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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 DEL DIA
18 D'OCTUBRE DE 2018
En la Sala de Comissions II, pati B, 2n pis de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs de la
ciutat de València, sent les 9 hores i 35 minuts, del dia 18 d'octubre de 2018, davall la
presidencia de la Sra. M. Pilar Soriano Rodríguez, es reunix en sessió ordinària, la Comissió de
Medi Ambient i Canvi Climàtic, amb l'assistència dels components d'esta, Sr. Roberto Jaramillo
Martínez, Sra. M. Àngels Ramón-llin Martínez, Sr. Sergi Campillo Fernández, Sr. Vicent Sarrià
Morell, Sra. Lourdes Bernal Sanchis i Sr. José M. Bravo Plana-Sala, i actua 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 20 de setembre de 2018.
Pregunta la Sra. Presidenta si algun membre de la Comissió ha de formular alguna
observació a l'acta de la sessió del dia 20 de setembre de 2018, prèviament distribuïda amb la
convocatòria. No havent-hi cap observació, queda aprobada d'acord amb allò que s'ha prescrit en
l'article 91 del ROF.
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-05653-2018-000002-00
PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE:
SECRETARIA D'ÀREA II. Fixar el calendari dels mesos de novembre i desembre de la
Comissió per la modificació del règim de sessions del Ple d'aquestos mesos.
"Celebrar la sessió corresponent al mes de novembre el dia 08 a les 9:30 hores en la Sala
de Comissions II, pati A, 2º pis de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs, indicant a efectes
informatius que:
- El termini de presentació de Preguntes serà al dia 26 d'octubre fins a les 12:00 hores.
- El termini de presentació de Mocions serà al dia 02 de novembre fins a les 14:00 hores.
Per tant, la convocatòria de la dita Comissió es realitzarà el dia 05 de novembre.
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Celebrar la sessió corresponent al mes de desembre el dia 13 a les 9:30 hores en la Sala de
Comissions II, pati A, 2º pis de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs, indicant a efectes
informatius que:
- El termini de presentació de Preguntes serà al dia 30 de novembre fins a les 12:00
hores.
- El termini de presentació de Mocions serà al dia 07 de desembre fins a les 14:00 hores.
Per tant, la convocatòria de la dita Comissió es realitzarà el dia 10 de desembre.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-02610-2018-000060-00
PROPOSTA NÚM.: 7
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 (octubre).
DEBAT
La Sra. Bernal señala que la tramitación va muy lenta. Recuerda una vez más que solicitó y
no se lo facilitado el cronograma de actuaciones.
La Sra. Presidenta manifesta que s'està en la fase final de la redacció, i en este moment no
considera que puga presentar-se un "cronograma" i afig que farà arribar l'esborrany de
l'ordenança quan es tanque el text des del punt de vista tècnic.
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VOTACIÓ
La Comissió queda assabentada de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança de
Contaminació Acústica.
ACORD
"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 que se emitió en relación con la tramitación de la modificación de
la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica, el pasado 4 de octubre se tuvo
reunión de trabajo con la Delegación. En dicha reunión se hicieron algunas consideraciones y en
estos momentos se está adaptando el borrador.
En cuanto finalice dicha adaptación se remitirá a los Servicios con competencias en la
materia para que hagan las aportaciones técnicas que estimen oportunas."
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-02610-2018-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe Meses de Treball
ZAS.
DEBAT
La Sra. Bernal indica que siguen sin reunirse las Mesas de las ZAS.
La Sra. Presidenta assenyala que en les declaracions de ZAS no s'exigix una periodicitat de
les reunions de les Taules i es van convocant quan es consideren necessàries i afig que tampoc hi
ha hagut peticions.
La Sra. Bernal indica que deberían convocarse aunque no se pidieran y recuerda que la
zona de Ruzafa hace más de dos años que no se reúne y la zona del Barrio de San José tampoco.
La Sra. Presidenta contesta que no té inconvenient a reunir-se, però insistix que no li l'han
demanat.
VOTACIÓ
La Comissió queda assabentada de l'informe sobre les Meses de Treball ZAS.
ACORD

"Por acuerdo del 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 a las distintas zonas
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acústicamente saturadas, así como de las relacionadas con el seguimiento de las medidas
provisionales de la zas del barrio del Carmen
Desde el último informe remitido a la Comisión de Medio Ambiente en relación con las
actuaciones en las zas de Valencia, se informa que se ha realizado las siguientes gestiones con
respecto a la zas del Carmen:
Como ya se indicaba en el anterior informe de septiembre, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2018, se ha sometido nuevamente a información pública
la Propuesta de Medidas definitivas de la ZAS del Carmen por lo que respecta únicamente a la
inclusión de las salas socioculturales como actividad suspendida en cuanto a su otorgamiento en
el ámbito de la ZAS.
El plazo de información pública finalizó el pasado 22 de agosto no habiendose presentado
alegación alguna sobre el punto de referencia.
En estos momentos se está ultimando la contestación a las alegaciones efectuadas en la
anterior información pública estando pendientes informes de otros servicios municipales con
competencias en la materia cuya solicitud se ha reiterado.
Una vez resueltas las alegaciones el documento que resulte se remitirá a la Conselleria
competente en medio ambiente para que informe también al respecto."
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RESULTAT: RETIRAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular,
relativa a "Mordeduras rates penades".
MOCIÓ
"En el año 2017 el Ayuntamiento junto con Acció Ecologista Agró puso en
funcionamiento el proyecto "Aliades en la Nit", instalando 76 refugios en l´horta nord y el
arrozal.
En la Comunidad Valenciana se contabilizan 25 especies diferentes de rates penades.
Existe un desconocimiento por la ciudadanía de los beneficios de les rates penades y en
ocasiones produce rechazo, por tanto es necesario realizar campañas de información, talleres y
charlas.
Asimismo en Septiembre 2018 en Huelva y Valladolid han sido atendidas dos personas
tras ser mordidas por rates penades con la rabia (portadores del lisavirus europeo de murciélago
tipo 1(EBLV-1). En estos casos la ciudadanía debe ser conocedora del protocolo a seguir.
La coincidencia de estos casos, puede ser una casualidad o el primer indicio de algo para
poder extraer conclusiones.
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PROPUESTA DE ACUERDO
1. Formalizar un Plan de contingencia y emergencia para dar respuesta a algún tipo de
mordedura de rates penades a la poblacion en el ámbito del proyecto de "Aliades en la nit" .
2. Realizar Campañas de concienciación a la ciudadanía en el ámbito del proyecto y pobles
de Valencia, para conocer el protocolo seguir tras casos de mordeduras de rates penades.
3. Incardinar dicho Plan y protocolo en el Servicio de Información Ciudadana Municipal."
DEBAT
La Sra. Ramón-Llin defensa la moció.
El Sr. Bravo indica que la sensación que da al leer la moción es que no le gustaría que se
generara algún tipo de alarma hacia los murciélagos, y le parecería bien que se hiciera alguna
campaña sobre mordeduras de animales en general para evitar animadversión o sensibilidad
negativa hacia esos animales.
La Sra. Ramón-Llin contesta que li sembla bé, però ho ha proposat perquè ho han lligat
amb el Projecte municipal "Aliades en la nit".
El Sr. Campillo assenyala que les espècies que tenim a València són insectívores, els casos
de Valladolid van ser perquè la ratapinyada es va col·locar en una sabata i en posar-li-ho la
persona li va mossegar. Però fer una campanya li sembla excessiu, perquè a més són insectívors i
bons per a lluitar contra plagues d'insectes.
Demana que es retire la moció per a evitar la sensació de perill en relació amb les
ratapinyades, i conclou assenyalant que el protocol en estos casos és simplement "anar al metge".
La Sra. Ramón-Llin manifesta que li sembla bé la proposta del Grup municipal Ciutadans,
i les puntualitzacions del Sr. Campillo.
La Sra. Presidenta indica que a Espanya no hi ha un problema de "ràbia" com a malaltia i
esta campanya que es proposa es considera alarmista perquè quan mossega qualsevol animal cal
acudir al metge i no hi ha més protocol.
La Sra. Ramón-Llin manifesta que retira la moció i plantejaran una moció global en
Sanitat.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans,
relativa a "Poda de washingtònies robustes en plaça de l'Església de la Fonteta de Sant Lluís".
DEBAT
El Sr. Bravo expone y defiende la moción.
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La Sra. Bernal manifiesta que está de acuerdo.
La Sra. Presidenta indica que també està d'acord. Informa que l'actuació estava programada
per a octubre i ja s'ha fet.
VOTACIÓ
Se sotmet la moció a votació i per unanimitat, s'acorda aprovar-la.
ACORD
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##ANEXO-1654499##

MOCION COMISION DE MEDIO AMBIENTE - 11 OCTUBRE 2018

MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL JOSE MARÍA BRAVO PLANA-SALA, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO

ASUNTO: PODA DE WASHINGTONIAS ROBUSTAS EN PLAZA DE LA IGLESIA DE LA FUENTE DE
SANT LLUIS

La plaza de la Iglesia de la Fuente de Sant Lluis tiene un pequeño jardín en el que hay varias
palmeras del género Whasingtonia Robusta cargadas de semilla. El tipo de semilla en racimo
provoca una descarga continua de pequeñas semillas redondeadas que están generando un
problema de limpieza en suelo (manchas negruzcas) e incomodidad a las personas que circulan
por la plaza cuando las pisan.

Figura 1: Estado de las semillas en planta.
Además de los problemas que ya se han dado con anterioridad ligados a las manchas negruzcas
que se generan por el pisado de la semilla, hay que tener en cuenta que se trata de una planta
que se reproduce por semilla con lo que si no se hace una poda y se limpia la semilla, nos
encontraremos con el problema de la germinación de plantas en primavera.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. La poda y retirada de semilla de las Washingtonias de la plaza de la Iglesia de Sant Lluis
en el plazo más breve posible.
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7
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans,
relativa a "Neteja de solars en el barri de la Fonteta".
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##ANEXO-1654501##

MOCION COMISION DE MEDIO AMBIENTE - 11 OCTUBRE 2018

MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL JOSE MARÍA BRAVO PLANA-SALA, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO

ASUNTO: LIMPIEZA DE SOLARES EN EL BARRIO DE LA FONTETA
Se han localizado varios solares en los que la maleza, con un tamaño superior al de una persona,
sirve de refugio para roedores y otra fauna poco deseada por los vecinos de la Fonteta de Sant
Lluis.
En esta moción se presentan sus localizaciones para que se realice su limpieza en el caso de
corresponder a solares municipales o se inste al propietario correspondiente para hacerlo.

