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ACTA - COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC EL DIA
18 DE GENER DE 2018
En la Sala de Comissions II, pati B, 2º pis de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs de la
ciutat de València, sent les deu hores, del dia díhuit de gener de dos mil díhuit. Davall la
Presidència de la Sra. M. Pilar Soriano Rodríguez, es va reunir en sessió ordinària, la Comissió
de Medi Ambient i Canvi Climàtic, amb l'assistència dels components de la mateixa, el Sr.
Roberto Jaramillo Martínez que s'incorpora en el punt tres, la Sra. M. Àngels Ramón-Llin
Martínez, el Sr. Sergi Campillo Fernández, el Sr. Vicent Sarriá Morell, la Sra. Lourdes Bernal
Sanchis i el Sr. Santiago Benlliure Moreno, actuant com a Secretari, per delegació del secretari
general del Ple, el Sr. Hilario Llavador Cisternes.
Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'orde del dia i
s'adopten els següents acords.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l’acta de la Sessió anterior de data 14 de desembre de 2017.
Pregunta la Sra. Presidenta si algun membre de la Comissió ha de formular alguna
observació a l'acta de la sessió del dia 14 de desembre de 2017, prèviament distribuïda amb la
convocatòria.
La Sra. Bernal Sanchis, manifesta que la seua intervenció en el punt quatre de la sessió,
pàgina 23 no consta en l'acta: "Recorda que encara no s'ha facilitat informació sol·licitada a la
Presidenta de la Comissió com a Vicepresidenta de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins des
de fa sis mesos".
Inclosa l'observació en l'Acta, queda aprovada d'acord amb allò que s'ha prescrit en l'article
91 del ROF.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-02610-2017-000093-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de
tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (gener
2018).
DEBAT
La Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Municipal Popular, assenyala que no
veu que s'avança i considera que és "una tomadura de pelo". Sol·licita que conste en acta que es
porta des d'abril de 2017 esperant la normativa relativa a les campanes i que no se'ls lliura, i a
més el cronograma de les reunions de treball tampoc s'ha facilitat i es porta tres mesos
esperant-ho i no se'ls lliura.
El Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, pregunta per què
és tan lent el procés d'elaboració d'esta Ordenança.
La Sra. Presidenta destaca que és un text complex en el qual intervenen moltes
Delegacions i Serveis (Policia, Activitats, etc.), i influïxen també sentències recents, i altres
qüestions.
VOTACIÓ
La Comissió queda assabentada de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança de
Contaminació Acústica.
ACORD
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"Vista la Moción y el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en la que se instaba a
la elaboración de un informe mensual en relación con el estado de tramitación de la Ordenanza
de Protección Contra la Contaminación Acústica por el presente se emite el citado informe dando
cuenta de las últimas gestiones realizadas al respecto.
Desde el último informe se han realizado las siguientes gestiones en relación con la
modificación de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica: Se está
ultimando la redacción de los capítulos de cultura festiva, actividades, dominio público y
realizando una revisión general del texto para iniciar su tramitación administrativa."
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-02610-2018-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre les meses de
treball de ZAS.
DEBAT
La Sra. Presidenta dóna compte de l'informe. Assenyala que la reunió del 16 de gener de
2018 no s'ha celebrat perquè la Federació d'Hostaleria no podia.
El Sr. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Municipal Popular, pregunta per què no
consta que s'ha reunit amb la Taula de Treball de Russafa i només s'ha donat informació de la
reunió de la Mesa de Treball del Carme. Planteja de nou que hi ha opacitat i destaca que després
d'un any demanant la informació de les reunions o Taula de Treball no s'ha lliurat.
La Sra. Presidenta assenyala que no té inconvenient a facilitar-la.
VOTACIÓ
La Comissió queda assabentada de l'informe sobre l'estat de tramitació de la creació del
Consell de Medi ambient.
ACORD
"ÚNICO: Dar cuenta del Informe emitido por el Servicio de Qualitat i Anàlisi
Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges en relación al Acuerdo del Pleno de fecha 26 de
enero de 2017, acerca de las mesas de trabajo de las distintas zonas acústicamente saturadas, que
a continuación se transcribe:
Por acuerdo de Pleno de fecha 26 de enero de 2017 se acordó informar a la Comisión de
Medio Ambiente acerca de las mesas de trabajo realizadas en relación con las distintas zonas
acústicamente saturadas declaradas así como de las relacionadas con el seguimiento de las
medidas provisionales del Barrio del Carmen.
En estos momentos se sigue trabajando para la conversión de las medidas provisionales
de la ZAS del Carmen en medidas definitivas, consensuando con todos los representantes que
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acuden a las mesa la incorporación de nuevas medidas que prevengan situaciones que no se
daban en el momento en que se instauraron las medidas provisionales.
Dentro de esos trabajos se ha llevado a cabo las siguientes reuniones con la mesa de
trabajo de la ZAS del Carmen:
Mesa de trabajo ZAS del Carmen: 20-09-2017
Convocatoria: Propuesta de unificar criterios para incorporar a las medidas provisionales
en la ZAS del Carmen nuevas medidas que formen parte de las medidas definitivas. Se adjunta el
acta de la citada mesa de trabajo.
Mesa de trabajo ZAS del Carmen: 12-12-2017
Convocatoria: Propuesta de nuevas medidas para añadir a las medidas provisionales i
que formen parte de las medidas definitivas en la ZAS del Carmen. No se adjunta acta porque
está pendiente de revisión y firma por parte de sus miembros.
Como la convocatoria de la siguiente mesa es anterior a la celebración de la Comisión de
Medi Ambient, de 18 de enero, dicha acta, ya firmada, se aportará en mano.
Mesa de trabajo ZAS del Carmen: 16-01-2018
Convocatoria: Próxima convocatoria para ahondar en los trabajos para redactar todas
las medidas definitivas de la ZAS del Carmen. En esa convocatoria se procederá a firmar el acta
de la pasada mesa."
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RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular,
relativa a "Drons per a vigilar robatoris al camp".
MOCIÓ
"Els robatoris en el camp en el terme municipal de Valéncia, continuen sent un problema
per als llauradors del nostre municipi. A pesar de les reunions amb les forces de seguretat i
d'afirmar que s'impulsava la vigilància dels camps, l'Ajuntament de Valéncia, ha segut incapaç de
frenar estos robatoris que tant perjudiquen als nostres llauradors.
Ara, alguns municipis de la província, com Xàtiva o Algemesí han ficat en marxa un nou
programa de vigilància amb "drons" per tal d'evitar estos robatoris de productes agrícoles en el
camp. Cal destacar, que estos drons s'utilitzaran també per a vigilar els abocaments incontrolats i
il·legals que es produïxen en el terme municipal corresponent.
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Donat que estos problemes: els robatoris de productes agrícoles en el camp i la proliferació
d'abocadors incontrolats, estan presents en el terme municipal de Valéncia, seria molt adequat la
utilització per part de l'Ajuntament de Valéncia, de drons, que permetrien un major control i per
tant una reducció d'estes dos qüestions, per tot això, la regidora que subscriu formula la següent :
PROPOSTA D'ACORD
1.- Que l'Ajuntament de Valéncia fique en marxa un programa contra els robatoris de
productes agrícoles al camp, per mig de drons.
2.- Que l'Ajuntament de Valéncia fique en marxa un programa per tal d'eliminar els
abocaments incontrolats en el nostre terme, per mig de drons."
DEBAT
La Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martínez, regidora del Grup Municipal Popular, exposa i
defensa la moció.
El Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, recolza la moció,
però planteja que no té clara quin és la regulació, perquè sembla que no és tan senzill i afig que
els "drons" fins i tot servixen per a moltes més coses.
La Sra. Ramón-Llin indica que ara hi ha un Reial Decret de desembre de 2017 que regula
el tema.
La Sra. Presidenta fes costat a la filosofia de la moció, i informa que es va intentar per a la
vigilància de platges. Però afig que València és un espai aeri protegit i només es permetia el vol
en determinats espais concrets. Manifesta que s'han mantingut reunions amb empreses
especialitzades i també destaca que apareix ara un Reial decret que està en estudi per part de les
Delegacions, en Platges, en Agricultura, i en unes altres. Assenyala que la regidora Consol
Castillo Plaza li ha demanat que es deixe sobre la taula i la Sra. Ramón Llin li contesta que no
accepta deixar-ho sobre la taula. La Presidenta llavors proposa una alternativa que diu
textualment: "que la Delegació d'Agricultura, Horta i Pobles de València estudie el Reial decret
136/2017 per a comprovar si la nova legislació permet els vols de drons en l'àmbit del terme
municipal de València".
El Sr. Sergi Campillo Fernández, regidor delegat de Conservació d'Àrees Naturals i
Devesa-Albufera, comenta que en l'àmbit de la Devesa ja van consultar el tema i es va dir que hi
havia problemes amb navegació aèria.
La Sra. Ramón-Llin assenyala que per açò demana que s'elabore un programa.
El Sr. Benlliure vota a favor de l'alternativa però no entén per què no s'inclouen els punts
un i dos de la moció del Grup Popular.
La Sra. Ramón-llin indica que el seu grup s'abstindrà perquè és el mateix, és fer un pla
previ a l'estudi de la legislació.
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VOTACIÓ
Se sotmet la moció alternativa a votació i per majoria, s'acorda la proposta o moció
alternativa, decaient la moció plantejada inicialment en la Comissió per cinc vots a favor de: M.
Pilar Soriano Rodríguez i Sergi Campillo Fernández (Compromís), Roberto Jaramillo Martínez
(València en Comú), Vicent Sarriá Morell (Socialista) i Santiago Benlliure Moreno (Ciudadanos)
y dos abstencions: M. Àngels Ramón-Llín Martínez i Lourdes Bernal Sanchis (PP).
ACORD
Que la Delegació d'Agricultura, Horta i Pobles de València estudie el Reial Decret
136/2017 per a comprovar si la nova legislació permet els vols de drons en l'àmbit del terme
municipal de València.
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RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular,
relativa a "Recollida paper i cartó festes de Reis".
MOCIÓ
"En l'ultim ple celebrat el passat dia 21 de desembre de 2017 varen preguntar sobre els
reforços per a la recollida de paper i cartó en les festes de Nadal i Reis que hem acabat, ja que
son dies en els que es produïxen una gran quantitat d'estos materials precedents dels regals i
alimentació sobre tot d'estes festes. Se'ns va contestar donant els reforços que s'anaven a realitzar
en cadascuna de les 3 zones en les que esta dividida la ciutat.
A pesar d'això, els voltants dels contenidors en els dies 6 i 7 de giner (sobre tot)
presentaven un aspecte prou lamentable, amb cartons amontonats, que també han produït moltes
queixes ciutadanes.
Per tot això presentem la següent,
PROPOSTA D'ACORD
1.- Rebutjar la planificació de recollida de paper i cartó en les pasades festes de Nadal i
Reis, pel lamentable estat que presentava la nostra ciutat al voltant dels contenidors.
2.- Exigir una adequada planificació per a la recollida de paper i cartó en les pròximes
festes de Nada i Reis."
DEBAT
La Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martínez, regidora del Grup Municipal Popular, exposa i
defensa la moció.
El Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, intervé per a
manifestar que espera a veure quina és la contestació de la Presidenta.
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La Sra. Presidenta indica que sí que s'ha complit el Pla que hi havia. Informa que s'ha
incrementat un 30% el servei de recollida de paper i hi ha hagut només 6 queixes de veïns. Per
açò, anuncia el seu vot en contra.
VOTACIÓ
Se sotmet la Moció a votació i per majoria, s'acorda rebutjar-la per quatre vots a favor de:
M. Pilar Soriano Rodríguez i Sergi Campillo Fernández (Compromís), Roberto Jaramillo
Martínez (València en Comú) i Ramón Vilar Zanón (Socialista) i dos vots en contra de: M.
Àngels Ramón-Llín Martínez, Lourdes Bernal Sanchis (PP) i una abstenció de Santiago Benlliure
Moreno (Ciutadans).
6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa
a "Solar avinguda dels Tarongers".
MOCIÓ
"En la confluencia de la Avenida de los Naranjos, el Camino de Vera y la Calle Clariano,
se ubica un solar de acuerdo con el plan de situación que se adjunta a continuación,

