.814,35

3.000,00

HORNO ALCEDO

11.904,92

3.000,00

CASTELLAR

20.788,25

3.000,00

PINEDO

14.087,34

3.000,00

EL SALER

12.671,59

3.000,00

EL PALMAR

11.205,66

3.000,00

PERELLONET

12.242,00

3.000,00
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000233-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel vocal del grup municipal Ciutadans Alfonso Serralta, sobre l'ús
d'instal·lacions esportives en centres escolars.
MANUEL
CAMARASA
NAVALON
MPAL.CIUTADANS-PAR. CIUTADANIA(C'S)

-

REGIDOR/A

-

GRUP

PREGUNTA QUE PLANTEA EL VOCAL ALFONSO SERRALTA, EN SU PROPIO
NOMBRE Y EN EL DE CIUDADANOS, ANTE EL CONSEJO DE LA JUNTA DE
DISTRITOS DE POBLES DEL SUD
No existen instalaciones deportivas en las pedanías de Pinedo, ni de El Saler para uso
habitual de los ciudadanos desde que se procedió al cierre del polideportivo de El Saler. Según se
ha comunicado verbalmente en alguna ocasión, el equipo de gobierno ha solicitado a la
Generalitat que se puedan utilizar las instalaciones deportivas del centro escolar en horario
extraescolar, pero no se ha comunicado a los vecinos.
Por ello, el vocal que suscribe plantea las siguientes
PREGUNTAS
1.- ¿Se ha efectuado formalmente la solicitud de poder utilizar las instalaciones deportivas
de los centros escolares fuera de horario escolar como instalaciones para actividad física de los
vecinos? En caso afirmativo, ¿en qué punto se encuentra esa solicitud? ¿Ha sido contestada?
2.- Si ha sido contestada positivamente, ¿se ha hecho alguna campaña de comunicación a
los vecinos para que sean conocedores de esta nueva opción?
3.- ¿Cuáles son los horarios y condiciones para poder emplear esas instalaciones por parte
de los vecinos?
4.- ¿Alguna actividad escolar o extraescolar que se viniera disfrutando por parte de los
alumnos se ha visto cancelada o alterada?
RESPUESTA:
MARIA OLIVER SANZ - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'EDUCACIÓ
1- Amb data registre d'entrada 5 de desembre del 2017, l'Alcaldia pedània d'El Saler va
sol·licitar informació al servici d'Educació a fi d'obtindre autorització per a utilitzar les
instal·lacions educatives del CP Lluis de Santangel fóra de l'horari escolar, com a instal·lacions
per a l'activitat física dels veïns i les veïnes.
En data 11 de desembre del 2017 es remet al CP LLuis de Santangel ofici en què s'indica
que:
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“El Consell Escolar Municipal, en sessió celebrada el dia 27 de juny del 2000, va acordar
aprovar les Normes Reguladores per a l'autorització de la utilització de les instal·lacions i
dependències dels Centres Escolars Públics. En l'apartat B.5 de les esmentades normes s'establix
la delegació en els Consells Escolars dels Centres, la competència per a autoritzar la utilització de
les instal·lacions i dependències dels Centres Escolars Públics.
Vista la instància presentada per l'alcaldessa d'El Saler, sol·licitant les instal·lacions del CP
LLUIS DE SANTANGEL és pel que, en compliment de l'esmentat acord, es remet una còpia de
la petició, a fi que s'autoritze pel Consell Escolar del Centre, si és procedent, la corresponent
autorització per al curs escolar 2017-2018.
Així mateix els comuniquem que l'expedient original es troba en poder del Servici
d'Educació per a la seua consulta.”
Comprovats els antecedents que es troben en poder del Servici d'Educació, consta
justificant de recepció del mencionat col·legi de data 20 de desembre del 2017.
2.- S'informa que el Consell Escolar Municipal en sessió celebrada el dia 27 de juny del
2000 al punt segon ratifiquen les normes reguladores per a l'autorització de la utilització de les
instal·lacions i dependències dels centres escolars públics.
En l'esmentada norma s'establix que:
Les instal·lacions i dependències dels centres públics d'Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Especial i Educació Permanent d'Adults podran ser utilitzades fora de l'horari
escolar per a activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o associatives, en els termes
que preveu la present normativa. En qualsevol cas estes activitats hauran d'estar supeditades al
normal desenrotllament de les activitats acadèmiques.
Per a la utilització d´estes instal·lacions tindran preferència les activitats previstes en la
Programació Anual del Centre (P.G.A.) pels membres de la comunitat educativa del Centre
(professorat, alumnat, pares i mares).
Sense detriment de les activitats incloses en la P.G.A., i altres activitats aprovades pel
Consell Escolar del Centre, l'Ajuntament tindrà prioritat per a la utilització dels edificis escolars
sobre qualsevol altra entitat que ho sol·licite. No obstant això, i amb vista a una millor
coordinació d'activitats i infraestructures haurà de comunicar-les amb la suficient antelació al