Solar 1 Carrer Músico chapí

Solar 2. Calle de Jaraco

Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1. La limpieza de los solares de propiedad municipal por parte de los servicios de limpieza
correspondientes.
2. Que se inste a la propiedad de los solares no municipales a su limpieza y mantenimiento,
o en su defecto, se realice ésta de oficio por el Ayuntamiento repercutiéndose los costes
correspondientes a sus propietarios.
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DEBAT
El Sr. Bravo expone y defiende la moción.
La Sra. Ramón-Llin manifesta que està d'acord.
La Sra. Presidenta indica que els solars municipals es netegen periòdicament. Informa que
els de la foto són privats i s'iniciarà el procés d'execució subsidiària per incompliment dels
particulars i afig que fins i tot alguns ho han netejat ells.
La Sra. Presidenta planteja una alternativa: "Continuar amb l'expedient per a requerir als
propietaris la neteja dels solars privats"
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta alternativa a votació i per unanimitat s'acorda aprovar-la, decaient la
moció plantejada inicialmente en la Comissió.
ACORD
Continuar amb l'expedient per a requerir als propietaris la neteja dels solars privats.
8
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
MOCIÓ CONJUNTA que presenten els senyors José María Bravo Plana-Sala i Manuel
Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Jardí mitgera carrer
Campoamor".
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##ANEXO-1654507##

MOCIÓN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE - 11 OCTUBRE 2018

MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES JOSE MARÍA BRAVO PLANA-SALA Y MANUEL
CAMARASA NAVALÓN, EN SUS NOMBRES Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

ASUNTO: JARDIN MEDIANERA CALLE CAMPOAMOR
El parque situado en la medianera de la calle Campo Amor de Valencia tiene varios problemas
relacionados con mantenimiento, limpieza e instalaciones.

Figura 1: Remarcado en línea discontinua el parque al que hace referencia la moción.

Como podemos ver en las siguientes imágenes el estado de limpieza es descuidado en varios
aspectos. Especialmente llama la atención la cantidad de excrementos que podemos encontrar
en la zona ajardinada, sobre todo teniendo en cuenta que es un parque que no permite la
entrada de perros.

Figura 2: Excrementos en zona ajardinada.
Otro aspecto a resaltar son las pintadas en paramentos horizontales (de cierta antigüedad ya) y
verticales.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

12

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KNr+ 0HGI Z1E5 8/N3 2R4X IN8A SX8=

Figura 3: Pintadas en suelo y paramentos verticales.
También, restos de ramaje caído y basura fuera de papeleras. La cantidad de basura es
importante, centrándose especialmente en la zona ajardinada perimetral del parque.

Figura 4: Restos de basura y ramajes
Por otro lado, nos encontramos con farolas pintadas y papeleras descolgadas que dan un
aspecto de dejación importante ligado al parque.

Figura 5: Farolas pintadas y papeleras descolgadas.

Por lo anteriormente expuesto, los concejales que suscriben formulan las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
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1. Intervención del servicio de limpieza para retirar de forma rápida los restos de
excrementos del parque.
2. Intervención del servicio de limpieza para limpiar las pintadas de solera y paramentos
verticales.
3. Que se inste a la delegación de gobierno interior para que haga el mantenimiento de
repintado de farolas y reajuste de papeleras del parque.
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DEBAT
El Sr. Bravo expone y defiende la moción.
La Sra. Bernal indica que está de acuerdo y añadiría que se replantaran los árboles que
faltan y los macizos
La Sra. Presidenta planteja una alternativa: "Intensificar els treballs de manteniment i
neteja que es duen a terme en els jardins, amb el concurs de la resta de serveis que tenen
competència en diferents àmbits de les zones enjardinades."
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta alternativa a votació i per unanimitat s'acorda aprovar-la, decaient la
moció plantejada inicialmente en la Comissió.
ACORD
Intensificar els treballs de manteniment i neteja que es duen a terme en els jardins, amb el
concurs de la resta de servicis que tenen competencia en diferents àmbits de les zones
enjardinades.
9
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
MOCIÓ CONJUNTA que presenten els senyors José María Bravo Plana-Sala i Manuel
Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Jardí de la plaça Músic Cuesta".
DEBAT
El Sr. Bravo expone y defiende la moción.
La Sra. Bernal manifiesta que está de acuerdo.
La Sra. Presidenta indica que es tracta d'una actuació provisional que es va fer en 2007 i no
té instal·lacions normals d'un jardí (reg, drenatge, ...). Considera que és bé fer una remodelació,
però ara este tipus d'inversions es fan en un procés participatiu i a més no es disposa de
pressupost en este moment per a açò.
La Sra. Bernal plantea que al menos se ponga la valla.
La Sra. Presidenta respon que és el que està indicant, no es pot comprometre però quan hi
haja finançament es tindrà en compte.
El Sr. Campillo exposa que no hi ha infraestructures de Jardí i com a solució provisional es
va col·locar il·luminació provisional. Informa que es té quantificat quin seria el cost (45.000 €) de
la il·luminació i el pròxim any es podria executar la il·luminació en coordinació amb la Delegació
de Jardineria i per açò pren nota per a executar-ho.
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VOTACIÓ
Se sotmet la moció a votació i per unanimitat, s'acorda aprovar-la.
ACORD
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##ANEXO-1654513##

MOCION COMISION DE MEDIO AMBIENTE - 11 OCTUBRE 2018

MOCIÓN QUE PRESENTA LOS CONCEJALES JOSE MARÍA BRAVO PLANA-SALA Y MANUEL
CAMARASA NAVALÓN, EN SUS NOMBRES Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

ASUNTO: JARDÍN DE LA PLAZA DEL MÚSICO CUESTA
La Plaza del Músico Cuesta se sitúa en el barrio de la Fonteta. Esta moción se presenta con dos
objetivos diferenciados, uno relacionado con la iluminación del parque y otro relacionado con
las deficiencias del parque infantil.

Figura 1: Localización del parque marcada en líneas discontinuas.
Este parque, actualmente está iluminado por luminarias que se situaron de forma
complementaria a las luminarias de calzada, por no disponer el parque de un sistema de
iluminación propio.

Figura 2: Detalla de la luminaria extra implementada en sobre el soporte de alumbrado de
calzada.
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La situación de estas luminarias complementarias no ha mejorado sustancialmente la
iluminación del parque, ya que su intensidad lumínica se ve afectada por los árboles que tiene
delante, como se puede ver en las siguientes fotografías.

Figura 3: Relación de luminarias y arbolado.

Por otro lado, en el mismo parque existe una zona de parque infantil. La Asociación de Vecinos
ha reclamado en numerosas ocasiones el vallado de la zona para evitar posibles accidentes ya
que este parque se encuentra rodeado de vías de circulación.

Figura 4: Situación del parque infantil
Además de la falta de vallado, el parque se encuentra sin tobogán ya que fue quemado de forma
vandálica y no ha sido repuesto.

Por lo anteriormente expuesto, los concejales que suscriben formulan las siguientes

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

18

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KNr+ 0HGI Z1E5 8/N3 2R4X IN8A SX8=

PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Que se estudie un sistema de iluminación adecuado, que permita unos valores de
intensidad lumínica suficientes para poder disfrutar del parque.
2. Que se valle la zona infantil con el objetivo de prevenir accidentes en relación con los
vehículos que circulan alrededor de éste.
3. Que se reponga y si es posible amplíen las instalaciones infantiles del parque.
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10
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a
"Jardí en carrer Riu Bidasoa".
MOCIÓ
"En la calle Rio Bidasoa del Barrio de Torrefiel, hay un jardín que parece dado de baja del
inventario, puesto que siempre que visitamos la zona aparece absolutamente abandonado.
Los problemas de falta de mantenimiento son más que evidentes:
Con las zonas ajardinadas llenas de suciedad y maleza, la cual ahoga la escasa vegetación
originaria del diseño del propio jardín que sobrevive a estas alturas.
Los viales, en muchos casos, son invadidos por el exceso de maleza y vegetación salvaje.
Los árboles y palmeras que se mantienen vivos, presentan una urgente necesidad de poda y
cuidados.
Y, en general, la suciedad es constante y evidente en todo el jardín.
Hemos presentado varias preguntas, a lo largo de estos más de tres años, sobre el estado de
este jardín y gracias a esto hemos conseguido que se realicen actuaciones esporádicas de
mantenimiento en dicha zona ajardinada. Pero siempre que volvemos a visitarlo muestra de
nuevo signos evidentes de abandono.
Actualmente, se encuentra en obras la calzada de la calle Rio Bidasoa y este hecho acentúa
la mala imagen de la zona.
Dada la repetición en el tiempo de este abandono del jardín citado presentamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que se realice con carácter de urgencia el adecuado mantenimiento, limpieza y poda del
jardín de la calle Rio Bidasoa.
2.- Que se realice un estudio de las razones del continuo abandono que presenta el citado
jardín y, consecuencia del mismo, un cambio en la planificación de su mantenimiento para que
no se vuelvan a producir estos hechos
3.- Que se informe a esta comisión de las medidas tomadas y los plazos para su ejecución
(Se adjuntan fotografías)
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"
DEBAT
La Sr. Bernal expone y defiende la moción.
El Sr. Bravo manifiesta que está de acuerdo.
La Sra. Presidenta indica que partint que estem en l'època de caiguda de la fulla, està
d'acord en el primer punt en funció del qual decidisquen els tècnics sobre el moment adequat.
Sobre el punt segon, recalca que en esta època la fulla cau i sobre la vegetació és deguda a la no
utilització d'herbicides i afig que esta és l'opció de la Delegació. Finalment, sobre la retallada dels
arbustos informa que es farà ara al novembre tal com estava prevista la programació.
La Sra. Bernal expone que no es una cuestión de hojas secas ni de herbicidas, es que el
jardín está "dejado" y le invita a que vaya a verlo porque algo pasa.
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La Presidenta proposa la següent alternativa: aprovar el primer punt de la moció presentada
pel Grup Popular: "Que es realitze amb caràcter d'urgència l'adequat manteniment, neteja i poda
del jardí del carrer Riu Bidasoa".
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta alternativa a votació i per unanimitat s'acorda aprovar-la.
ACORD
Que es realitze amb caràcter d'urgència l'adequat manteniment, neteja i poda del jardí del
carrer Riu Bidasoa.
11
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, relativa a
"Jardí entre els carrers Compte de Torrefiel i Sant Doménec Savio".
MOCIÓ
"Entre las calles Conde de Torrefiel y Santo Domingo Savio , hay un jardín que disponía
de un vallado de separación con el solar adyacente, que es utilizado como zona de aparcamiento
por los vecinos de la zona.
Presentamos una pregunta a esta comisión, ante el hecho del mal estado en el que se
encontraba este vallado, ya que estaba roto en mucho tramos y presentaba un peligro para los
usuarios de dicho jardín.
Ante nuestra pregunta la Delegación de Parques y Jardines dio orden de retirar parte de
dicho vallado pero nunca lo reparó.
Presentamos otra pregunta a esta comisión tiempo después, para recordar que estaba
pendiente su reparación.
Pasado más de un año de estas actuaciones, el jardín sigue sin tener reparado su vallado.
Lo poco que queda de vallado original está roto y, en general, presenta el jardín una evidente
falta de mantenimiento.
Es por esto que presentamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que se realice con carácter de urgencia la reparación y reposición del vallado del jardín
entre las calles Conde de Torrefiel y Santo Domingo Savio, con el fín de preservar la seguridad
de los usuarios (en la mayoría de los casos niños) del citado jardín
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2.- Que se realice con carácter de urgencia el adecuado mantenimiento, limpieza y poda del
jardín entre las calles Conde de Torrefiel y Santo Domingo Savio
(Se adjuntan fotografías)
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"
DEBAT
La Sra. Bernal defienda la moción e insiste en que se reponga la valla.
La Sra. Presidenta indica que segons la programació de tasques del Servei de Jardineria
correspondria la seua execució al novembre. Informa que està en un barri (com el jardí de la
moció anterior) que s'actuarà al novembre segons la programació.
Respecte al punt segon assenyala que està d'acord i sobre el punt primer informa que es va
llevar per problemes de seguretat.
La Sra. Bernal manifiesta que se quitó la valla a iniciativa municipal, pero se dijo que se
repondría y recalca que es un problema de seguridad.
La Sra. Presidenta contesta que els tècnics li diuen que no és convenient reposar la tanca.
La Sra. Bernal manifiesta que no entiende el cambio de criterio.
La Sra. Presidenta contesta que és un criteri tècnic, proposa la següent alternativa: aprovar
el segon punt de la moció presentada pel Grup Popular: "Que es realitze amb caràcter d'urgència
l'adequat manteniment, neteja i poda del jardí entre els carrers Comte de Torrefiel i Sant
Doménec Savio".
El Sr. Bravo expone que no entiende por qué no se coloca la valla y le parece adecuada la
moción.
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta alternativa a votació i per majoria s'acorda aprovar-la, decaient la
moció plantejada inicialmente en la Comissió, per quatre vots a favor de: M. Pilar Soriano
Rodríguez i Sergi Campillo Fernández (Compromís), Ramón Vilar Zanón (Socialista), Roberto
Jaramillo Martínez (València en Comú), i dos vots en contra de: M. Àngels Ramón-Llin
Martínez i Lourdes Bernal Sanchis (Popular) i una abstenció de: José M. Bravo Plana-Sala
(Ciutadans), amb explicació del vot en contra del grup Popular i l'abstenció del grup Ciutadans:
"que quede constància que es col·loque una tanca per seguretat i ha sigut desestimat pels altres
grups".
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ACORD
Que es realitze amb caràcter d'urgència l'adequat manteniment, neteja i poda del jardí entre
els carrers Comte de Torrefiel i Sant Doménec Savio.