Desconocemos si dicho solar es de titularidad pública o privada o de si se trata de un jardín
abandonado y falto de mantenimiento como las rotondas de la Avenida de Cataluña próximas a
él, pero en este caso concreto la responsabilidad de su situación si corresponde al Ayuntamiento
de Valencia.
Su estado de degradación es absoluto, por cuanto en el convive la vegetación silvestre
junto con palmeras faltas de poda, el vertido de escombros y desperdicios en general así como la
presencia de dudosas "soluciones habitacionales" de gentes desamparadas y sin recursos que se
han visto obligadas por las circunstancias a buscar cobijo en este espacio, poniendo en cuestión la
tan repetida preocupación por las personas del actual equipo de gobierno, que permite que estas
situaciones proliferen en muchas zonas de nuestra ciudad sin ponerles un remedio asistencial
efectivo.
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De esta situación son buena muestra las imágenes siguientes,

Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERA.- Que por parte de la delegación de Parques y Jardines se inste a la limpieza y
vallado del solar ubicado en la confluencia de la Avenida de los Naranjos, el Camino de Vera y
la Calle Clariano, en el caso de que la titularidad de este sea privada, asumiendo dicha tarea en
caso de no obtener respuesta a su requerimiento.
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SEGUNDA.- Que se dé traslado a la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
la presencia en la mencionada ubicación de la posible existencia de un asentamiento irregular de
personas carentes de los medios básicos de subsistencia, con el fin de realizar las oportunas
gestiones de su competencia al respecto."
DEBAT
El Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, exposa i defensa
la moció.
La Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martínez, regidora del Grup Municipal Popular, manifesta
que està d'acord amb el contingut de la moció.
La Sra. Presidenta indica que hi ha dues zones: el solar que es demana que es tanque que és
de la Universitat de València i ho mantenen i una altra qüestió és la zona del jardí sobre el qual
s'ha instat al Govern central. Afig que este últim forma part del túnel d'eixida a l'autovia però no
s'ha rebut per l'Ajuntament. Informa que es va realitzar una inspecció i proposa la següent
alternativa: "continuar instant a l'Administració Central que subsane les deficiències per a poder
recepcionar la citada obra".
El Sr. Benlliure pregunta quan es va donar part.
VOTACIÓ
Se sotmet la moció alternativa a votació i per majoria, s'acorda la proposta o moció
alternativa, decaient la moció plantejada inicialment en la Comissió per quatre vots a favor de:
M. Pilar Soriano Rodríguez i Sergi Campillo Fernández (Compromís), Roberto Jaramillo
Martínez (València en Comú), Vicent Sarriá Morell (Socialista) i tres vots en contra de: M.
Àngels Ramón-Llín Martínez i Lourdes Bernal Sanchis (PP) i Santiago Benlliure Moreno
(Ciudadanos).
ACORD
Continuar instant a l'Administració Central que subsane les deficiències per a poder
recepcionar la citada obra.
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RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 25
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a
"Manteniment i reposició d'arbratge en Plaça del Patriarca".
MOCIÓ
"Tras visitar la plaza del Patriarca pudimos comprobar el actual estado de deterioro en el
que se encuentra el arbolado de dicha plaza.
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Dicho jardín posee un importante número de naranjos de gran porte con presencia de
plagas y naranjas sin recoger.
Asimismo, junto a la fachada de la Universidad, se alinean unos cipreses, uno de los cuales
presenta muy mal estado.
Y, por último, hemos contabilizado al menos, dos alcorques vacíos (correspondientes a un
naranjo y a un ciprés).
Dada la importancia de esa plaza por ser uno de los lugares visitados por muchos turistas y
convertirse con ello en imagen de nuestra ciudad, así como por el derecho de los vecinos de la
zona a tener sus calles y plazas debidamente cuidadas y mantenidas, presentamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que con carácter de urgencia se realice una actuación de limpieza y tratamiento de las
plagas del arbolado en la plaza del Patriarca.
2.- Que se proceda a la reposición del arbolado faltante en dicha plaza.
(Se adjuntan fotografías)

"
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DEBAT
La Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Municipal Popular, exposa i defensa la
moció.
El Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, manifesta que
recolza la moció.
La Sra. Presidenta llig un informe tècnic que assenyala que no hi ha plaga que aconselle un
tractament urgent i s'ha d'esperar al fet que la plaga estiga en un estat adequat.
D. Sergi Campillo Fernández, regidor delegat de Conservació d'Àrees Naturals i
Devesa-Albufera, aclarix alguns aspectes sobre el tractament de les plagues.
La Sra. Presidenta indica que s'està controlant, que saben que està, però cal actuar quan
siga el moment, perquè este tipus de plagues són habituals. Sobre la replantació d'arbres informa
que està previst actuar a la primavera pròxima, perquè és el moment adequat.
El Sr. Benlliure assenyala que hi ha moltes queixes de veïns per este tema, a més de sorolls
de músics.
La Sra. Presidenta informa que els tècnics li han dit que la plantació haver de ser a la
primavera i l'actuació de les plagues ha de ser quan siga convenient en funció de l'estat de les
plagues. Planteja una proposta alternativa: "que es continue amb els treballs programats dins del
manteniment de la citada plaça".
VOTACIÓ
Se sotmet la moció alternativa a votació i per majoria, s'acorda la proposta o moció
alternativa, decaient la moció plantejada inicialment en la Comissió per quatre vots a favor de:
M. Pilar Soriano Rodríguez i Sergi Campillo Fernández (Compromís), Roberto Jaramillo
Martínez (València en Comú), Vicent Sarriá Morell (Socialista) i tres vots en contra de: M.
Àngels Ramón-Llín Martínez i Lourdes Bernal Sanchis (PP) i Santiago Benlliure Moreno
(Ciudadanos).
ACORD
Que es continue amb els treballs programats dins del manteniment de la citada plaça.
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RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a
"Parc de Marxalenes".
MOCIÓ
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"Tras la finalización de la elección de los proyectos aprobados en los presupuestos
participativos y, quedar fuera de ellos, uno tan importante como es el de la Remodelación del
Parque de Marxalenes con el fin de hacerlo accesible e inclusivo para infancia con y sin
discapacidad.
Valoramos la importancia del fin a conseguir por este proyecto, que es la plena integración
de la infancia sea cual sea su condición y por lo tanto, consideramos desde este grupo municipal,
la necesidad de incorporar al presupuesto municipal del OAM de Parques y Jardines para el
2018, la ejecución de dicho proyecto.
Para su desarrollo entendemos que será necesaria, la participación activa y la opinión de
las distintas asociaciones que en la ciudad de Valencia se dedican a la atención y apoyo de
personas con discapacidad (COCEMFE, ONCE, CERMI,...)
Es por esto que presentamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que se proceda a la redacción del proyecto de acuerdo con la opinión y el
asesoramiento de las asociaciones citadas en el cuerpo de la moción
2.- Que se incluya en el presupuesto de inversiones para el 2018 del OAM de parques y
jardines.
3.- Que se ejecute la obra a lo largo del ejercicio 2018."
DEBAT
La Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Municipal Popular, exposa i defensa la
moció.
El Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, assenyala que
creu recordar que hi ha un compromís d'este Govern que va proposar el Grup Ciutadans sobre
este tema. Afig que tampoc entén per què es va votar en contra de la Llei d'Accessibilitat en el
Ple.
La Sra. Presidenta explica que seria la primera zona de jocs 100% accessible. Afig que
s'està en gestions entre l'OAM de Parcs i Jardins i les entitats interessades. Recorda que el
compromís va ser elaborar el projecte de forma participativa i s'està en esta fase. Planteja la
següent alternativa: "que es continue fent l'estudi per a realitzar la redacció i execució del
projecte de remodelació del parc de Marxalenes per a fer-lo accessible i inclusiu, en l'any 2018".
La Sra. Bernal destaca que no és el primer jardí amb zona de jocs accessible, ja que hi ha
un en la c/ Sagunt i un altre en la c/ Brasil, per la qual cosa seria el tercer.
VOTACIÓ
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Se sotmet a votació i per unanimitat, s'acorda aprovar la següent proposta o moció
alternativa, decaient la moció plantejada inicialment en la Comissió.
ACORD
Que es continue fent l'estudi per a realitzar la redacció i execució del projecte de
remodelació del parc de Marxalenes per a fer-lo accessible i inclusiu, en l'any 2018.