Consell Escolar de Centre. Una vegada ateses les activitats programades en el P.G.A. I les
necessitats municipals, tindran preferència d'utilització les Associacions Veïnals de la zona.
Totes aquelles entitats alienes a la comunitat educativa del centre que desitgen fer ús de les
instal·lacions escolars durant el període lectiu del curs escolar, per a les activitats que fa
referència este articulat, hauran de sol·licitar-ho al Consell Escolar del Centre o al Consell
Escolar Municipal. En qualsevol dels casos l'autorització la resoldrà el Consell Escolar del
Centre, entenent esta per delegació del Consell Escolar Municipal.
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3.- A partir de l'aprovació de les normes reguladores per a l'autorització de la utilització de
les instal·lacions i dependències dels centres escolars públics, estes han sigut remeses a l'inici del
corresponent curs escolar a tots i cada un dels col·legis públics de València.
4.- Respecte a si alguna activitat escolar o extraescolar que es disfrutara per part dels
alumnes s'ha vist cancel·lada o alterada, en este Servici no es té constància al respecte.
27
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
Al terme de la sessió del consell en el punt de intervencions veïnals el president dona el
torn de paraula a
El Sr. Juan Ramón Turó que sol·licita que e s autobusos de la línia 25 siguen mes nous i es
posen marquesines a totes les parades d’eixa línia. Així mateix sol·licita un nou punt
d’informació i turisme al Perellonet. Per altra banda com president de la Vela llatina sol·licita una
reunió amb el regidor Sergi Campillo, que l’indica que no hi cap problema en fer una reunió en
vore les agendes, respecte al Portet del Perellonet, quan l’actual equip de govern va arribar, es
troba que el Portet estava privatitzat de forma irregular i es va fer llevar les tanques, així mateix
es va procedir a el mateix, la primera fase ja està conclosa i està redactant-se la segona fase, ara
el Portet ja apareix en els plànols de la Devesa .
La Sra. Matilde Ramos sol·licita que es traslladen als responsables de l’EMT les queixes de
la línia 14 per l’escassa freqüència que te en les primeres hores del matí lo que produeix
molèsties als usuaris i tampoc s’entén molt be com es possible que hi passen dos autobusos de la
mateixa línia seguits, quan de vegades tarden molt en passar.
La Sra. Mª Jesús Ferrer Bru, pregunta sobre el grup de esports de la junta i planteja la seua
queixa de com es tracten els espais esportius dels pobles que no tenen conserge i que per lo tant
la custodia es o dels veïns o de l’alcaldia i en l’últim cas demana que es regulen l’ús per a tots
igual, esta pregunta es contestada tant pel vocal Eloy Vilanova, com per la vocal Raquel Romero
i l’objectiu tant de la Junta com de l’alcaldia es fer la regulació que es demana.
La Sra. Carmen Alagarda sol·licita al Ajuntament de Valencia que es contesten per escrit a
la associació de veïns del Forn d’Alcedo , quines actuacions se estan fent i es van a fer de
qualsevol mena urbanístiques, ambientals, ets respecte al polígon industrial del Forn d’Alcedo,
perquè en tant que la associació està en contacte en els diversos departaments municipals
implicats i també en la Conselleria pertinent, vol una constància per escrit per poder traslladar-la
als veïns, també es sol·licita que indiquen en l’escrit quines actuacions mediambientals estan
realitza- se en industries calcificades perilloses que hi ha moltes i en la situació en que es tracten
es sol·licita informe a urbanisme, activitats calificades, bomberos, i policia.
S’inicia un diàleg entre la intervinent i el vocal de ciudadanos respecte a les obres del
polígon indicant-se que este es molt ample i hi ha que fer actuacions en altres bandes.
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Intervé el Sr. Raul Magraner del Palmar que planteja una queixa respecte a la falta de
freqüència del autobús de la línia 25 del Palmar , sol·licita que es faga una circumval·lació per
fora del Palmar per a que els camions d’arròs no passen pel mig del poble , que s’amplien els tres
ponts que connecten l’illa del Palmar i que s’autoritzen la crema de la palla de l’arròs en caràcter
global per a salvar l’Albufera.
Intervé el Sr. Ernesto Peris de la Associació de veïns del Palmar e insisteix en els mateixos
temes que el Sr. Raul Magraner.
Es concluen les intervencions i el Sr Campillo dona explicacions respecte al calendari i
actuacions realitzades en el tema de la palla del arròs.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las , extendiéndose la
presente Acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como secretario doy fe.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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