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.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal
Popular, relatives a "Falta de neteja i estris en el jardí del MUVIM".
PREGUNTA
"En la segunda quincena de Septiembre se ha disparado la insalubridad e inseguridad en el
ámbito del jardín del MUVIM.
La degradación del entorno, con insalubridad en solares; colchones, enseres y suciedad en
el jardín; etc. se agrava dia a dia, es por lo que la Concejal que suscribe formula las siguientes:
PREGUNTAS
1.- ¿Son conocedores las Delegaciones Municipales de esta grave problemática?
2.- ¿Qué medidas va a poner en funcionamiento para subsanar esta situación?
3.- ¿Qué actuaciones en materia de limpieza en este ámbito ha realizado el Ayuntamiento
durante este primer semestre del año y qué periodicidad realiza semanalmente?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"3a: La neteja del jardí de la Calle Hospital es realitza amb freqüència diària. Una vegada a
la setmana (dimecres) es reforça el servei per a realitzar a més de la neteja habitual, la retirada De
trastos vells i desinfecció de certes zones especialment sensibles."
RESPOSTA
Sra. Castillo, regidora delegada de Servicis Socials
"1a i 2a: Evidentment la Delegació es plenament coneixedora, de fet, periòdicament es
visita a les persones que hi ha al jardí del MUVIM, però son persones que no accepten cap tipus
de recurs i com vostè sap perfectament, no els podem obligar."
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RESPOSTA
Sra. Menguzzato, coordinadora de l'Àrea de Protecció Ciutadana
"1a i 2a: Desde Policia Local de València de forma permanente se está actuando en evitar
los asentamientos de personas de forma fija, para lo cual se procede al desalojo de los que se
encuentran en esta situación cada día, gestionando con los servicios correspondientes para que
limpien y recojan los enseres que abandonan en el lugar."