Les respostes a les preguntes es remeten per PIAE i se li ha facilitat per escrit als regidors i
regidores que han preguntat i a cada Grup Polític.
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2017-000274-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Consell Municipal de Medi Ambient".
PREGUNTA
"El Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó por unanimidad el 28 de septiembre de
2017 la propuesta de aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de Medio
Ambiente, 19 años después de que también el Pleno adoptara por unanimidad en 1998, constituir
el Consejo Municipal de Medio Ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el plazo previsto para la puesta en marcha efectiva del Consejo Municipal de
Medio Ambiente?
2.- ¿Qué actuaciones concretas se han llevado y están llevando a cabo desde la aprobación
hace casi cuatro meses de su reglamento en septiembre de 2017, para el comienzo de su
funcionamiento?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Entre els mesos de febrer i març 2018.
2a: En el ple del passat mes de setembre, en el punt 31 de l'ordre del dia, es va aprovar
inicialment el reglament del Consell de Medi Ambient, pas previ per a traslladar el reglament a
exposició pública.
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Després de la finalització del termini d'exposició pública es va signar la Resolució
d'aprovació definitiva i el passat 12 de gener va aparèixer publicat en el BOP.
El reglament entrarà en vigor 15 dies després de la publicació en el BOP, a partir del 5 de
febrer de 2018."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2017-000274-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Dia Devesa-Albufera".
PREGUNTA
"El Pleno del Ayuntamiento de València aprobó por unanimidad el 22 de diciembre de
2016 la propuesta de declarar el 3 de junio como el Día anual de la Devesa-Albufera. Con esta
iniciativa se aspira a rememorar la jornada de 1927 cuando el Estado entregó de forma efectiva y
oficial el lago a la ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Qué publicidad se le va a dar desde la Delegación de Devesa-Albufera a esta
conmemoración en 2018?
2.- ¿Qué actividades tienen previstas para la celebración de dicha efeméride en 2018?
3.- ¿Existe ya una programación de actos confeccionada? De ser así, rogamos nos faciliten
la misma.
4.- ¿Con que dotación económica cuentan para esta celebración y con cargo a que
aplicación presupuestaria? Rogamos den detalle de la misma por cada una de las actividades
previstas."
RESPOSTA
Sr. Campillo, regidor delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a: Es donarà la difusió que l'esdeveniment mereix en diferents mitjans i xarxes.
2a: Es programaran les activitats en funció de l'experiència de l'any passat i segons l'interès
que els i les visitants de la Devesa-Albufera mostren en les activitats mensuals.
3a: S'està dissenyant la programació en estos moments pel que no podem oferir-los encara
la informació.
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4a: S'utilitzarà el pressupost ordinari del Servici Devesa-Albufera. Com que encara no
tenim acabat el disseny de la programació, no podem donar detall de la despesa."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2017-000274-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Substitució bombetes il·luminat públic".
PREGUNTA
"Desde ya hace algún tiempo se está produciendo la sustitución de las bombillas
tradicionales en el alumbrado público por otras de tipo "led", no solo mucho más eficientes, sino
también con un menor consumo de energía que representa un mayor ahorro de costes, además de
su contribución a reducir la contaminación lumínica.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el plazo previsto para la sustitución completa de las bombillas tradicionales
instaladas en el alumbrado público?
2.- ¿Qué zonas de la ciudad a fecha de hoy están pendientes de dicho cambio de
alumbrado?
3.- ¿Cuál es el destino de las bombillas tradicionales que son sustituidas?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, regidor delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a: El parc de la instal·lació d'enllumenat de la ciutat està format per 107.000 llums, de les
quals, entre els projectes ja realitzats s'han substituït de l'ordre de 36.000 llums, el que suposa al
voltant del 33,64% del total en només 2 anys i mig de govern.
A més, amb el projecte de Millora d'Eficiència Energètica de la instal·lació d'Enllumenat
Exterior de la Zona Nord aprovat en desembre es preveu actuar sobre un total de 3.050 unitats a
les que haurem de sumar 1.500 unitats de les que canviarem amb el projecte de participació
ciutadana que va presentar este equip de govern i que ha sigut votat per la ciutadania.
En total quedaran per substituir altres 66.000 unitats i les necessitats d'inversió per a
realitzar este canvi són de l'ordre de 20 a 24 milions d'euros, amb la qual cosa, com vostès
comprendran és complicat fer una estimació del termini previst per a la substitució completa de
l'obsoleta i contaminant instal·lació d'enllumenat públic que l'anterior equip de govern ens va
deixar.
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2a: Per l'inqüestionable compromís que este equip de govern té amb totes les persones que
viuen en esta ciutat, especialment les dels barris perifèrics i els pobles que han sigut les grans
oblidades durant molts anys, les actuacions impulsades s'estan realitzant en tota la ciutat
havent-se actuat ja en tots els districtes de la ciutat.
3a: La destinació de les bombetes i equips que es retiren és el seu tractament legal com a
residu, per tractar-se de llums totalment esgotats i tecnologia ja obsoleta."
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2017-000274-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Creació nou refugi d'animals".
PREGUNTA
"EL 4 de diciembre pasado se anunció la constitución en Torrent de una comisión de
trabajo de los ayuntamientos de Torrent y València, con el fin de estudiar la creación de un
refugio de animales abandonados entre València y Torrent, pero abierto a los municipios que
quieran sumarse.
Por otra parte, el 28 de noviembre último se anunció así mismo la modernización de las
instalaciones del núcleo zoológico de Benimamet del que es titular el Ayuntamiento de València.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Qué plazos se han establecido en cuanto a la presentación de conclusiones de dicha
comisión?
2.- ¿Cuáles son las tareas realizadas hasta la fecha por dicha comisión?
3.- ¿Está prevista una fecha aproximada por parte de la delegación de Bienestar Animal en
cuanto a una posible entrada en funcionamiento de este nuevo refugio de animales abandonados?
4.- ¿Se ha previsto algún tipo de dotación económica para su puesta en marcha en el
presupuesto municipal de 2018?
5.- en caso afirmativo, ¿con cargo a que aplicación presupuestaria?
En cuanto al núcleo zoológico de Benimamet,
6.- ¿Cuál va a ser el destino de estas instalaciones en el caso de que entre en
funcionamiento un nuevo refugio de animales abandonados?
7.- En tanto en cuanto no entre en funcionamiento estas nuevas instalaciones y dada la
saturación de las correspondientes al núcleo zoológico de Benimamet, ¿están previstas
actuaciones concretas con el fin de paliar aunque sea parcialmente dicha saturación?
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2018
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8.- En caso afirmativo, ¿en qué van a consistir y con qué dotación económica cuentan y
con cargo a que aplicación presupuestaria del presupuesto municipal 2018?
9.- En caso negativo, ¿Por qué motivo y cómo piensan dar solución a corto plazo a la
actual situación del núcleo zoológico de Benimamet?"
RESPOSTA
Sra. Tello, regidora delegada de Benestar Animal
"1a a 6a: En un primer moment aquesta comissió està realitzant un estudi previ de les
necessitats del futur centre per dimensionar-lo correctament en funció de les mateixes.
La comissió es constitueix el 4 de desembre. En esta primera reunió es va donar un termini
fins a finals del mes de gener perquè els membres de la mateixa aportaren documentació sobre
les necessitats previstes per part dels dos ajuntaments, per posteriorment iniciar l'elaboració del
projecte
De moment i fins que el nou projecte no estiga totalment dimensionament, no es pot donar
resposta a més preguntes sense entrar en el tan poc professional camp de la suposició.
7a a 9a: Està en marxa la municipalització del centre i el desenvolupament de plecs per a la
contractació de subministraments, recollida d'animals i un centre per albergar els animals que
superen la capacitat del centre municipal de Benimamet amb les partides habilitades a este efecte
en la Regidoria."
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2017-000274-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Dispositiu especial de neteja Nadal 2017".
PREGUNTA
"La celebración de las distintas actividades que se incluyen en las festividades navideñas
en distintos puntos de la ciudad, con el consiguiente incremento de la afluencia de público que
asiste a estas, hace necesario un sustancial incremento por lo que se refiere a la limpieza viaria y
la recogida de residuos.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿En qué va a consistir concretamente el dispositivo especial de limpieza y recogida de
residuos por lo que se refiere a la celebración de la noche de fin de año, tanto en la plaza del
ayuntamiento como en otros puntos de la ciudad?
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2.- ¿Existe una dotación económica adicional para sufragar este dispositivo especial por lo
que se refiere a la celebración de la noche de fin de año y de ser así en qué cuantía?
3.- ¿En qué va a consistir concretamente el dispositivo especial de limpieza y recogida de
residuos por lo que se refiere a la celebración de la cabalgata de reyes?
4.- ¿Existe una dotación económica adicional para sufragar este dispositivo especial por lo
que se refiere a la celebración de la cabalgata de reyes y de ser así en qué cuantía?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: El dispositiu de les festes nadalenques ja va ser detallat en el punt 52 del ple de 21 de
desembre de 2017.
2a: No existeix una dotació económica adicional, forma part de la programació anual.
3a: El dispositiu de les festes nadalenques ja va ser detallat en el punt 52 del ple de 21 de
desembre de 2017.
4a: No existeix una dotació económica adicional, forma part de la programació anual."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2017-000274-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Tala arbre en carrer Jordi de Sant Jordi".
PREGUNTA
"Recientemente ha llegado a este grupo municipal una queja ciudadana por la tala de un
árbol en la calle Jordi de Sant Jordi de la ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el motivo por el que se ha decidido la tala de dicho ejemplar?
2.- ¿Está prevista su sustitución?
3.- En caso afirmativo, ¿por qué tipo de ejemplar?
4.- En caso negativo, ¿por qué motivo?"
RESPOSTA
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Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: L'arbre mencionat al carrer Jordi de sant Jordi va caure el passat dia 27 de desembre a
conseqüència de la tempesta de vent que es va produir eixos dies, durant l'episodi de la tempesta
Bruno.
2a: Sí.
3a: La proposta tècnica és plantar una morera "friutless".
4a: No escau."
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal
Popular, relatives a "renovació entorn Gola de Pujol".
PREGUNTA
"Hem pogut saber que el Servici de Devesa Albufera te previst acometre pròximament la
renovació de l' entorn de la Gola del Pujol, en conseqüència la regidora que subscriu li formula
les següents:
PREGUNTES
1. Quines son les característiques i dades tècniques de la renovació de la Gola del Pujol?
2. Quin es el pressupost d' esta actuació ? A càrrec de quina partida pressupostària?
3. S' ha sol-licitat el permís corresponent a la direcció del Parc Natural de l' Albufera ?
4. Quin es el plaç previst d'execució d' estes obres?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, regidor delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a: El traçat actual de l'itinerari històric de la Gola del Pujol es manté, el que es canvia
són les característiques del ferm, el mobiliari i la senyalització.
Es col·loca una nova passarel·la més ampla de 2m adaptada per a cadires de rodes, es
crearan zones de descans, s'instal·larà nou mobiliari i s'adaptarà la senyalització.
2a: 828.898,17 €, a càrrec de la partida pressupostària FP 760 17240-60900.
3a: Sí, es disposa d'informe favorable de la direcció del parc.
4a: El termini previst d'execució és de 3 mesos."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal
Popular, relatives a "Accés als vivers municipals".
PREGUNTA
En pròximes dades l' Ajuntament de Valencia va a remodelar l' accés als Vivers
Municipals d' El Saler, en conseqüència la regidora que subscriu li formula les següents:
PREGUNTES
1. Quines son les característiques i dades tècniques de la remodelació de l' accés als vivers
d' El Saler ?
2. Quin es el pressupost d' esta remodelació?
3. A càrrec de quina partida pressupostària ?
4. S' ha sol-licitat el permís corresponent a la direcció del Parc Natural de l' Albufera ?
5.. Quan està previst que s'inicie esta actuació ? Quin es el plaç d' execució ?
RESPOSTA
Sr. Campillo, regidor delegat Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a: La remodelació del accés als Vivers Municipals d'El Saler millorarà l'accessibilitat i la
seguretat de les persones que acudixen a les dependències municipals. Esta remodelació evitarà
que ningú puga circular per zones indegudes tenint en compte que l'entrada és compartida per
persones, vehicles i maquinària utilitzada per la contracta municipal.
La remodelació també comporta l'adequació de l'àrea més pròxima a l'Oficina de Promoció
Ambiental i a les oficines del Servici Devesa-Albufera per al pas de persones i l'estacionament de
vehicles. Es crearà una esplanada de 1.000 m2 aproximadament, que rebrà un tractament el més
semblant possible al dels sequers dels arrossars, és a dir, de conglomerat d'argila, i que servirà
per a l'estacionament de vehicles, perquè estos puguen efectuar un canvi de sentit i per al pas de
les persones que es dirigisquen als dos edificis municipals amb atenció al públic.
Amb això se separen clarament els usos que es realitzen dins del recinte, de forma que la
part nord estarà destinada a la producció de plantes i als treballs de gestió que el Servici
Devesa-Albufera realitza al parc natural i la part sud, a l'atenció al públic.
Esta actuació no es més que racionalitzar i posar en ordre els diferents espais.
2a: 119.141,02 euros.
3a: 2017 FP760 17240 63200.
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4a: Sí, es compta amb el permís del Parc Natural de l'Albufera.
5a: Està previst que s'inicie quant es formalitze el contracte (primer semestre de 2018). El
termini d'execució és de dos mesos."
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Parc de Marxalenes".
PREGUNTA
"Los vecinos del barrio de Marxalenes protestan por el estado en el que se encuentra el
Parque de Marxalenes tras los continuos actos vandálicos y botellones que se producen dentro de
dicho parque,
Es por lo que realizamos las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuándo se va a proceder a limpiar las pintadas que inundan el parque?
2.- ¿Se va a proceder a incrementar el servicio de limpieza del parque?. ¿en que medida?,
¿Cuándo?
3.- ¿Se van a incrementar las medidas de seguridad en el Parque para impedir el acceso
nocturno? ¿De qué manera?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Les pintades sobre edificis que gestiona l'OAM de parcs i jardins, es netegen com a
màxim una setmana després d'haver-se produit.
2a: El parc es neteja amb una freqüència diària, en horari de matí.
3a: El parc adoleix de problemes de vandalisme des del seu inici, a l'any 2001, en gran
manera perquè el disseny de les portes facilita l'accés.
El parc ha tingut des de l'any 2002 quasi tots els fanals trencats i durant 14 anys no s'han
reparat. En estos moments ja s'han reposat totes les llums.
Des de principi d'any 2018, el parc té un sistema especial de vigilància. Durant les últimes
dos setmanes la policia ha identificat a diversos jóvens, possibles responsables del vandalisme.
La coordinació de l'OAM de parcs i jardins amb la Policia Municipal és constant i fluida."
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18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Noves estacions de contaminació atmosfèrica".
PREGUNTA
"Tras quedar el proyecto de instalación de 12 nuevas estaciones de contaminación
atmosférica, fuera de las inversiones a realizar a través de los presupuestos participativos,
Realizamos las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el futuro que se tiene previsto para este proyecto?
2.- ¿Cuales son los plazos que se barajan para el mismo?
3.- ¿Cuál es el presupuesto con el que se va a dotar?
4.- ¿Cuál es el lugar destinado para su posible ejecución?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Que siga assumit per l'Ajuntament.
2a: En els exercicis que hi haja partida pressupostària, no descartant el mateix 2018.
3a: El previst en la proposta alternativa viable que es va dur a votació.
4a: Els llocs descrits en la proposta alternativa viable que es va dur a votació."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Ús d'edificis municipals de l'OAM del Servici de Parcs i Jardins".
PREGUNTA
"Es conocida la cesión del uso de determinados edificios municipales adscritos al Servicio
de Parques y Jardines o al OAM, a asociaciones y/o particulares para que desarrollen sus
actividades
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2018
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Es por esto que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Que edificios o dependencias adscritos al servicio de Parques y Jardines se encuentran
cedidos a particulares? Detallar
2. ¿Que edificios o dependencias adscritos al OAM de Parques y Jardines se encuentran
cedidos a particulares? Detallar
3. ¿Que horario es el permitido en cada caso?
4. ¿Que tipo de actividades se llevan a cabo en cada caso?
5. ¿Se lleva algún tipo de control sobre las actividades realizadas, los horarios, etc..?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: No hi ha cap dependència adscrita al Servei de Jardineria cedida a particulars.
2a: No hi h cap dependència adscrita a l'OAM de Parcs i Jardins cedida a particulars.
3a: No escau.
4a: No escau.
5a: No escau."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Banys públics en el jardí del Túria".
PREGUNTA
"Tras la elección como proyecto, dentro de los presupùestos participativos, de la
construcción de baños públicos en el Jardín del Turia y dado que también estaba incluida dicha
inversión en la memoria actuaciones para el presupuesto 2018 del OAM de Parques y jardines
Realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Cual es el presupuesto previsto para su construcción?
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2. ¿Que se va a hacer con el presupuesto que se ha solicitado para el 2018 dentro del
Capitulo VI destinado a este efecto tal y como se detalla en la memoria para ese año?
3. ¿Cuales son los plazos previstos para su ejecución?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: L'import dotat en les votacions dels pressupostos participatius: 650.000€.
2a: La consignació inicial del capítol VI està destinada a altres inversions de l'Organisme
segons el pressupost: reposicions d'infraestructures i altres construccions, maquinària i utillatge,
material de transport, equips de processos d'informació i altres.
3a: El termini d'execució previst correspon als exercicis 2018 i 2019, com tots els projectes
participatius de ciutat."
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Encàrrec de flors a l'IVAS".
PREGUNTA
"En relación con el asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Continúa vigente el convenio firmado con el IVAS? En caso positivo, cuántas de las
obligaciones por parte del ayuntamiento, se están cumpliendo? Especificar cada una de ellas.
En caso negativo ¿Cuál es el motivo por el que no se mantiene en vigor dicho convenio?
2.- ¿Cuántos encargos de flores y plantas a lo largo del 2017, se han realizado al IVAS?
¿Cuál es el importe de cada uno de los mismos.
3.- ¿Cuántos trabajadores con capacidades diferentes, son los responsables de la
producción de flores y plantas, que solicita el ayuntamiento?
4.- ¿Hay previsto algún encargo tanto de flor como de planta, para el presupuesto del 2018
en el servicio de jardinería? ¿y en el OAM?
5.- ¿Cuál es el importe total que el ayuntamiento ha gastado en 2017 en la compra de
planta y de flor? ¿y a través de las contratas tanto de norte como de sur?
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6.- ¿Cuál es la cuantía total de las plantas y flores que se han comprado, tanto desde el
OAM, como desde el servicio de jardinería, a lo largo del 2017?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Si, continua vigent el conveni amb l'IVAS. S'estan complint: ·la cessió de béns sota la
supervisió de tècnics municipals, ·el finançament en l'adquisició de llavors, esqueixos o plantes
per a col·laborar en la producció i·la col·laboració en la realització de treballs relacionats amb la
producció.
2a: Durant l'any 2017 s'ha encarregat a l'IVAS 15000 unitats de planta de Pelargonium,
destinades a la substitució de planta en el pont de les Flors, per un import total de 18.150€.
3a: Ho desconeixem per ser una qüestió tècnica pròpia d'organització del treball de
producció de l'IVAS que ens és aliena.
4a: Si.
5a: Ja s'ha detallat en el punt dos l'import de compra de planta i flor a l'IVAS en 2017.
6a: Ja s'ha detallat en el punt dos la quantitat de compra de planta i flor a l'IVAS en 2017."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Flors de Pasqua".
PREGUNTA
"Con motivo de las Navidades se ha procedido a realizar por parte del Ayuntamiento, una
plantación de flores de Pascua en la ciudad
Es por esto que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Cuales han sido las ubicaciones elegidas para su colocación? Detallar por calles y
unidades colocadas
2. ¿Cuantas, del total colocadas, lo han sido por las contratas y cuantas por el OAM?
3. ¿Cual ha sido el coste de toda la operación? (Detallar OAM y contratas)
4. ¿Cuando se van a sustituir y por que otra especie?"
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RESPOSTA