13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llin Martinez, del Grup Municipal
Popular, relatives a "Aportació d'aigua a L'Albufera per la CHJ".
PREGUNTA
"La Confederación Hidrográfica del Júcar ha iniciado a principios de Septiembre el envío
de agua al Lago de L´Albufera, es por lo que la Concejal que suscribe formual las siguientes:
PREGUNTAS
1.- ¿Número de hectómetros cúbicos enviados por la CHJ al Lago de L´Albufera?
2.- ¿Qué causas han posibilitado este envío de agua?.
3.- ¿Tiene previsto la CHJ nuevos envíos e incrementar la cantidad de aporte de agua?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, regidor delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a: El volum enviat a l'Albufera va ser d'1 Hm3, derivat des de l'embassament de Tous al
llarg de la segona quinzena del passat mes de setembre a través de la xarxa de sèquies de la
Sèquia Real del Xúquer.
2a: Este cabal s'aporta en compliment de l'establit en el Reial decret 1/2016, de 8 de gener,
pel qual s'aprova la revisió dels Plans Hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del
Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les
demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre,
Annex XI, Pla Hidrològic de la DH del Xúquer (2015-2021), que assenyala en el seu article 20
B) 2.a) "Pel que fa a la Ribera Alta, s'estableixen unes assignacions de: I. 214,2 hm3/any de
recursos superficials per a la comunitat de regants de la Sèquia Real del Xúquer que inclou la
Sèquia particular d'Antella, dels quals podran utilitzar-se fins a 30 hm3/any per a cabals
ecològics amb destinació a l'àrea del Parc Natural de l'Albufera (marge esquerra del Xúquer) a
mesura que es vaja realitzant la modernització prevista dels seus regadius".
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3a: Tal com s'assenyala en l'article de la normativa del Pla Hidrològic vigent anteriorment
transcrita, la CHJ té previst incrementar les aportacions a l'àrea del Parc Natural de l'Albufera a
mesura que es vaja avançant en la modernització prevista dels regadius de la demarcació
hidrogràfica."
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000236-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "8ª modificació de crèdits".
PREGUNTA
"En el 8º Expediente de Modificación de Créditos, aprobado en el Pleno del 28 de
septiembre, con relación a la delegación de Bienestar Animal, se dan de baja los créditos de
aplicaciones relativas al capítulo 2 y se da de alta sendas aplicaciones de gasto en el capítulo 6 de
inversiones, teniendo una de ellas el siguiente destino:
Obras de reparación y mejoras en el centro de acogida de animales de Benimamet
39.162,83 euros.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
1. Previa a la modificación de crédito indicada, ¿Qué importe tenía la delegación de
Bienestar Animal contemplado con destino a obras de mejora en el centro de Benimamet?
¿Cuánto de este crédito estaba en fase de autorizado y de obligación reconocida?
2. ¿Qué actuaciones de mejora se pretenden abordar con el importe contemplado en la 8ª
Modificación de Créditos en el Núcleo Zoológico de Benimamet? Rogamos especifiquen de
forma desglosada este apartado.
3. ¿Qué cronograma está previsto para la ejecución de cada actuación incluida en dichas
mejoras?"
RESPOSTA
Sra. Tello, regidora delegada de Benestar Animal
"1a: El crédito asignado a la aplicación en este ejercicio con anterioridad, lo fue para
atender las reparaciones realizadas en el año anterior, que fueron facturadas por el proveedor tras
el cierre contable del ejercicio 2017 (incorporación de remanente de crédito).
2a: Se van a realizar obras de mejora en oficinas, acondicionamiento quirófano, reparación
y reposición de cheniles
3a: Las obras comenzarán en cuanto se haya finalizado el trámite administrativo y
finalizaran antes de final de año."
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15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000236-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Activitat de la Fundació Observatori del Canvi Climàtic en el 3r Trimestre de
2018".
PREGUNTA
"En relación con el Plan de Actuación previsto para el ejercicio 2018 de la Fundación
ObservatorI del Canvi Climàtic, se establecen cinco actividades a desarrollar.
Atendiendo al Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, se requiere la siguiente información con el
fin de aclarar la situación de gasto y su relación con las actividades desarrolladas por la
fundación en el tercer trimestre del año.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes,
PREGUNTAS
Respecto de la Actividad 1. Elaborar e implementar la estrategia Clima de la Ciudad.
Presupuesto asignado 92.951,25 euros.
1. ¿Qué tareas concretas se han realizado durante el tercer trimestre del año para el desarrollo
de esta actividad?
2. ¿Cuáles son los objetivos de la tarea desarrollada?
3. ¿Qué indicadores de desarrollo de la actividad se tienen cuantificados?
4. ¿En qué fechas concretas se han realizado estas actividades?
5. ¿Quiénes han sido los responsables de estas actividades?
6. ¿Sobre qué asociaciones, empresas o fundaciones se ha producido la descentralización de
las tareas que comportan el desarrollo de la actividad?
7. ¿Qué gasto se ha producido en relación con las tareas desarrolladas durante el tercer
trimestre del año?
8. ¿De qué forma se ha repartido este gasto entre las empresas adjudicadas y contratos
propios para el funcionamiento de la fundación? (rogamos se suministre la información lo
más desglosada posible separando entre contratos y gastos de ejecución de la actividad)
9. ¿Qué tareas concretas se tienen planificadas para el resto del año?
Respecto de la Actividad 2. Informar sobre el cambio climático. Presupuesto asignado
172.951,25 euros.
1. ¿Qué tareas concretas se han realizado durante el tercer trimestre del año para el desarrollo
de esta actividad?
2. ¿Cuáles son los objetivos de la tarea desarrollada?
3. ¿Qué indicadores de desarrollo de la actividad se tienen cuantificados?
4. ¿En qué fechas concretas se han realizado estas actividades?
5.
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5. ¿Quiénes han sido los responsables de estas actividades?
6. ¿Sobre qué asociaciones, empresas o fundaciones se ha producido la descentralización de
las tareas que comportan el desarrollo de la actividad?
7. ¿Qué gasto se ha producido en relación con las tareas desarrolladas durante el tercer
trimestre del año?
8. ¿De qué forma se ha repartido este gasto entre las empresas adjudicadas y contratos
propios para el funcionamiento de la fundación? (rogamos se suministre la información lo
más desglosada posible separando entre contratos y gastos de ejecución de la actividad)
9. ¿Qué tareas concretas se tienen planificadas para el resto del año?
Respecto de la Actividad 3. Formar sobre la adaptación y la mitigación del cambio
climático. Presupuesto asignado 58.361,00 euros.
1. ¿Qué tareas concretas se han realizado durante el tercer trimestre del año para el desarrollo
de esta actividad?
2. ¿Cuáles son los objetivos de la tarea desarrollada?
3. ¿Qué indicadores de desarrollo de la actividad se tienen cuantificados?
4. ¿En qué fechas concretas se han realizado estas actividades?
5. ¿Quiénes han sido los responsables de estas actividades?
6. ¿Sobre qué asociaciones, empresas o fundaciones se ha producido la descentralización de
las tareas que comportan el desarrollo de la actividad?
7. ¿Qué gasto se ha producido en relación con las tareas desarrolladas durante el tercer
trimestre del año?
8. ¿De qué forma se ha repartido este gasto entre las empresas adjudicadas y contratos
propios para el funcionamiento de la fundación? (rogamos se suministre la información lo
más desglosada posible separando entre contratos y gastos de ejecución de la actividad)
9. ¿Qué tareas concretas se tienen planificadas para el resto del año?
Respecto de la Actividad 4. Transformar Valencia en una ciudad de bajas emisiones y
resiliente frente al cambio climático. Presupuesto asignado 192.951,25 euros.
1. ¿Qué tareas concretas se han realizado durante el tercer trimestre del año para el desarrollo
de esta actividad?
2. ¿Cuáles son los objetivos de la tarea desarrollada?
3. ¿Qué indicadores de desarrollo de la actividad se tienen cuantificados?
4. ¿En qué fechas concretas se han realizado estas actividades?
5. ¿Quiénes han sido los responsables de estas actividades?
6. ¿Sobre qué asociaciones, empresas o fundaciones se ha producido la descentralización de
las tareas que comportan el desarrollo de la actividad?
7. ¿Qué gasto se ha producido en relación con las tareas desarrolladas durante el tercer
trimestre del año?
8. ¿De qué forma se ha repartido este gasto entre las empresas adjudicadas y contratos
propios para el funcionamiento de la fundación? (rogamos se suministre la información lo
más desglosada posible separando entre contratos y gastos de ejecución de la actividad)
9. ¿Qué tareas concretas se tienen planificadas para el resto del año?
Respecto de la Actividad 5. Gestión y administración. Presupuesto asignado 49.212,72
euros
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1. ¿Qué tareas concretas se han realizado durante el tercer trimestre del año para el desarrollo
de esta actividad?
2. ¿Cuáles son los objetivos de la tarea desarrollada?
3. ¿Qué indicadores de desarrollo de la actividad se tienen cuantificados?
4. ¿En qué fechas concretas se han realizado estas actividades?
5. ¿Quiénes han sido los responsables de estas actividades?
6. ¿Sobre qué asociaciones, empresas o fundaciones se ha producido la descentralización de
las tareas que comportan el desarrollo de la actividad?
7. ¿Qué gasto se ha producido en relación con las tareas desarrolladas durante el tercer
trimestre del año?
8. ¿De qué forma se ha repartido este gasto entre las empresas adjudicadas y contratos
propios para el funcionamiento de la fundación? (rogamos se suministre la información lo
más desglosada posible separando entre contratos y gastos de ejecución de la actividad)
9. ¿Qué tareas concretas se tienen planificadas para el resto del año?"
RESPOSTA
Sr. Jaramillo, regidor delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic
"Desde la Fundació Observatori del Canvi Climàtic (FOCC, de aquí en adelante) se ha
trabajado en 2018 en todas las líneas marcadas en el plan de actuación. Como se deduce a partir
de la lectura del mismo, las acciones, eventos y proyectos están íntimamente relacionados, por lo
que resulta poco práctico tratar de segmentar el impulso climático en varias cuestiones aisladas.
La FOCC ha conseguido dar un impulso clave y decisivo a la acción climática de la ciudad, en la
que se ha implicado durante todo 2018 mediante acciones de tipo formativo, informativo y
transformador, y que afectan tanto a ámbitos de mitigación como adaptación. Además, se ha
profundizado en la transversalidad de la acción climática mediante el contacto, colaboración y
coordinación con otros servicios y departamentos del ayuntamiento, lo que se traduce entre otras
en actividades como las enmarcadas bajo la campaña "València Canvia Pel Clima".
L'Observatori del Canvi Climàtic dispone de un contrato de educación ambiental en vigor,
y el gasto derivado es aquel que corresponde al periodo del servicio prestado. Los indicadores
actuales, que se encuentran en un estado de reevaluación, se refieren al número de visitas,
percepción de la utilidad de la exposición y predisposición al cambio de hábitos. Además, la
FOCC está ultimando la adecuación y renovación del espacio, especialmente a nivel audiovisual
y de contenidos mediante los dos contratos ya adjudicados y en avanzada fase de implantación.
Por otra parte, y como se ha comunicado con anterioridad, la FOCC está también
trabajando en la puesta en marcha de la Oficina de l'Energia, cuyos trámites administrativos están
activos y se espera resolver en los próximos meses.
Además de todo ello, la FOCC está adecuándose al Plan de Actuación en cuanto a líneas y
objetivos, incidiendo en actividades divulgativas y de formación, de naturaleza urbana, de apoyo
a la lucha contra la pobreza energética, de cultura y cambio climático, así como participando en
redes de ciudades y entidades en el ámbito de sus objetivos y competencias.
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El objetivo último de la FOCC, como se ha explicitado en anteriores ocasiones y resulta
patente por sus acciones y enfoque, es hacer que València sea una ciudad más resiliente frente al
cambio climático, que disminuya su contribución al calentamiento (vía disminución de emisión
de gases de efecto invernadero), y que la ciudadanía no sólo sea consciente del problema sino
que sea capaz de dotarse de las herramientas necesarias para afrontarlo también desde su parcela
de responsabilidad.
Por último, destacar, que el foro definido para dar cuentas al respecto de los planes de
actuación, cumplimiento de los mismos y previsión para ejercicios futuros son, como lo han sido
desde la fecha de fundación de la FOCC, los patronatos convocados a tal efecto, sin perjuicio de
cualquier aclaración puntual a las acciones que se llevan a cabo que cualquier patrono
considerase formular."
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000236-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Entrades i eixides d'animals en el nucli Zoològic de Benimàmet".
PREGUNTA
"En referencia al Núcleo zoológico de Benimamet el concejal que suscribe formula las
siguientes,
PREGUNTAS
1. Rogamos nos faciliten el Informe mensual de Modepran relativo a la entrada y salida de
animales correspondiente al mes de Septiembre de 2018, distinguiendo entre las diferentes
posibilidades dela salida de los animales (devoluciones, muertes, adopciones, etc.).
2. ¿Cuál es el saldo de animales en el Núcleo Zoológico de Benimamet durante cada uno
de los meses de 2018?"
RESPOSTA
Sra. Tello, regidora delegada de Benestar Animal
"RESPUESTAS EN DOCUMENTO ADJUNTO."
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##ANEXO-1654769##

1. ENTRADA Y SALIDA DE ANIMALES SEPTIEMBRE 2018

ENTRADAS :

SALIDAS:
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2. SALDO DE ANIMALES EN EL NÚCLEO ZOOLÓGICO DE BENIMAMENT DURANTE CADA
UNO DE LOS MESES DE 2018
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17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000236-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta el Sr. José Maria Bravo Plana-Sala, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Fedenva i esterilització felina".
PREGUNTA
"En una nota de prensa reciente la concejala Gloria Tello hizo referencia a un nuevo
programa de esterilización felina y a la colaboración de la Federación de Asociaciones
Animalistas Comunidad Valenciana (FEDENVA). Concretamente se hace referencia a un
informe en el que se establecen los criterios técnicos para la selección de colonias.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Se podría disponer del citado informe para conocer los criterios y procedimientos
establecidos en éste? En caso afirmativo rogamos nos faciliten el mismo.
Se hace referencia en la misma nota de prensa sobre una planificación descrita como
"actuando barrio a barrio y avanzando en forma de mancha de aceite en toda la ciudad"
2. ¿Se ha establecido una planificación relacionada con este comentario y un cronograma
base de trabajo para la ordenación de barrios en los que se pretende actuar?
3. En caso de ser positiva la respuesta de la anterior pregunta, ¿se podría disponer de
planificación detallada?
4. ¿Se tiene algún convenio o contrato establecido con FEDENVA?
5. De ser positiva la respuesta anterior, ¿Por qué cantidades, con qué duración y cuáles son
las actividades que se relacionan con esta colaboración? Rogamos asi mismo que en su caso nos
faciliten copia de dicho documento."
RESPOSTA
Sra. Tello, regidora delegada de Benestar Animal
"1a: La entidad FEDENVA emitió un informe al respecto, que se adjunta.
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##ANEXO-1654777##
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2a: Se ha establecido el punto de inicio en la implementación del PEF, como se dijo en la
nota de prensa a la que se hace referencia, desde ese punto se irá ampliando la zona de actuación
en mancha de aceite y barrio a barrio. Esto no quita que si en otra colonia de otro punto de la
ciudad se ha de intervenir por motivos de urgencia, se incluirán los gatos de esa colonia en el
PEF. Establecer un cronograma resulta complicado, dado que la logística de captura traslado,
intervención quirúrgica, post operatorio y retorno a la colonia es complejo.
4a: Si,
5a: Se adjunta resolución adjudicación contrato menor."
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##ANEXO-1654779##

N.
Eixida
N. Salida

00128-2018-107050

D a t a
Fecha

26/06/2018

Expedient
Expediente

E-02401-2018-001490-00

Servici
Servicio

SANIDAD Y CONSUMO

Destinatari(ària) / Destinatario(a)
FEDENVA
CL/ ACTOR LLORENS, 20, 10
46021, VALENCIA (VALENCIA)