"1a: Les ubicacions on s’ha dut a terme la plantació de flor de pasqua han sigut:
Carrer de la Pau
Jardí del Túria
Capçaleres del pont de les flors
Passeig Marítim
Parc de Benicalap
Jardí de Polifilo
Jardí d’Aiora
Jardí de Monforte
Carrer Colón/Palau de Justícia
Carrer Micalet
Plaça del Temple
Plaça de l’Ajuntament
Carrer Colón/Palau de Justícia
Dr. Collado
Pintor Salvador Abril/Pere III el gran
Alcudia de Carlet/Convent de Jerusalem
Carrera del Riu/Saler rotonda
Castell de Cullera/Benidoleig
Avg. de les Gavines
Cossiols la Punta
Plaça Major de Pinedo
PAI UE 1 PERI P/s2 el Palmar
Plaça riu Segura
Camí del Tremolar/Dr Ruiz i Comes

480 u
420 u
330 u
520 u
300 u
200 u
50 u
30 u
218 u
120 u
120 u
222 u
70 u
12 u
156 u
136 u
16u
17 u
36 u
8u
20 u
27 u
24 u
11 u

2a: 2330 unitats les ha col·locat l’OAM de Parcs i Jardins i 1213 unitats les ha col·locat la
contracta, de les quals 750 unitats de flor van ser cedides per l’OAM de Parcs i Jardins.
3a: L’OAM de Parcs i Jardins ha tingut un cost de la planta de 4613,40€ corresponent a
3080 unitats i estima uns costos per ports, plantació i cures d’uns 2800€. El cost per al Servei de
Jardins ha sigut de 1805,70€ corresponent a 463 unitats.
4a: La substitució de la poinsettia, en les ubicacions on hi ha planta habitualment, dependrà
de l’estat de la planta i l’elecció de l’espècie dependrà de la flor de temporada i de cada
ubicació."
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23
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Tanca històric en el Parterre".
PREGUNTA
"El vallado histórico del Parterre se encuentra en muy mal estado en la zona próxima al
Ficus, en concreto se encuentra semi arrancado y muy doblado.
Es por esto que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
¿Se tiene prevista la reparación de dicho vallado?¿Cuando se prevé dicha reparación?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"El tram de tanca de forja deteriorat obeeix a la caiguda d'una branca primària de
l'exemplar Ficus macrophylla annex. La seua reparació està previst executar-la en el primer
trimestre del present exercici."
24
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Enquesta de satisfacció als treballadors l'OAM".
PREGUNTA
"En relación con el asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes,
PREGUNTAS
1.- En 2016-2017, se realizó una encuesta de satisfacción entre los trabajadores, ¿tuvo
conocimiento de la misma todos los miembros del comité de empresa? ¿o solo algunos?,
especificar cuantos miembros del comité participaron en dicha encuesta y cuantos tuvieron
conocimiento de la misma.
2.- ¿se publicitó de alguna forma, que se estaba confeccionando una encuesta de
satisfacción por si quería participar voluntariamente, algún trabajador?
3.- ¿Cuál es el número de expediente de dicha encuesta?
4.- ¿tiene prevista la realización de otra encuesta en el presente 2018?
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5.- ¿Qué difusión de los resultados se dio, de la encuesta ya realizada, entre los
trabajadores del OAM?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: No s'ha realitzat una enquesta de satisfacció. Tal vegada es referisquen a un informe
de riscos psicosocials, sobre el qual ja van preguntar i va ser contestat en una pregunta del Ple de
setembre de 2017.
2a: No escau.
3a: No escau.
4a: No està previst.
5a: No escau."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Projecte adopta un escocell".
PREGUNTA
"Hace ya unos meses se inició y publicitó, por parte de la concejalía de Parques y Jardines,
el proyecto de "Adopta un alcorque". A preguntas realizadas por este grupo municipal se
respondió que se iba a iniciar en colaboración con tres asociaciones de vecinos. Pasado un tiempo
solicitamos información sobre la evolución de dicho proyecto
Es por esto que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Se ha adherido alguna otra Asociación a este proyecto? Detallar
2. ¿Cuantos alcorques han sido adoptados hasta este momento? detallar ubicación de cada
uno y persona o entidad adoptante
3. ¿Que especie de planta ha propuesto cada adopptante para su alcorque adjudicado?
Detallar
4. ¿Quien será el encargado de supervisar, por parte del Ayuntamiento, el correcto uso y
mantenimiento del alcorque adoptado?
5. ¿Se ha formalizado algún tipo de documento en casa caso de adopción de alcorques?ç
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6. ¿Cuales son las obligaciones del adoptante?
7. ¿Tiene alguna responsabilidad respecto a la salud del árbol de su alcorque adoptado, por
las acciones que realize en el mismo?
8. ¿Esa adopción tiene un plazo estipulado?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Fins al moment, estan participant en el projecte: AV. Sant Marcel·lí, AV. Patraix, AV.
Cabanyal, AMPA del Col·legi Hermes i AMPA de l'Escoleta El Trenet. Totes elles associacions i
entitats dels barris on s'ha dut a terme de manera pilot aquest projecte.
2a: Actualment, s'està duent a terme la inscripció de les persones interessades en participar
en el projecte.
3a: Quan arribe el moment, al mes de febrer, se'ls donarà les llavors corresponents a les
persones interessades. Aquestes llavors variaran segons l'arbrat existent i les seues necessitats
hídriques.
4a: Els tècnics municipals, amb la col·laboració de personal de les contractes.
5a: El procés no ha finalitzat. Les persones participants estarien dins d'un llistat supervisat
per l'entitat col·laboradora i el Servei de Jardineria.
6a: Preparació del terreny, sembra, seguiment, rec, eliminació de plantes que, a criteri
tècnic, es consideren incompatibles amb el desenvolupament desitjat de la vegetació de l'escocell.
7a: Si segueixen les indicacions dels tècnics, l'arbrat no ha de tenir cap problema donat que
les tasques a realitzar són superficials.
8a: En principi no. No es tracta d'una acció per un temps determinat. El que intentem és
que, encara que alguna persona deixe, pels motius particulars que siga, de mantenir l'escocell, hi
haja una llista de persones que puguen incorporar-se al projecte en qualsevol moment."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Refugi d'animals en Torrent".
PREGUNTA
Hace ya más de dos meses que se firmó un protocolo de actuación entre el Ayuntamiento
de Valencia y el de Torrent para la implantación de un refugio de animales,
Es por lo que realizamos las siguientes,
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PREGUNTAS
1.- ¿Han sido nombrados los componentes de ambos ayuntamientos para realizar el
adecuado seguimiento de la ejecución de dicho proyecto?
2.- ¿En que fecha?
3.- ¿Quiénes son los componentes que representan a ambos ayuntamientos?
4.- ¿En que momento se encuentra el estudio de necesidades para la prestación del
servicio?
5.- ¿Se tiene elegida la ubicación? y de ser así ¿Dónde se encuentra?
6.- ¿Cuál es el presupuesto previsto para su ejecución?"
RESPOSTA
Sra. Tello, regidora delegada de Benestar Animal
"1a: Si
2a: 4 de desembre de 2017
3a: Jose Manuel Gil i Fermin Quero per l'Ajuntament de València, i Joan Tamarit i David
Baviera per l'Ajuntament de Torrent.
4a: S'ha constituït el grup de treball i en aquest mateix dia es va realitzar la primera reunió,
en la qual es va donar un termini fins a finals del mes de gener perquè els membres de la mateixa
aportaran documentació sobre les necessitats previstes per part dels dos ajuntaments, per
posteriorment iniciar l'elaboració del projecte. I també estem a l'espera de la possibilitat de la
incorporació d'altres municipis de l'àrea metropolitana.
5a: De moment la ubicació exacta no està determinada.
6a: Fins que el projecte no estiga més avançat i se sàpiguen les dimensions necessàries i
quants municipis participen, no es pot donar una xifra."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Personal del Gulliver".
PREGUNTA
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"Tras la adopción de la gestión del parque del Gulliver por parte del OAM de Parques y
Jardines, solicitamos información con el fin de conocer el resultado de este nueva forma de
gestión.
Es por esto que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Que personal está destinado a la gestión de dicho Parque?
2. ¿Cuales son las funciones de cada uno?
3. ¿Cual es el coste de personal anual de esos trabajadores?
4. ¿Que otros costes anuales lleva aparejada su gestión? (materiales, enfermería,
suministros, etc...) Detallar
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Un responsable a temps parcial i dos peons especialistes.
2a: El cap d'àrea és el responsable directe del personal i conservació de jardineria, la seua
dedicació al parc és parcial. Els peons fan atenció i informació en l'entrada de la instal·lació i
control de l'ús dels tobogans.
3a: 73303,35€ a l'any.
4a:
Servei d'infermeria i seguretat 63.500€ / any
Neteja 21.489,60€ / any
Subministres i materials 16.500,00€ /any"
28
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Tanques de la ciutat".
PREGUNTA
"En relación con el asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuántos metros de setos existían en la ciudad en el 2015? ¿y en el 2017?
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2018

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

31

Data
26/02/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 3zHK AFOV R9PT GO76 e55M qYMV FCo=

2.- ¿Cuándo está prevista la supresión de dichos setos?
3.- ¿En que zonas se han eliminado? Especificar cada uno de los espacios donde se ha
producido dicha supresión.
4.- ¿Cuándo esta prevista la supresión total de dichas plantas? ¿se sustituirán por otra
especie o se colocará algún tipo de vallado?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: 2015: 183428 metres lineals.
2017: 173336 metres lineals.
2a: En funció dels mitjans disponibles està previst intervenir en els següents espais durant
els pròxims mesos:
DM

DENOMINACIÓ

4

TAMARINDES AV. (Continuació)

4

PROFESSOR LÓPEZ IBOR Pl.

4

PIO XII AV.-CORTS VALENCIANES AV.

12

ALBEREDA P.(PROLONGACIÓ, MITJANA I ILLETES)

3a: A continuació es relacionen els jardins on s'ha actuat fins avui.
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DM

DENOMINACIÓ

4

TAMARINDES AV.

4

JORGE COMIN (METJE PEDIATRA) C/.

4

ALQUERIA DE RICOS C/.

4

POLICIA LOCAL PL. I ADJACENTS

11

BLASCO IBAÑEZ AV. (TRAM V)

12

ALBEREDA P.-FRANÇA AV.

12

ALBEREDA PSO.(ALCOHOLERA)

13

BLASCO IBAÑEZ AV.(III)

13

BLASCO IBAÑEZ AV.(IV)

15

RONDA NORD (II) (GERMANS MACHADO AV.)

15

ALFAHUIR C/.

16

LEVANTE U.D. AV.

17

AGRUPACIÓ MUSICAL MASSARROJOS C - CASTELL DE LA CREU C

8

REMODELACIÓ JARDÍ RAMÓN DE CASTRO

4a: Tècnicament l'element “tanca vegetal” va a seguir formant part dels nostres jardins, en
aquells espais (jardins històrics d'especial protecció) i massissos enjardinats que s'estime oportú,
per a garantir la sostenibilitat i gestió dels espais lliures tenint en compte la seua tipologia i que
les tanques “dirigides” són un dels elements que requereixen un manteniment més intensiu amb
un consum de recursos humans, de maquinària i combustible més elevat del conjunt de tasques
de manteniment en jardineria.
L'eliminació de la tanca únicament està prevista efectuar-la on es detecte mancada de
funcionalitat, com per exemple en aquells massissos amb prada establida envoltada de tanca
completament.
La retirada assenyalada de tanques vegetals en diferents espais enjardinats de la zona nord
s'emmarca en l'aplicació del vigent plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte de
manteniment en el seu Art.4.
"Article 4º.- Adaptació i reconducció de les unitats enjardinades i arbrat viari a nous
criteris. Planes mestre
L'adopció gradual i progressiva, total o parcial, la composició vegetal de les nostres
unitats enjardinades, sota l'ampli concepte abans dit de sustentabilitat, amb la incorporació i ús
de tècniques i materials propis de la xerojardineria, amb la base àmplia de l'ús de plantes
autòctones i naturalitzades, haurà de ser objecte d'un estudi detallat en cada unitat enjardinada
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que es considere necessari adaptar a aquesta realitat, conformant així un pla mestre que serà
engegat sota la supervisió i coordinació amb el Servei de Jardineria i la seua aprovació per
l'òrgan que corresponga; comprenent al detalle operacions tipus i planificació, materials i
seqüenciació, distingint entre aquelles unitats susceptibles de transformació progressiva a través
de la modificació de les tasques ordinàries habituals i aquelles fruit d'una intervenció global
conjunta rehabilitadora/reformadora i cost associat."
Tals actuacions s'estan definint aplicant criteris de funcionalitat, sostenibilitat,
racionalització i optimització de les tasques de manteniment, tot açò, sense menyscabar els
criteris ornamentals, com es pot apreciar en les intervencions ja realitzades, i executant-se de
forma progressiva.
No existeix una única alternativa tècnica, estudiant-se en cada cas la proposta més idònia,
d'aquesta manera, les tanques retirades en ocasions són substituïdes per prades amb vocació de
prats mediterranis, arbustos en formes lliures, en altres ocasions simplement s'eliminen en
coexistir amb una tanca metàl·lica, i en unes altres es transformen en embuatats orgànics o
inorgànics."
29
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Adopcions 2017".
PREGUNTA
"Una vez terminado el año 2017 seria interesante conocer la eficacia de las medidas
implantadas por la concejalía para fomentar las adopciones de animales.
Es por lo que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles han sido los movimientos de animales (número inicial, entradas, defunciones,
adopciones e inventario final) en el núcleo zoológico municipal de Benimamet durante el año
2017? Detallar por tipo de animal y mensualizado.
2.- ¿Cuáles han sido los movimientos de animales (número inicial, entradas, defunciones,
adopciones e inventario final) en el centro de avifauna y exóticos de Nazaret durante el año
2017? Detallar por tipo de animal y mensualizado.
RESPOSTA
Sra. Tello, regidora delegada de Benestar Animal
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10

5

ENERO
FEBRERO
Aratinga Verde Cerdo Vietnamita
Conejo
Paloma bravía
Amazona frente Azul
Paloma bravía
Conejo
Conejo
Paloma
Ninfa
Paloma bravía
Paloma bravía
Mono capuchino
Gallo pelea
Paloma bravía

ENTRADA 2017- EXÓTICOS

11

22

23

32

22

7

23

10
TOTAL

12

Data
26/02/2018

183

6

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Cobaya
Pingüino Europeo Gorrión Común Paloma bravía
Paloma bravía
Paloma bravía
Paloma bravía
Tórtola turca
Cerdo Vietnamita Yaco de cola roja
Cobaya
Pato mudo
Oca (híbrido)
Conejo
Periquito común Paloma bravía
Paloma Torcaz Pitón Birmana
Agapornis FischeriGallo
Cobaya
Pato mudo
Oca (híbrido)
Gorrión Común Vencejo Común Tórtola turca
Serpiente del MaizGallo pelea
Tórtola turca
Tórtola turca
Cobaya
Pato mudo
Paloma bravía
Cotorra de KramerPaloma bravía
Paloma bravía
Gallina
Periquito común Gallina
Pato Mudo
Conejo
Pato mudo
Gallo pelea
Hurón
Cotorra pecho grisGallina
Camaleón común Gallina
Gallo
Yaco de cola roja
Conejo
Pato mudo
Gallina
Cotorra pecho grisDiamante gould Petauro del azucarMirlo común
Gallina
Gallo
Yaco de cola roja
Serpiente del MaizPato mudo
Gallo pelea
Paloma bravía
Ninfa
Loro cabeza amarilla
Tórtola turca
Gallo
Gallo
Paloma bravía
Pato mudo
Gallo pelea
Iguana verde
Ninfa
Tórtola turca
Gallo
Gallo
Tórtola turca
Pato mudo
Gallo pelea
Cotorra pecho grisArdillla vientre rojo
Serpiente del MaizAgapornis FischeriGallina
Camaleón de Jackson
Pato mudo
Cotorra de KramerGorrión Común Pato mudo
Paloma bravía
Tórtola turca
Camaleón pantera
Tórtola turca
Pato mudo
Gorrion
Cotorra pecho grisPato mudo
Paloma bravía
Cameleón pantera
Pato mudo
Gorrion
Pato azulón (híbrido)
Pato mudo
Periquito común
Tórtola turca
Pitón bola
Loro Yaco cola rojaPato azulón (híbrido)
Pato mudo
Pogona
Hamster común Gorrión Común Pato azulón (híbrido)
Gorrión Común
Cabra
Tortuga de FloridaHurón
Pato azulón (híbrido)
Gorrión Común
Tórtola turca
Tortuga de FloridaGallina
Pato azulón (híbrido)
Agapornis
Ninfa
Faisan común
Cotorra de KramerPato azulón (híbrido)
Gallo pelea
Tórtola turca
Periquito común Paloma bravía
Pato azulón (híbrido)
Conejo
Tórtola turca
Gallo
Paloma bravía
Pato azulón (híbrido)
Tórtola turca
Agapornis Fischeri
Conejo belier
Tórtola turca
Cotorra Kramer Mirlo común
Agapornis Fischeri
Agama
Paloma bravía
Paloma bravía
Agapornis personata
Tórtola turca
Agama
Paloma bravía
Gallina
Cotorra de Kramer
Tórtola turca
Cotorra de KramerVencejo Común
Paloma bravía
Cotorra de pecho gris
Erizo pigmeo africano
Mirlo común
Gorrión Común
Urraca
Urraca
Urraca
Gorrión Común
Paloma bravía
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Data
26/02/2018
3

3
1
1
3

4

10

MARZO
Gallo pelea
Cobaya
Conejo
Paloma bravía
Ninfa
Tórtola turca
Hamster
Hamster
Cobaya
Cobaya

2

7

4
1
1
2

FEBRERO
Paloma bravía
Cerdo Vietnamita
Paloma bravía
Cobaya
Cobaya
Paloma bravía
Conejo

ENERO
Periquito común
Paloma
Paloma bravía
Paloma bravía

5
5

12

22

ABRIL
Pingüino Europeo
Aratinga Verde
Tortuga de Florida
Tortuga de Florida
Hamster
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Hamster
Periquito común
Camaleón de Jackson
Hamster
Mono ardilla
Mono capuchino
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8
1
4

11
2

6
5

9

3

3

32
4

24

JUNIO
Gorrion
Gorrion
Conejo
Guacamayo
Paloma bravía
Cotorra de Kramer
Paloma bravía
Cotorra de pecho gris
Gorrión Común
Hurón
Aratinga de Guayaquil
Gallina
Gallo pelea
Gallina
Cotorra de Kramer
Cerdo Vietnamita
Cotorra de pecho gris
Gallo pelea
Paloma bravía
Cotorra pecho gris
Cotorra pecho gris
Pato azulón (híbrido)
Paloma bravía
Gorrión Común
Vencejo Común
Hurón
Mirlo común
Gorrión Común
Urraca
Urraca
Urraca
Paloma bravía

3

4
4

6
1

2

20

JULIO
Pato azulón (híbrido)
Gallina
Paloma bravía
Gorrión Común
Vencejo Común
Paloma bravía
Conejo
Erizo pigmeo africano
Cotorra pecho gris
Ardillla vientre rojo
Faisan común
Cotorra Kramer
Ninfa
Ninfa
Gorrión Común
Gorrión Común
Diamante gould
Gallo pelea
Tórtola turca
Mirlo común

SALIDA 2017- EXÓTICOS
Hurón
Hamster
Cobaya
Amazona frente Azul
Conejo belier
Paloma bravía
Gallo
Gallo pelea
Gallo pelea
Cotorra de Kramer
Paloma bravía
Paloma bravía
Tórtola turca
Paloma bravía
Paloma bravía
Tórtola turca
Tórtola turca
Hamster
Gorrión Común
Cotorra de Kramer
Paloma bravía
Paloma bravía
Paloma bravía
Tórtola turca

MAYO

2

1
3

6

AGOSTO
Rata
Paloma bravía
Loro Yaco cola roja
Paloma bravía
Tórtola turca
Paloma bravía

4
1

1
11
2

19

SEPTIEMBRE
Paloma Torcaz
Camaleón común
Mirlo común
Tórtola turca
Tórtola turca
Paloma bravía
Paloma bravía
Agama
Paloma bravía
Tórtola turca
Cabra
Mirlo Común
Tórtola turca
Tórtola turca
Agapornis Fischeri
Tórtola turca
Tórtola turca
Paloma bravía
Gorrión Común
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1

2

2

2

2

3
8

2

3

7
1
2

7

DICIEMBRE
Ánade Azulón (Híbrido)
Agapornis Fischeri
Agama
Cameleón pantera
Tórtola turca
Cerdo Vietnamita
Pogona

7

NOVIEMBRE
Tórtola turca
Tórtola turca
Gallina
Gallo
Gallo
Tórtola turca
Tórtola turca

21

OCTUBRE
Pato azulón (híbrido)
Pato azulón (híbrido)
Pato azulón (híbrido)
Conejo
Tórtola turca
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Pato mudo
Gallina
Gallina
Gallo pelea
Hamster
Hamster común
Periquito común
Agapornis
Agapornis personata
Periquito común
Ninfa
Agapornis Fischeri
Periquito común

40
4
49
9
1
31
15
9
6
15

179
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30
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Conveni col·lectiu OAM".
PREGUNTA
"En relación al asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Se está negociando ya, el convenio colectivo con el comité de empresa del OAM? En
caso negativo ¿Cuál es el motivo, por el que no se han iniciado dichas conversaciones? ¿Cuándo
está previsto se inicien las negociaciones? En caso positivo ¿cuándo se prevé finalicen las
negociaciones?
2.- ¿Ha solicitado el comité de empresa, la apertura de negociaciones para la firma del
convenio colectivo? En caso afirmativo, ¿en qué fecha se realizó dicha solicitud?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Sí, en aquests moments s'està duent a terme la negociació del conveni col·lectiu.
2a: La negociació del conveni s'inicia de mutu acord amb la representació dels treballadors
A l'octubre 2017."
31
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Parc de la Rambleta".
PREGUNTA
"Los vecinos del barrio de San Marcelino protestan por el estado en el que se encuentra el
Parque de la Rambleta tras los continuos actos vandálicos y botellones que se producen dentro de
dicho parque.
Es por lo que realizamos las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuándo se va a proceder a reponer las papeleras arrancadas?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

41

Data
26/02/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 3zHK AFOV R9PT GO76 e55M qYMV FCo=