Secció
Sección
ASSUMPTE
ASUNTO

RESOLUCION

Per Resolució TC-437 de data 22/06/2018, dictada per LA TINENTA D'ALCALDE DE
PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS / BENESTAR ANIMAL, en virtut de delegació conferida
per ACORD 57 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 28 DE JULIOL DE 2017 I ACORD 73 DE
LA JGL DE 20 D'ABRIL DE 2018, s´ha disposat:
HECHOS
PRIMERO. Se inician actuaciones en virtud de moción de la Concejala Delegada de Bienestar
Animal, Glòria Amparo Tello Company de fecha 8 de junio de 2018, proponiendo la contratación
menor del servicio de colaboración con la realización del Plan Colonial Felino en este año; incluyendo
los trabajos de captura y suelta de los animales objeto de esterilización dentro de dicho plan.
SEGUNDO. El objetivo que justifica la necesidad de la contratación, es que el en que el
Ayuntamiento de Valencia, dentro de su política de respeto y protección de la vida animal, establece
criterios para el control, tratamiento y vigilancia de las colonias felinas de su territorio.
El objeto del plan colonial felino es el bienestar de los felinos de la ciudad facilitando la
convivencia con los ciudadanos y la prevención de problemas de salud pública. Basándose en el
control de la población de gatos, sus puntos de alimentación, las condiciones sanitarias y las personas
colaboradoras responsables de las dichas colonias.
Con los servicios objeto de la contratación propuesta desde la Delegación, se desarrollarán una
parte importante de las actividades necesarias para llevar a plazo el plan colonial felino en este año.
TERCERO. Consta en expediente presupuesto de 25 de mayo del presente año, el cual ha sido
aceptado por la Concejala Delegada de Bienestar Animal.
Según informe de la Jefatura de Servicio de Sanidad de 18 de junio de 2018, los trabajos
presupuestados se desglosan en la memoria adjunta al presupuesto, en la cual se prevén actuaciones de
1/6
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estudio detallado de las colonias felinas de la ciudad, con recopilación de las necesidades de las
mismas, visitas regulares a estas; mediación con la ciudadanía, captura de gatas para la realización de
las esterilizaciones, así como la realización de varios estudios detallados en la memoria, entre otras
actividades. Concluyendo que la oferta presentada se adecua a lo requerido, no encontrando ningún
inconveniente para su aceptación. Asimismo se ha comprobado la solvencia de la contratista,
atendiendo a la naturaleza de las prestaciones a contratar.
Las prestaciones tendrán una duración estimada de seis meses, desde la notificación de la
adjudicación del contrato, concluyendo en todo caso con la finalización del presente año.
CUARTO. El presupuesto para la citada contratación, de conformidad con las ofertas
presentadas, asciende a la cantidad de 12.450 €, con 2.614,50 € de IVA (21%), resultando un total de
15.064,50 €. Y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria FO000 31130 22799 conceptuada
como “Otros trabajos realizados por empresas y profesionales” con cargo a la cual este servicio ha
formulado la correspondiente propuesta de gasto, en fase AD.
A los hechos anteriormente expuestos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En cuanto a la naturaleza del contrato que se pretende celebrar, el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, califica expresamente como contratos de
servicios indicando que son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.
Su régimen será el previsto en dicho texto legal y su normativa concordante o de desarrollo, y de
manera específica para esta categoría de contrato administrativo, los artículos 308 y siguientes.
SEGUNDO. La elección del procedimiento de contratación ha de ser justificada adecuadamente,
según lo establecido en el artículo 116.4 LCSP.
En este sentido el artículo 118.1 LCSP dispone literalmente lo siguiente:
'Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o
de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y
suministros centralizados en el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la
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incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan'.
Finalmente, el artículo 29.8 LCSP señala que 'Los contratos menores definidos en el apartado
primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga '.
Así, en cuanto el procedimiento de contratación, se encuentra justificada su elección, teniendo en
cuenta que el importe de adjudicación no supera la cantidad señalada como límite máximo para la
tramitación como un contrato menor y su duración no excede de un año.
Asimismo, no se ha celebrado ningún otro contrato con el referido contratista hasta el día de la
fecha en el vigente ejercicio presupuestario y no se pretende con ello eludir norma alguna sobre el
fraccionamiento y la publicidad en la licitación contractual en la medida en que no se está alterando en
el presente expediente el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de
contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que consta en el apartado primero del artículo 118 LCSP.
TERCERO. Respecto al gasto que genera la contratación pretendida, el artículo 116.3 LCSP, en
su párrafo segundo obliga a incorporar al expediente el certificado de existencia de crédito, y la
fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria. Por otra parte, el apartado tercero de la Disposición Adicional
Tercera de la LCSP establece que en las Entidades Locales los actos de fiscalización de los contratos se
ejercerán por el Interventor de la Entidad Local, con los límites que en la misma se contienen para los
contratos menores.
Tal precepto ha de conectarse con lo establecido en el artículo 214.1 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, según el cual 'La función interventora tendrá como objeto fiscalizar todos los actos de las
entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de
derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se
deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrativos,
a fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso'.
No obstante lo anterior la base 14.3 de ejecución del Presupuesto exonera de fiscalización previa
los contratos menores.
CUARTO. En cuanto a la documentación necesaria para la tramitación del contrato, la base 13
de las de ejecución del Presupuesto 2018, relativa a la documentación que deben contener los
expedientes en el momento de su fiscalización, se exige respecto de los de contratos menores, la
propuesta mecanizada de gasto del Servicio y, con posterioridad a su aprobación, la incorporación de la
factura correspondiente.
Asimismo la instrucción aprobada por la Junta de Gobierno local exige justificación de que no se
han suscrito más contratos menores con tal contratista que superen individual o conjuntamente la cifra
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de 15.000 € en los contratos menores de suministros y de servicios y de 40.000 € en contratos de obras,
lo que se ha comprobado y se cumple en el presente caso.
QUINTO. De conformidad con el art. 63.4 LCSP que indica 'La publicación de la información
relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a
publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los
contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere
el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre
que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro
sistema similar para realizar pagos menores' se remitirá al Servicio de Transparencia y Gobierno
Abierto la información pertinente para su publicación, tal y como se establece en la Instrucción
aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 2 de marzo de 2018.
Finalmente, respecto al órgano competente para la contratación y aprobación del gasto, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda LCSP y en el
artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local, es la Junta
de Gobierno Local.
No obstante, respecto de los contratos menores, en la actualidad, la competencia se encuentra
delegada en la concejala delegada de Bienestar Animal, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 28 de julio de 2017.
Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
PRIMERO. Adjudicar el contrato menor del servicio de colaboración con la realización del Plan
Colonial Felino en este año, incluyendo los trabajos de captura y suelta de los animales objeto de
esterilización dentro de dicho plan, a la entidad “Federación para la Protección y Defensa del Animal
en la Comunidad Valenciana” (FEDENVA), CIF G53111027. Por el importe que a continuación se
detalla,
EMPRESA

BASE IMPONIBLE

FEDENVA
CIF G53111027

12.450 €

IVA 21 €

TOTAL

2.614,50 € 15.064,50€

Y ejecutar dicho contrato en los términos establecidos en el presupuesto conformado por la
concejala delegada de Bienestar Animal, de fecha 25 de mayo de 2018.
La duración del contrato se estima en seis meses, desde la notificación de la adjudicación del
contrato, concluyendo en todo caso con la finalización del presente año.
El presente contrato queda sometido a la siguiente condición:
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En la medida que el contratista acceda a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea
responsable el Ayuntamiento, deberá de guardar completa reserva respecto de los mismos, cumpliendo
las obligaciones establecidas en el vigente Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás legislación que sea
aplicable en dicha materia.
En el acceso del contratista que tenga a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea
responsable el Ayuntamiento, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento.
Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos a la entidad contratante responsable (Ajuntament de València).
El contratista encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Ayuntamiento. En caso alguno podrá ceder
el contratista a terceros datos de carácter personal a los que haya accedido por la ejecución del presente
contrato.
De conformidad con la expresada legislación de protección de datos, por el contratista se
suscribirá un compromiso en el que se especificarán sus obligaciones en materia de protección de
datos, derivadas de este contrato
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto que supone la citada contratación, por un importe total
de 15.064,50 € IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria del ejercicio 2018 FO000 31130
22799 conceptuada como “Otros trabajos realizados por empresas y profesionales” del vigente
ejercicio económico; propuesta de gastos núm. núm. 2018/3098, ítem. de gasto 2018/104030.
TERCERO. Remitir al Servicio de Secretaría General, antes denominado Servicio de Servicios
Generales, comunicación del presente acuerdo para su información y control, así como la información
pertinente al Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto.

Contra l'acte administratiu transcrit, que és definitiu en via administrativa, i de
conformitat amb el que establix l'article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en avant LCSP, podrà vosté
interposar un dels recursos següents:

Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y siguientes de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP,
podrá usted interponer uno de los siguientes recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació en el
registre de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut o en el registre electrònic del
Ministeri
d'Hisenda
i
Administracions
Públiques
(https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/default.aspx), en el
termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a aquell en què es
remeta la notificació de l'acte impugnat, de conformitat amb el que disposa
l'article 151 de la LCSP.

a) Con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación en el
registro del órgano que dictó el acto recurrido o en el registro eléctrónico del
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas
(https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/default.aspx), en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se
remita la notificación del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 151 del LCSP.

b) Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat contenciós administratiu de
València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció
d'esta notificació.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que
estime procedent.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción
que estime procedente.
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PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS
Les dades de caràcter personal que apareixen en esta comunicació formen part d´un
tractament propietat de l'Ajuntament de València la finalitat del qual és la tramitació
d'expedients administratius. De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades), vosté pot
exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i altres contemplats en el citat
Reglament, mitjançant sol·licitud formulada davant la seu electrònica de l'Ajuntament de
València (https://sede.valencia.es), qualsevol dels punts de Registre d'Entrada del mateix,
així com en l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.