2.- ¿Se va a proceder a incrementar el servicio de limpieza del parque?. ¿en que medida?,
¿Cuándo?
3.- ¿Se van a incrementar las medidas de seguridad en el Parque para impedir el acceso
nocturno? ¿De qué manera?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Les papereres afectades per actes vandàlics es reparen o es falquen immediatament
l'endemà hàbil d'haver-se produït.
2a: S'està estudiant contemplar un increment de neteja dins del marc de la modificació de
l'actual contracta.
3a: El Parc s'obri segons temporada de 7:00 a 19:00 h a la tardor-hivern i es tanca a les 21
h. a la primavera-estiu. La Policia Local té constància d'aquestes intrusions indegudes efectuant
rondes de vigilància."
32
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Difunts pressupostats en l'OAM".
PREGUNTA
"Tras la aparición de trabajadores fallecidos en el cálculo de las necesidades
presupuestarias para el ejercicio siguiente en la documentación presentada por la gerencia del
QAM de Parques y Jardines.
Realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Que importe se había solicitado para el 2018 que correspondía a trabajadores ya
fallecidos?
2. ¿Este mismo hecho ya se había producido en el presupuesto 2017? De ser así ¿A cuanto
ascendía el importe en ese presupuesto?
3. ¿Este mismo hecho ya se había producido en el presupuesto 2016? De ser así ¿A cuanto
ascendía el importe en ese presupuesto?
4. ¿Cual fue el destino real que se le dió al dinero presupuestado para estos fallecidos?
Detallar en cada caso"
RESPOSTA
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Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Total de 75.339,20 euros.
2a: No. No obstant això, cal assenyalar que el pressupost s'aprova en el Consell Rector a
l'octubre de 2016 i el 28 de novembre de 2016 es produïx una defunció.
3a: No.
4a: Cap, ha produït superàvit en el capítol I.
Cal deixar palés que s'ha donat ordre per revisar totes les dades de recursos humans per
comprovar que corresponen a la realitat, donat que s'ha detectat errades en la mateixa en els
pressupostos de l'any 2012, 2013 i 2014."
33
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Jardins en els plecs de condicions".
PREGUNTA
"PREGUNTAS
1.- ¿Qué jardines de los que según el vigente pliego de condiciones debía mantener las
contratas, siguen manteniéndose desde el OAM? Especificar la ubicación, y los metros
cuadrados.
2.- ¿Qué jardines de los que según el vigente pliego de condiciones, debía mantener el
OAM, lo siguen haciendo las contratas de jardinería? Especificar la ubicación y los metros
cuadrados
3.- ¿Qué labores, no contempladas en los pliegos de condiciones de jardinería, están
realizando las contratas?
4.- ¿Qué trabajos, no contemplados en los pliegos de condiciones de jardinería, se están
pagando como trabajos extraordinarios? ¿Cuál es el importe de dichos trabajos extraordinarios?
Especificar la cuantía desglosada por cada uno de los trabajos, tanto en 2016, como en 2017"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Aquesta pregunta va ser contestada en el punt 95 de l'ordre del dia del Ple de 28 de
juliol de 2016.
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2a: Aquesta pregunta va ser contestada en el punt 95 de l'ordre del dia del Ple de 28 de
juliol de 2016.
3a: Allò que no està previst en la contracta i que ha sigut necessari executar, s'ha tramitat
mitjançant els expedients corresponents.
4a: No hi ha treballs extraordinaris en les certificacions de manteniment. Sí s'han realitzat
una sèrie d'actuacions necessàries fóra de les tasques pròpies del manteniment ordinari, però no
com a treballs extraordinaris."