Los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación forman parte de un
tratamiento propiedad del Ayuntamiento de València cuya finalidad es la tramitación de
expedientes administrativos. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos), Ud.
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en
el citado Reglamento, mediante solicitud formulada ante la sede electrónica del
Ayuntamiento de València (https://sede.valencia.es), cualquiera de los puntos de Registro
de Entrada del mismo, así como en la dirección de correo electrónico
oficinadpd@valencia.es.
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18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Nombre de treballadors en època estival".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuántos trabajadores de la contrata de jardinería de la zona norte han trabajado en el
mes de mayo? ¿y en los meses de julio? ¿y en agosto?
2.- ¿Cuántos trabajadores de la contrata de jardinería de la zona sur, han trabajado en el
mes de mayo? ¿y en los meses de julio y agosto?
3.- ¿Cuántos trabajadores del OAM han estado operativos en los meses de julio? ¿y en
agosto?
4.- ¿Cuántos trabajadores del OAM suelen trabajar en meses como febrero o marzo?
5.- ¿Han sido sustituidos los trabajadores que solicitaron las vacaciones en julio o agosto,
por otros trabajadores?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: El nombre total de llocs de treball reals de la contracta de manteniment de jardins de
la zona nord durant el mes de maig va ser de 160, durant el mes de juliol d'un total de 122 i
durant el mes d'agost un total de 122.
2a: El nombre de llocs de treball de la contracta de manteniment de jardins de la zona sud
durant els mesos de maig, juliol i agost ha sigut de 101 treballadors, llocs de treball que es
mantenen coberts indistintament durant tots els mesos de l'any.
3a: L'OAM de Parcs i Jardins ha tingut operatius durant el mes de juliol 186 treballadors i
durant el mes d'agost 149 treballadors.
4a: Al voltant de 195 treballadors.
5a: Dins del marc competencial del Servei de Jardineria la substitució de treballadors ve
determinada pel sistema establit per cadascuna de les empreses adjudicatàries segons les seues
ofertes.
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Així, en la zona sud se substitueixen els treballadors durant els mesos estivals, de manera
que durant tots els mesos de l'any es mantinga el nombre de llocs de treball oferits (101), la qual
cosa implica que per a poder cobrir les vacants per vacances, permisos o baixes, s'incremente la
plantilla de treballadors segons els mesos, de tal manera que la plantilla de treballadors de la
contracta de jardineria de la zona sud durant els mesos referenciats ha sigut de 117 treballadors
durant el mes de maig, de 138 durant el mes de juliol i de 142 durant el mes d'agost.
En la zona nord, la substitució s'efectua de manera diferent de manera que es complisca
amb els llocs de treball oferits (145) mitjançant una mitjana anual, no igual durant tots els mesos,
sinó en funció de les necessitats de les diferents tasques de jardineria a realitzar segons l'època de
l'any que es tracte, de manera que la plantilla de treballadors conforma un nombre molt major a
l'efecte de poder cobrir els llocs de treball vacants per vacances, permisos o baixes, de tal manera
que la plantilla de treballadors de la contracta de jardineria de la zona nord durant els mesos
referenciats ha sigut de 170 treballadors durant el mes de maig i de 183 durant els mesos de juliol
i agost.
Dins del marc competencial de l'OAM de Parcs i Jardins es substituixen els treballadors
que gaudeixen de les vacances en juliol i agost."
19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Cursos escola de jardineria".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuál es el número exacto de cursos de la escuela de jardinería, que se han celebrado
desde el 2017 hasta la actualidad?
2.- ¿Cuántos de estos cursos tienen reservadas plazas gratuitas para desempleados de larga
duración? Especificar el nombre de los cursos.
3.- ¿Cuáles son los cursos que se destinan de manera específica a parados de larga
duración?
4.- ¿Qué trabajos en la actualidad, son realizados por la escuela de arte floral?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: En este període s'han realitzat un total de 52 cursos.
2a: Des del 2017 s'han realitzat un total de quatre cursos amb la titulació d'Oficial de
Jardineria, (dos cursos en el 2017 i dos cursos en el 2018). En cada un d'ells va haver-hi dos
places reservades per a aturats de llarga duració.
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3a: En el 2017 es va realitzar un curs de jardineria específic per a aturats de llarga duració.
4a: Anualment es realitzen els següents treballs per part de l'Escola d'Art Floral:
- Rosetons en la plaça de la Mare de Déu per a la festivitat del Corpus Christi.
- Rosetons en la plaça de la Mare de Déu per a la festivitat de la Mare de Déu dels
Desemparats.
- Monument del Corpus Christi en la plaça de Manises.
- Centres funeraris per a la Festivitat de tots els Sants.
- Centres per a esdeveniments especials en dependències municipals.
- Ram de mà per a la persona de mes edat en la Setmana de les Persones majors."
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Nínxols senzills i dobles disponibles".
PREGUNTA
"1.- Indicar el número de nichos sencillos disponibles, en cada uno de los cementerios
municipales.
2.- Indicar el número de nichos dobles disponibles en la actualidad, en cada uno de los
cementerios municipales.
3.- ¿Está prevista la construcción de nichos, ya sean sencillos o dobles, antes de que
finalice el presente ejercicio? En caso afirmativo, indicar el cementerio donde se prevé se
construyan nuevos nichos."
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: El nombre de nínxols senzills és el següent:
Cementeri General: 993.
Cementeri de Cabanyal: 9.
Cementeri de Campanar: 2.
Cementeri del Grau: 50.
Cementeri de Benimàmet: 66.
Cementeri de Massarrojos: 23.
Cementeri del Palmar: 172.
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2a: El nombre de nínxols dobles és el següent:
Cementeri General: 183.
Cementeri de Cabanyal: 2.
Cementeri de Campanar: 0.
Cementeri del Grau: 27.
Cementeri de Benimàmet: 6.
Cementeri de Massarrojos: 1.
Cementeri del Palmar: 82.
3a: La previsió, subjecta a disponibilitat pressupostària, és la construcció de nínxols
senzills en la Secció 21 del Cementeri General."
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Nínxols per a columbaris".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuántos nichos para columbarios hay disponibles en el cementerio general en estos
momentos?
2.- ¿y en campanar?
3.- ¿y en Benimamet?
4.-¿ y en el resto de los cementerios municipales? Especificar numero de nichos por cada
uno de los cementerios restantes
5.- ¿Está prevista la construcción de nuevos nichos de columbarios? En caso afirmativo
¿para cuando esta previsto? Especificar en qué cementerios se construirán nuevos nichos para
columbarios."
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: 155.
2a: Cap.
3a: 18.
4a: En el Cementeri de Cabanyal, 2. En el del Grau, 0. En el de Massarrojos, 47 i en el
Cementeri del Palmar, 0.
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5a: La previsió, subjecta a disponibilitat pressupostària, és la construcció de nínxols
columbaris en el Cementeri de Campanar en el present exercici."

22
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Horts urbans en jardins".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuántos huertos urbanos sitos en jardines, están funcionando en la actualidad?
2.- ¿En que jardines tiene previsto, en el presente ejercicio, instaurar huertos urbanos?
3.- ¿En que terrenos privados pendientes de urbanizar, esta previsto la construcción de
huertos urbanos?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: A data de hui, cap.
2a: El dia 10 d'Octubre ha finalitzat el termini de presentació dels projectes per gestionar
els horts de Malilla. S'han presentat 2 entitats amb projectes de gestió. En dues setmanes, la
comissió designada a la convocatòria, decidirà quin dels dos projectes considera millor per dur la
gestió.
En pocs dies es rebran els horts de Rambleta i es podrà iniciar la convocatòria per a la seua
gestió.
3a: La Delegació de Parcs i Jardins no gestiona terrenys privats."
23
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Arbres carrer Calixt III".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuántos árboles y de qué especie han sido o está previsto talar en dicha calle y las
colindantes?
2.- ¿Cuál ha sido la razón del abatimiento masivo? Especificar la razón árbol por árbol.
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3.- ¿Se ha puesto la delegada en contacto con la asociación de vecinos correspondiente?
¿Qué explicación se ha dado a los vecinos de lo realizado en el arbolado de la calle?
4.- ¿Cuántos alcorques han sido anulados y cuál ha sido el motivo de dicha acción?
5.- ¿Qué especie de árboles sustituirán a los talados?
6.- ¿Se han modificado las dimensiones de los alcorques, aprovechando la tala? Especificar
el motivo de no realizarlo."
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: 23 exemplars arboris en el carrer Juan Llorens de l'espècie Melias azedarach i 11
exemplars arboris del carrer Calixto III de l'espècie Sophora japónica:
2a: L'arboricultura urbana sostenible parteix del concepte d'arbre com a dipòsit de CO2
atmosfèric amb una vida útil determinada i, quan decau el seu paper de magatzem de CO 2, diem
que està en fase de regressió. La copa del mateix fa una funció fotosintètica poc activa i presenta
un estat bioestructural insegur.
L'arbre ha de renovar-se per a plantar exemplars que tinguen major capacitat de fixació de
CO2 i puguen emetre una major quantitat d'oxigen.
Les raons per les quals s’abaten arbres de viari poden ser diverses, sent algunes d'elles:
• Estar situat en pas de vianants.
• Presentar inclinació amb el risc de caiguda sobre calçada i ser actualment un obstacle per
al trànsit rodat i per a l'aparcament de vehicles.
• Aixecament d'arrels superficials que impedeixen la reparació de la vorera.
• Existència de desperfectes estructurals en la creu.
• Caiguda de branques.
• Presencia de podriments i cavitats en tronc i branques.
Aquests supòsits es trobaven en els exemplars abatuts en aquests dos carrers.
3a: Es va remetre avís a l’associació del barri i a la Federació de Veíns detallant els
treballs que anaven a dur-se a terme.
4a: Al carrer de Joan Llorens s'han anul·lat dos escocells en compliment amb la llei
d'accessibilitat urbana del Servei de Mobilitat Sostenible, per estar situats enmig d'un pas de
vianants.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

49

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KNr+ 0HGI Z1E5 8/N3 2R4X IN8A SX8=