34
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Centre de Recuperació de Gats".
PREGUNTA
"Tras quedar el centro de recuperación de gatos, fuera de las inversiones a realizar a través
de los presupuestos participativos,
Realizamos las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el futuro que se tiene previsto para este proyecto?
2.- ¿Cuales son los plazos que se barajan para el mismo?
3.- ¿Cuál es el presupuesto con el que se va a dotar?
4.- ¿Cuál es el lugar destinado para su posible ejecución?"
RESPOSTA
Sra. Tello, regidora delegada de Benestar Animal
"La regidoria de Benestar Animal considera que es un projecte necessari i té previst tirar
endavant en ell. Per ara, per poder continuar, s'ha sol·licitat al servei de Patrimoni informació
sobre el terreny més oportú per poder fer el projecte."
35
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Mal estat dels jardins de Les Alberedetes".
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PREGUNTA
"Vecinos de la zona de Blanquerías nos informan de su malestar por el mal estado en el
que se encuentran constantemente los jardines del las Alameditas, con suciedad acumulada y
restos y residuos que no se limpian
Es por esto que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Cuando se van a limpiar adecuadamente dichos jardines?2. ¿Cuando se van a recoger
los restos de las acampadas que alli se producen constantemente?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: Es realitza la neteja diària de dilluns a divendres i actualment el seu estat és l'adequat.
2a: No són restes d'acampades el que hi ha en el jardí, són pertinences pròpies de persones
sense sostre. El servei de neteja de jardins no du a terme la seua retirada. Es coordina amb policia
la retirada dels objectes abandonats, la qual cosa es va dur a terme el passat 11 de gener."
36
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
PREGUNTA formulada IN VOCE per la Sra. M. Ângels Ramón-Llin Martínez, regidora del
Grup Municipal Popular, relativa a "neteja zona final del llit del riu".
El Sr. M. Àngels Ramón-Llin Martínez, regidora del Grup Municipal Popular, planteja que
els veïns de Natzaret estan indignats per la falta de neteja de la zona final del llit i pregunta com
està la situació.
La Sra. Presidenta s'informarà i contestarà.
37
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PREGUNTA formulada IN VOCE por la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup
Municipal Popular, relativa a "documentació expte protecció campanes".
La Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Municipal Popular, pregunta per què en
l'expedient no consta la contestació del Síndic de Greuges i de la Conselleria en l'expedient de
protecció de les campanes.
38. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-C1504-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
REGIDORIA D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA. Proposta d'adhesió al
Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori.
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RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
Per unanimitat s'aprova ratificar la urgència de la inclusió del punt en l'orde del dia, de
conformitat amb l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
DEBAT
La Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martínez, regidora del Grup Municipal Popular, indica que
votarà a favor de la urgència i del fons però els sorprén ara la urgència perquè este tema es va
plantejar a l'octubre portar-ho a un Ple i el seu Grup estava d'acord encara que mai més es va
saber fins ara. I afig que esta forma de governar és com menys "estrambòtica".
El Sr. Santiago Benlliure Moreno, regidor del Grup Municipal Ciutadans, es manifesta en
la mateixa línia que exposa la Sra. Ramón-Llin perquè ja es va proposar com a declaració
institucional a l'octubre i no s'ha sabut gens més.
VOTACIÓ
Se somet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat, elevar al Ple el següent dictamen:
ACORD
Moció subscrita per la regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, per la
qual s'adscriu l'Ajuntament de València al Pacte Estatal per al Sobirania Alimentària, l'Educació
Ambiental i la Sostenibilitat del Territori.
"L’Ajuntament de València firmà el 15 d'octubre de 2015 el Pacte de Política Alimentària
Urbana de Milà.
Entre els acords assumits amb la firma del Pacte s'hi inclouen:
«Promoure la coherència entre les polítiques i els programes municipals relatius a
l’alimentació i les polítiques i els processos subnacionals, nacionals, regionals i
internacionals pertinents.
En cada ciutat, utilitzar el Marc d’Acció com a punt de partida per a organitzar el sistema
alimentari urbà propi i compartir els avanços entre les ciutats participants, els governs
nacionals de pertinència i les organitzacions internacionals, si és el cas.
Promoure la participació d’altres ciutats en el marc de la nostra acció a favor de les
polítiques alimentàries.»
El propi Marc d'Acció del Pacte recull entre altres accions:
«Adoptar un enfocament ecosistèmic per a orientar una planificació holística i integrada
de l’ús del territori, en cooperació entre les autoritats urbanes i rurals i altres ens per al
maneig dels recursos naturals, combinant les característiques del territori amb estratègies
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per a la reducció dels riscos, a fi d’augmentar les oportunitats de producció
agroecològica, la protecció de la biodiversitat i del sòl agrícola, l’adaptació als canvis
climàtics, el turisme i el temps lliure i altres servicis ecosistèmics.»
El juliol de 2017 l'Ajuntament de València va rebre invitació formal per adherir-se al Pacto
Estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental i la Sostenibilidad del Territorio.
Aquest Pacte compta amb nombroses adhesions tant d'institucions i administracions
públiques com entitats del sector acadèmic i privat i de la societat civil i sindicats.
L'objectiu d'aquest Pacte se centra en la defensa activa dels Territoris Agraris Històrics
mitjançant el compromís per a l'impuls de diverses línies estratègiques com ara l'educació
ambiental, la dinamització agrària, la defensa del patrimoni agrari, la promoció de la formació
professional, la promoció dels canals curts de distribució i consum de productes agrícoles, etc.
sempre reconeixement el paper dels agricultors i les agricultores i posant-los al centre de
qualsevol estratègia de conservació, protecció i foment.
Per al procés d'adhesió al Pacte, es va consensuar un text de declaració i un annex durant
les primeres jornades Intervegas, el 14 de novembre de 2015, a la ciutat de Granada al qual cal
adherir-se per formar part formalment del Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la
Educación Ambiental i la Sostenibilidad del Territorio, el qual reproduïm a continuació:
«PACTE ESTATAL PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA, L’EDUCACIÓ
AMBIENTAL I LA SOSTENIBILITAT DEL TERRITORI
Estratègia 2015-2031
Reunits a Granada amb motiu de les “I JORNADES FEDERACIÓ INTERHORTES
(«INTERVEGAS»):
Estratègia 2015-2031. Per a la Sobirania Alimentària i Defensa del Territori: Protecció i
Dinamització dels Territoris Agraris”, els col·lectius signants d’aquest pacte acorden iniciar la
recuperació dels espais agraris d’alt valor cultural des dels principis de la sobirania
alimentària, la co-evolució i la sostenibilitat dels Territoris Agraris Històrics (d’ara en endavant
TAH).
Conscients dels valors agraris, culturals, educatius, paisatgístics i ambientals dels TAH,
així com del deteriorament i desnaturalització al que es troben sotmesos, del seu paper com a
suport de la identitat patrimonial i la del seu entorn, així com pel seu potencial com a font de
riquesa i treball, acorden col·laborar per a promoure i executar el següent decàleg de mesures
que afectarien els TAH:
1. Protecció i adaptació normativa. Instar a qui tingua atribuïdes les competències en la
matèria a realitzar els canvis normatius necessaris per iniciar una classificació agroambiental
dels TAH i la protecció dels seus sòls davant de qualssevol altre ús no compatible amb l’activitat
agrària, i començar els processos per a recuperar els espais degradats d’aquests territoris.
També instem a la defensa i respecte dels comunals com a tals i a les institucions que els
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gestionen. Per a aconseguir-ho, es proposaran mesures legislatives en tots els àmbits de les
administracions públiques.
2. Dinamització de l’activitat agrària. És imprescindible que s’adopten mesures que
afavorisquen els canals curts i altres vies complementàries, així com la valorització dels
productes dels TAH, mirant que s’incremente progressivament la introducció de les millors
pràctiques per una alimentació més saludable. Considerem necessari diversificar els cultius i
unes formes de producció més social i ecològicament sostenibles. Aquestes actuacions haurien
d’incloure la innovació que faça viable i dignament remunerada una activitat agrària més
agroecològica; el suport tècnic a l’agrupació de productors i productores, així com suport a la
comercialització conjunta i, en el seu cas, les mesures fiscals que permeten exercir aquesta
activitat en condicions de rendibilitat i legalitat. A més, es fomentaran els cultius d’interès
social i mercats de productes locals, tant els estacionals com els fixes.
3. Reconeixement del paper dels agricultores i les agricultores. Als TAH els principals
actors són els homes i dones que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia per compte propi o
aliè, i que en viuen. Aquests col·lectius i els seus representants seran objecte de reconeixement i
protagonisme en la vida social i productiva. Per a tal finalitat, han de materialitzar-se ajuts
dirigits a la professionalització del sector, considerant el benefici social que suposen aquests
actors i la seva activitat per a la comunitat en particular i la societat en general, en relació a:
- La capacitat per a la producció d’aliments i matèries primeres.
- La creació, conservació i regeneració de paisatges, com a suport indispensable en la
protecció i defensa mediambiental i en la producció agropecuària sostenible.
- La generació d’autoocupació i la creació de llocs de treball.
- La creació in situ d’un teixit productiu i de transformació dels productes d’aquests
territoris, especialment de forma artesanal i fomentant el cooperativisme.
Tots els col·lectius que subscriuen aquest Pacte es comprometen a realitzar iniciatives per
a recuperar i transmetre el coneixement del maneig del territori i de les pràctiques
agropecuàries.
4. Impuls i finançament per a la recuperació dels TAH. Respecte i recolzament dels TAH
com a rebost sostenible i font de riquesa. El cicle integral de l’aigua, la mobilitat sostenible,
l’ajuda per a la reconversió dels cultius en agroecològics, la formació de noves i nous
agricultors i ramaders, el pla de comercialització i qualsevol altra iniciativa de producció,
transformació i promoció agropecuària, que tingua per objectiu recolzar el paper dels TAH com
a veritables rebosts sostenibles, a la vegada que fonts de treball i riquesa, seran de vital
consideració per al seu impuls i finançament.
5. Els TAH i els seus valors històrics.
5.a. Les administracions corresponents actualitzaran el catàleg de béns patrimonials
d’aquests territoris, amb un pla de recuperació i dinamització. L’ús preferent d’aquests béns
serà el productiu agrari.
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5.b. En el marc legislatiu corresponent, s’haurà d’elaborar un Pla Estratègic de gestió i
desenvolupament sostenible per a la definició i manifestació dels valors dels TAH que permeta
sintetitzar els seus senyals d’identitat a través de la projecció dels seus recursos (socials,
patrimonials, culturals, geogràfics, agraris, naturals, urbanístics, econòmics, i de qualsevol altre
tipus) i la implicació dels seus habitants, que servisca d’element de diàleg entre administracions
i ciutadans per a dissenyar plans de desenvolupament fets a mida de les persones que hi habiten
i que, al mateix temps, servisca de referència d’integració amb el seu entorn rural per a
posicionar-se davant públics externs com a hàbitat de qualitat, obert i orientat a preservar la
seua activitat productiva, l’entorn paisatgístic i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i
ciutadanes.
6. Manteniment i preservació de l’estructura territorial. Els rius, les sèquies, els camins i
les vies pecuàries d'aquests territoris són elements que articulen el territori. La seua
recuperació, correcta senyalització, manteniment i preservació, tant pels usos agraris com per a
usos complementaris sostenibles, seran objecte de programes específics que harmonitzen els seus
valors d’ús amb els ambientals. Les actuacions integrals en aquests elements seran prioritàries
per sobre d’altres de la mateixa natura.
7. TAH i educació (inclosa la Formació Professional Inicial i la Permanent, així com els
Programes d’Educació sobre biodiversitat, producció sostenible i conservació mediambiental).
Les diferents administracions públiques col·laboraran per a assolir un programa complert
d’activitats formatives per a cada curs escolar en relació amb els TAH, que establisca
programes d’inserció laboral per a garantir un relleu generacional adequat i que contribuïsca a
la necessària sensibilització, coneixement i valoració de l’activitat agropecuària i els TAH. Es
dotarà als centres educatius de materials didàctics i es crearà el premi educatiu estatal, amb
caràcter anual, “Millor experiència educativa en relació als TAH”.
8. Incorporació dels productes dels TAH en circuits curts de consum, distribució i
comercialització. Adoptar mesures per a fomentar la comercialització directa dels productes
dels TAH als mercats i, en especial a mercats d’agricultors que suposen punts de venda directa
als consumidors, especialment a les ciutats i nuclis de població d’aquests TAH. S’adoptaran les
mesures normatives necessàries per afavorir que en els menjadors urbans i, especialment, en els
menjadors escolars, els dels hospitals, els de caràcter social i assistencial i en tots aquells que
depenguen de les administracions públiques, s’ofereixen productes procedents dels TAH propers.
9. Difusió dels valors dels TAH a la ciutadania en general. Campanyes d’informació,
conscienciació, promoció i sensibilització. Donat que només s’estima i es consumix allò que es
coneix, els signants acorden incloure en els seus discursos, campanyes i agendes la defensa dels
valors d’aquests territoris.
10. Creació d’un Consell Estatal per a la xarxa dels TAH. Per a l’assoliment d’aquests
objectius s’insta a la creació, dins els organismes amb competències en Agricultura, del Consell
Estatal de la Xarxa de TAH, que s’integrarà a l’Observatori Europeu de l’Agricultura
Periurbana.
Per a garantir la sobirania alimentària, els Territoris Agraris són necessaris. Un altre
desenvolupament del territori és possible.
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Estratègia 2015-2030. “El sector agrari, lo primer”
Granada, dissabte 14 de novembre de 2015.
ANNEX SOBRE “EL PACTE ESTATAL PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA,
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA SOSTENIBILITAT DEL TERRITORI. Estratègia 2015-2030”.
Sense menystenir altres consideracions, aquest Pacte, fruit d’un acord pres en les I
Jornadas Federació Intervegas, de 13 i 14 de novembre a Granada, reuneix un sentir sobre la
necessitat d’establir mecanismes de protecció de Territoris que Històricament han estat Agraris i
que per circumstàncies diverses, totes elles imbuïdes d’una acció antròpica contrària a la seua
preservació, es veuen amenaçats.
En conseqüència, aquest Pacte neix de la necessitat de protegir, planificar, desenvolupar
i gestionar els Territoris Agraris de l’Estat. Per aquest motiu la seua pretensió proactiva porta a
plantejar una dinàmica de treball per a incitar les administracions públiques a l’adopció de
polítiques de consolidació de l’activitat agrària i el reconeixement professional i social dels qui
la fan possible (agricultors i agricultores i investigadors i tècnics agraris).
Per tant, per a establir un fons compartit i obtenir el màxim recolzament en aquest
decàleg, s’han tingut en compte totes aquelles aportacions que ens han anat arribant i han estat
consensuades. Tanmateix, els documents que es relacionen a continuació han servit, en la seua
consideració, com elements d’informació i, de vegades, de vertebració dels punts que configuren
aquest Pacte. Igualment podran o hauran de ser considerats, sense ser vinculants, pels futurs
desenvolupaments del Pacte.
Els documents a què es fa referència són:
- Dictamen NAT/204-CESE 1209/2004 “L’agricultura periurbana” del Comitè
Econòmic i Social Europeu (d’ara en endavant CESE), de 16 de setembre de 2004, a
Brussel·les. Sobre:
• El condicionament dels entorns urbans en l’activitat productiva dels territoris agraris
periurbans.
• La consideració que l’activitat agrària és més que una activitat productiva i merament
econòmica. "SENSE AGRICULTURA NO POT EXISTIR EL PAISATGE AGRARI”.
• La necessitat del reconeixement social, polític i administratiu d’aquests espais agraris.
• La necessitat de la preservació, consolidació i/o recuperació d’aquests espais agrícoles
mitjançant l’impuls des de les Administracions públiques d’una legislació adient i una
planificació i ordenació ajustades, tot plegat com a fonament pràctic del necessari
reconeixement social i polític de tot plegat, tant des d’un punt de vista conceptual com
emocional.
• La necessitat d’un desenvolupament dinàmic i sostenible de l’activitat agrària d’aquests
territoris des de xarxes de cooperació, generant ‘entitats de participació i gestió’.
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- “Carta de l’Agricultura periurbana, per a la preservació, la ordenació, el
desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans” subscrita per les organitzacions
Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Xarxa Agroterritorial, a
Castelldefels, al setembre de 2010.
- Declaracions, Manifestos i Reflexions de les diferents edicions de les ‘Jornades en
defensa de l’Horta’ patrocinades per la Universitat d’Alacant.
- “Manifest de Guardamar”, Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx.
- “EL PARC AGRARI. Una figura de transició cap a nous models de governança
territorial i alimentària”, de Carolina Yacamán Ochoa i Ana Zazo Moratalla.
- “Milan Urban Food Policy Act” (Pacte de Milà de política alimentària urbana) del 15
d’octubre de 2015.
- “Declaració sobre protecció d’hortes tradicionals”, per la SEAE.
- Manifestos públics de lluita a favor de la preservació de les Hortes Mediterrànies,
especialment els relatius a Per l’Horta de València, Amics de l’Horta d’Orihuela i Huermur,
entre d’altres.
- “Pacte per la Vega de Granada 2015”, subscrit per Salvemos la Vega, VegaEduca, les
Organitzacions sindicals UGT i CCOO, les agrupacions d’Agricultors i Ramaders, ASAJA,
COAG i els partits polítics PSOE, PP, IU, C’s, PODEMOS i UPyD.
- “Pacte local per la Vega de Granada 2015”, subscrit per Salvemos la Vega, VegaEduca,
les Organitzacions sindicals UGT i CCOO, les agrupacions d’Agricultors i Ramaders, ASAJA,
COAG i els partits polítics PSOE, PP, IU, C’s, PODEMOS i UPyD i proposat per a la seva
aprovació i signatura en els plens municipals de cadascun dels municipis que configuren el
territori agrari de la Vega de Granada.
Així, pel desenvolupament d’aquest Pacte es proposa la constitució de la Federación
Intervegas amb totes les organitzacions signants, integrant les 17 Comunitats Autònomes, i
aquelles que s’adhereixen amb posterioritat.»
La Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic per unanimitat, acorda:
Elevar al Plenari Municipal, la proposta d'adhesió -mitjançant declaració institucional en el
cas que fora possible el consens unànime- al Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària,
l’Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori com a manera d'afirmar el compromís de la
ciutat de València amb la defensa del seu territori agrari i amb els acords del Pacte de Polítiques
Alimentàries Urbanes de Milà i que s'habilite a l'Alcaldia per firmar formalment els documents
d'adhesió i en el seu cas delegar la gestió en la regidoria que considere."
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I, com no hi ha més assumptes a tractar, a les onze hores i vint minuts, la Presidència alça
la sessió, de la que s'estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, el Secretari,
certifique.
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