Al carrer de Calixt III s'han anul·lat dos escocells per estar situats enmig d'un pas de
vianants.
5a: Al carrer de Joan Llorens es replantaran 9 Melias azedarach i 3 Ginko bilobas en els
xamfrans.
Al carrer de Calixt III es replantarán 20 Sophora japónica var. Pyramidalis i 4 Ginko
bilobas en els xamfrans.
6a: Sí, unes altres de les actuacions que s'han realitzat és la reparació i/o ampliació dels
seus escocells per a contenir el sistema radicular. Com a norma general, la longitud dels escocells
s'ha ampliat a 2m, sent l'amplària variable en funció del sistema radicular existent."
24
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a " Arbres carrer Cofrents".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuántos árboles de la calle Cofrentes se están podando estos días?
2.- ¿Cuál es la razón por la que la empresa contratista no retira los restos de poda al
terminar la jornada?
3.- Según los actuales pliegos de condiciones, corresponde levantar acta de infracción a la
empresa de jardinería que no retire los restos de poda?
4.- ¿Tiene pensado la delegada, talar algún árbol en dicha calle?
5.- ¿Se ha puesto la delegada en contacto con la asociación de vecinos correspondiente?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: 32.
2a: L'OAM de Parcs i Jardins segueix el procediment de retirar cada dia el material de
restes de poda generades. Malgrat això, excepcionalment pot ocórrer que el camió de recollida
estiga saturat i no puga carregar amb totes les restes de poda i els recull al dia següent. Aquesta
situació es dóna de manera molt puntual i sempre es deixen les restes de poda en punts que no
causen molèsties i degudament senyalitzats.
En el cas concret al qual es fa menció a la pregunta, les restes de poda del dia 3 de
setembre que no van poder ser recollits eixe mateix dia es van recollir el dia 4 de setembre.
3a: No escau.
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4a: L'actuació que es va dur a terme va ser de poda i no està previst l'abatiment de cap
espècimen en eixe carrer.
5a: Les actuacions de poda no es traslladen a les associacions de veïns perquè entren dins
dels treballs habituals de manteniment. Si en el transcurs dels treballs de poda es detecta la
necessitat d'abatre alguns espècimens es traslladarà a l'associació corresponent, en aquest cas a
l'AAVV Saïdia-Morvedre."
25
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Observatori del soroll".
PREGUNTA
"1. Hace mas de dos años que anunció su creación el sr Alcalde, ¿cuando está prevista la
creación de dicho observatorio?
2.- ¿Qué personas o entidades formarán el observatorio?
3.- ¿Se ha desistido de ese proyecto?
4.- En caso de desistimiento, dará alguna explicación al delegada o el sr Alcalde?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: El passat 4 de maig de 2017 es va dur a terme una reunió a la Federació de Veïns per
fer un monogràfic sobre el tema de rellotges i campanes, en referència a la nova ordenança del
Soroll i dins del marc de la petició de la Federació de Veïns de conformar un observatori de
contaminació acústica.
Per altra banda, el passat 3 de juliol de 2018 es va convocar a la Federació de Veïns a la
presentació del MER 2017.
2a: En principi formarien part tots els agents implicats, tal i com va sol·licitar la Federació
de Veïns.
3a: No. Està pendent la finalització i presentació de l'esborrany de la nova ordenança de
Contaminació Acústica.
4a: No escau."
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26
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Projecte grow green en Benicalap".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuál es el calendario de actividades dentro del proyecto? Especificar las fechas y la
actividad correspondiente.
2.- ¿Qué difusión del proyecto se ha realizado y de qué manera?
3.- ¿Cuál es el coste del grow green para Europa? ¿Y para el Ayuntamiento?
4.- ¿En que consisten las obligaciones por parte del Ayuntamiento?
5.- ¿Qué delegación es la responsable de dicho proyecto?
6.- En la web se habla de actividades que se han realizado ya en septiembre, explicar cual
ha sido el contenido de las mismas.
7.- También en la Web se hace referencia a la creación de una comisión ¿ya se ha creado?
En caso afirmativo, ¿qué personas o entidades componen la citada comisión y que difusión se ha
dado a la misma para poder participar en sus decisiones?
8.- ¿Dónde se tiene previsto instalar los paneles explicativos y los buzones de
equipamiento? Y ¿En qué momento?"
RESPOSTA
Sr. Jaramillo, regidor delegat d'Innovació i Gestió del Conseixement
"1a: El proyecto se estructura en los siguientes paquetes de trabajo:
WP1. Demostración en Ciudades Frontrunner (coordinado por Manchester): se
demostrará cómo co-diseñar, coproducir y co-gestionar proyectos de NBS (Nature Bases
Solutions) replicables, con la participación de agentes de la cuidad, y se verificará que las NBS
pueden proporcionar una solución a largo plazo, eficiente y asumible económicamente, contra
riesgos como la inundación urbana, el estrés por calor y otros desafíos climáticos. Se
desarrollarán los proyectos de demostración en distritos de las cuatro ciudades, que tienen
diferentes condiciones físicas, políticas, financieras, de gobernabilidad, climáticas y culturales,
para asegurar la replicabilidad.
Fechas: Desde junio de 2017 hasta junio de 2021
WP2. Monitoreo y Evaluación (coordinado por València junto con UPV): todos los
paquetes de trabajo estarán respaldados por unos sólidos planes de monitoreo y evaluación, que
demostrarán la eficacia de las estrategias NBS de las ciudades.
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Desde junio de 2017 hasta junio de 2021
WP3. Metodología GCF (Green Cities Framework) y estrategias NBS en las ciudades
“followers” (coordinado por Tecnalia): pretende desarrollar un enfoque de fácil utilización para
el desarrollo de estrategias NBS en las ciudades y utilizarlo para apoyar la actualización,
desarrollo e implementación de estrategias NBS en las ciudades “followers”.
Desde junio de 2017 hasta junio de 2021
WP4. Desarrollo Global de Mercado y Políticas (Liderado por Trinomics con Las
Naves): pretende facilitar la implementación, replicación y escalonamiento de las estrategias
NBS de las ciudades mediante la creación de las condiciones de mercado y políticas necesarias.
Desde diciembre de 2017 hasta junio de 2021
WP5. Comunicación, construcción de capacidades, replicación y difusión (Liderado
por IUCN con Breslavia): se realizarán actividades de comunicación y de construcción de
capacidades dirigidas a políticos y políticas, responsables de la administración, empresas y
ciudadanía, para apoyar la implementación y ampliación de las estrategias NBS. Se trabajará en
red con diferentes grupos de ciudades para la promover la replicación y se establecerá una
comunidad global de prácticas para NBS, con un enfoque particular en Europa y China.
Desde junio de 2017 hasta junio de 2021
En particular, dentro del trabajo del WP1 se está desarrollando el proyecto piloto de
Valencia, que consta de las siguientes acciones:
ACCIÓN 1: Ecosistemas verticales.
- Diseño final: dic 2018
- Monitorización antes de la construcción: noviembre 2018 - mayo 2019
- Construcción: noviembre 2019
- Monitorización después de la construcción: noviembre 2019- noviembre 2021
ACCIÓN 2: “Bosquete del Cambio Climático”
- Diseño final: mar 2019
- Monitorización antes de la construcción: sept 2018 - feb 2019
- Contratación: mar 2019 - dic 2019
- Construcción: enero 2020 - junio 2020
- Monitorización después de la construcción: jun 2020 - jun 2022
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ACCIÓN 3: Corredor Verde
- Diseño final: mar 2019
- Monitorización antes de la construcción: sept 2018 - feb 2019
- Contratación: mar 2019 - dic 2019
- Construcción: enero 2020 - junio 2020
- Monitorización después de la construcción: jun 2020 - jun 2022
ACCIÓN 4: Soluciones a los puntos críticos de estrés térmico y a la pobreza energética en
el barrio:
- Diseño final: mar 2019
- Monitorización antes de la construcción: sept 2018 - feb 2019
- Contratación: mar 2019 - dic 2019
- Construcción: enero 2020 - junio 2020
- Monitorización después de la construcción: jun 2020 - jun 2022
ACCIÓN CRUZADA "Espacios para la colaboración"
Fechas en http://mesverdbenicalap.eu/calendari
2a: Difusión general del proyecto (desde València).
Registro generado para el report a la CE:
Publication name (please attach with report)
Conama Local 2017: event celebrated at Valencia from 27th to 29th November, for villages and cities for sustainability. More than a hundred presenters from public
administration, business, universities and civil society from different European countries met at Las Naves – the city’s Centre of Innovation, to share initiatives,
solutions and projects to create greener and more sustainable and socially inclusive cities. Three days of intense debates and workshops focused on climate change
adaptation in cities, urban regeneration, the energy transition and transport management.
http://www.conamalocal2017.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=290&id=231398&op=view
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http://www.levante-emv.com/
http://www.lasprovincias.es/be
http://www.lasprovincias.es/
Post in Facebook Las Naves
https://www.facebook.com/
Post in Las Naves web
https://www.lasnaves.com/energia/benicalap-recibira-38-millones-de-euros-de-inversion-europea-para-desarrollar-proyectos-de-investigacion-en-sostenibilidad/?lang=es
Tweets in Las Naves profile about GrowGreen project at the press conference
Post in Las Naves web about press release
https://www.lasnaves.com/energia/las-naves-y-la-fundacion-cambio-climatico-firman-un-convenio-contra-el-calentamiento-global/?lang=es
MedShare – Mediterranean Network for sharing and collaborative economy: Presentation of the GrowGreen project
http://opendoors-network.eu/valencias-open-doors-event/programme/
Tweets in Las Naves profile about MedShare
Meeting in Tallin about “Nature based Solutions”
Tweets in Las Naves profile about Meeting in Tallin
Tweets in Las Naves about the opening of the GrowGreen web
Tweets in Las Naves about the GrowGreen’s newsletter
Post in Facebook Las Naves about the GrowGreen’s newsletter
Article about Las Naves and GrowGreen project
Mailchimp from Las Naves about GrowGreen’s newsletter
http://mailchi.mp/b6be9adebf14/growgreen-newsletter-december-2017
Tweets in Las Naves about GrowGreen’s newsletter
Press Release about meeting GrowGreen in Las Naves
Primeros pasos del proyecto Grow Green, que diseña un Benicalap verde y sostenible (LEVANTE-EMV)
Primeros pasos del proyecto Grow Green para un Benicalap verde y sostenible (LA VANGUARDIA)
Primeros pasos para diseñar el futuro corredor verde de Benicalap (LEVANTE-EMV)
Benicalap recibe 3,8 millones de un programa europeo para nuevos espacios verdes (LAS PROVINCIAS)
Post in Las Naves web press release about coordinators meeting GrowGreen
https://www.lasnaves.com/energia/primeros-pasos-del-proyecto-grow-green-para-un-benicalap-verde-y-sostenible/?lang=es
Photos album in Flickr about coordinators meeting GrowGreen
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157665282243598
Post in Facebook Las Naves about coordinators meeting Growgreen
Tweets in Las Naves profile about coordinators meeting Growgreen
Post in Facebook Las Naves about FTTH Council Europe
Post in Las Naves web about FTTH Council Europe
https://www.lasnaves.com/valencia-ejemplo-de-como-implementar-la-tecnologia-al-servicio-de-la-ciudadania-en-el-evento-internacional-ftth/?lang=es
Tweets in Las Naves profile about FTTH Council Europe
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https://www.lasnaves.com/las-naves-expone-sus-proyectos-de-innovacion-y-smart-city-una-delegacion-de-holanda/?lang=es
Tweets in Las Naves profile about a seminar in Caceres #Epicuro #H2020

Tweets in las Naves profile about ASESCUVE Seminar

Tweet in Las Naves profile about Wroclaw’s video
Tweet in Las Naves profile about pilot accions in GrowGreen
Tweet in Las Naves profile about GrowGreen project
Press Release about GrowGreen Assembly in Las Naves
València acoge la I Asamblea General del proyecto GrowGreen (EL PERIODIC)
GrowGreen, proyectos verdes para Benicala (VALENCIA EXTRA)
Los socios del proyecto GrowGreen se reúnen en Valencia para diseñar estrategias urbanas sostenibles (ESMARCITY.ES)
Post in Las Naves web press release about GrowGreen Assembly in Las Naves
https://www.lasnaves.com/energia/valencia-acoge-la-asamblea-general-del-proyecto-growgreen-que-impulsa-numerosas-actuaciones-verdes-en-benicalap/?lang=es
Tweets in Las Naves profile about GrowGreen Assembly in Las Naves
Tweets in Las Naves profile about “Climate Change Challenges and Opportunities” Conference
Tweets in Las Naves profile about GrowGreen Assembly in Las Naves
Tweets in Las Naves profile about GrowGreen’s newsletter
Post in Facebook Las Naves about GrowGreen’s newsletter
Press Conference and Press Release about the introduction of the GrowGreen Participation Pilot
Benicalap y la Ciudad Fallera tendrán un jardín vertical, un pequeño bosque y un corredor verde (LAS PROVINCIAS)
Benicalap tendrá en 2019 un jardín vertical, pérgolas y un 'bosquete' sostenible (LEVANTE-EMV)
http://play.cadenaser.com/ (CADENA SER, since 19’35’’)
El proceso «Més verd Benicalap» invita al vecindario a participar en el diseño sostenible de este distrito (EL PERIODIC)
Un jardín vertical, pérgolas y bosque para Benicalap (LEVANTE-EMV)
Post in Las Naves web about the introduction of the GrowGreen Participation Pilot
https://www.lasnaves.com/energia/el-proceso-mes-verd-benicalap-invita-al-vecindario-participar-en-el-diseno-sostenible-de-este-distrito/?lang=es
Post in València City Council web about the introduction of the GrowGreen Participation Pilot
http://valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_062391?lang=1&depId=1&temId=13&nivel=5_2_13
Web GrowGreen pilot of participation web
http://mesverdbenicalap.eu/
Banner about GrowGreen pilots web in València City Council web
http://valencia.es/ayuntamiento/home.nsf/(Portadas2)/%24first?opendocument&amp;lang=2
Opening Facebook Account GrowGreen pilots web
https://www.facebook.com/M%C3%A9s-Verd-Benicalap-GrowGreen-474893039673876/?modal=admin_todo_tour
Posts in Facebook GrowGreen pilots web about the introduction of the GrowGreen Participation Pilot
Tweets in Las Naves profile about the introduction of the GrowGreen Participation Pilot
Posts in Facebook GrowGreen pilots web about the training in the Benicalap neighborhood
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Tweets in Las Naves profile about Sustainability Alliance of urban networks in Asian Cities
Tweets in Las Naves profile about the training in the Benicalap neighborhood
Design and print of materials about GrowGreen Participation Pilot (posters, pens, brochures, stickers)

Y específicamente a nivel local, sobre el lanzamiento del proceso de participación:
1. Diseño de una imagen y eslogan corporativo que recoge las ideas fuerzas del proceso
#MésVerdBenicalap
2. Desarrollo de una web específica del
www.masverdebenicalap.eu / www.mesverdbenicalap.eu

proyecto

para

València

3. Material impreso. Siguiendo la imagen corporativa:
200 carteles con dos diseños distintos, en A1 y A2, y 100 en A3
1.000 trípticos,
8 roll-ups con la imagen explicativa y el desarrollo del proyecto participativo (igual a los
carteles).
500 pegatinas con la imagen corporativa
1.000 bolígrafos
4. Apertura de una cuenta de Facebook sobre el proyecto
https://www.facebook.com/Més-Verd-Benicalap-GrowGreen-474893039673876
5. Difusión en redes sociales del proceso y proyecto. A través de la página de Facebook
que comentábamos y del perfil de Twitter institucional de @LasNavesINN con el hashtag
#MésVerdBenicalap. Con menciones a @GrowGreenCities, entre otras.
6. Convocatoria de Rueda de prensa.
7. Nota de prensa
8. Banner de la web. Se inserta un banner en la web del Ayuntamiento de València (
www.valencia.es)
3a: La Comisión Europea financia el proyecto Grow Green con 12.795.900,00 €.
De ese monto, 620.437 € es presupuesto a ejecutar por Las Naves y 1.078.450 €
presupuesto para ejecutar por el Ayuntamiento de València.
En total, los socios españoles del consorcio que tiene que ejecutar el proyecto Grow Green
tienen un presupuesto de 3.937.512,50 €.
Tanto el Ayuntamiento como Las Naves, por ser entidades públicas, están financiadas al
100%, no tienen que cofinanciar el proyecto.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

57

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KNr+ 0HGI Z1E5 8/N3 2R4X IN8A SX8=

4a: En desarrollar todas las actividades estipuladas con la Comisión Europea en el Grant
Agreement (respuesta a la pregunta 1) en los plazos establecidos. Entregar los reportes de gastos
y entregables técnicos estipulados en el Agreement y asistir a las reuniones obligatorias del
proyectos.
5a: La Delegación de Innovación y Gestión del Conocimiento.
6a:
A inicios de septiembre se lanzó el proceso de participación “Mes Verd Benicalap”
vinculado al piloto en València del proyecto Grow Green:
Campaña de comunicación coordinada por Las Naves, rueda de prensa, nota de prensa y
lanzamiento de la web.
El 17 de septiembre instalamos los puntos de información en los equipamientos del barrio,
roll up, buzones y trípticos con cuestionarios.
Lanzamiento de los cuestionarios digitales (en la web) y físicos (en los equipamientos).
Entrevistas a 15 entidades del barrio: asociaciones vecinales, colegio, instituto falla del
barrio, AMPA, asociación de mujeres, párroco, etc...
Dos personas han estado haciendo cuestionarios en las calles y comercios del barrio
durante 2 semanas a más de 70 personas.
Taller Vecinal el sábado 29 de septirembre en la nave del gremio del artista fallero, con 30
asistentes.
7a: En la web del piloto en València ( http://mesverdbenicalap.eu) no identificamos
ninguna referencia a la creación de una comisión. Precisar para poder responder en qué web y a
que referencia específica se refieren.
8a: Los paneles se colocaron en la Biblioteca Municipal Vicent Tortosa Biosca, el Centro
de Mayores Benicalap, la Universitat Popular, el CEIP Ciutat Artista Faller y el Museo del
Artista Fallero. Además varios comercios del barrio tienen cuestionarios."
27
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Brutícia en el Jardí del carrer Esteban Dolz del Castellar".
PREGUNTA
"Tras realizar visita al barrio de Orriols, hemos constatado el deficiente estado en el que se
encuentra el jardín de la calle Esteban Dolz del Castellar, con abundante suciedad tanto en los
viales como en las zonas ajardinadas. Es por ello que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es la frecuencia de limpieza del mencionado jardín?
2.- ¿Cuál es la razón por la que se encuentra en tan deficiente estado?
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3.- ¿Se va a tomar alguna medida para evitar que estos hechos vuelvan a producirse?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: El jardí es neteja amb una freqüència diària, de dilluns a dissabte, quedant en perfecte
estat d'ús.
2a: Revisat l'espai enjardinat referit, tècnicament es troba en un estat general acceptable en
quant a vegetació i mobiliari, segons els indicadors de control de qualitat previstos en el vigent
Plec de prescripcions Tècniques.
De fet, durant l'any 2017 es va fer una remodelació parcial de l'espai que va afectar a l'àrea
de jocs infantils i perímetre interior del jardí, quedant pendent la remodelació dels murs de les
jardineres.
3a: Dins de les pròximes planificacions tècniques de labors de manteniment es durà a
terme la remodelació de les jardineres i es continuarà incidint en la reposició de vegetació que es
detecte necessària."
28
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Mal estat del jardí del carrer Alcúdia de Crespins".
PREGUNTA
"Tras realizar visita al barrio de Torrefiel, hemos comprobado que el jardín de la calle
Alcudia de Crespins presenta un deficiente estado, con las zonas ajardinadas descuidadas, sin
vegetación y sin el debido recorte. Es por esto que realizamos la siguiente
PREGUNTA
1.- ¿Cuándo va a realizarse el adecuado mantenimiento del citado jardín?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: El manteniment del jardí es du a terme seguint la programació i dins de la mateixa es
continuarà incidint en totes les tasques necessàries de manteniment: reposició de vegetació,
control de vegetació adventícia, repàs de pintura, etc."
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29
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Palmeres en el carrer Arquitecte Tolsà".
PREGUNTA
"Tras realizar visita al barrio de Orriols, hemos constatado el deficiente estado en el que se
encuentran las palmeras de la calle Arquitecto Tolsa, con abundancia de palmas secas. Es por
ello que realizamos la siguiente
PREGUNTA
1.- ¿Cuándo va a realizarse la poda de las palmeras de la citada calle?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: L'esporga de les palmeres esmentades es realitzarà en el pròxim mes de desembre
2018."
30
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Reposició d'arbrat i poda de palmeres en el carrer de Sant Vicent de Paül".
PREGUNTA
"Tras realizar visita al barrio de Orriols, hemos podido comprobar el deficiente estado en el
que se encuentra una palmera con abundancia de palmas secas y una cantidad importante de
alcorques vacíos. Es por ello que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1.- ¿Cuándo se va a proceder a podar la citada palmera?
2.- ¿Cuándo van a replantarse los alcorques vacíos de la citada calle?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: La poda de les palmeres esmentades es realitzarà en el pròxim mes de desembre 2018.
2a: Els escocells buits es troben inclosos dins del projecte “Per una València més verda”.
El projecte encara està en fase de tramitació, esperant que estiga adjudicat per a la campanya
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d'hivern 2018/2019. No obstant açò, quan estiga adjudicat i comence l'execució del projecte, es
procedirà a la seua plantació: Fraxinus ornus flechado (12 exemplars) i Hibiscus syriacus (1
exemplar)."
31
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Brutícia en el Jardí del carrer Fray Francisco Cabezas".
PREGUNTA
"Tras realizar visita al barrio de Torrefiel, hemos constatado el deficiente estado en el que
se encuentra el jardín de la calle Fray Francisco Cabezas, con abundante suciedad tanto en los
viales como en las zonas ajardinadas. Es por ello que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es la frecuencia de limpieza del mencionado jardín?
2.-¿Cuál es la razón por la que se encuentra en tan deficiente estado?
3.-¿Se va a tomar alguna medida para evitar que estos hechos vuelvan a producirse?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: La neteja del jardí es du a terme de manera diària, de dilluns a dissabte, quedant
després del servei en perfecte estat d'ús.
2a: Revisat l'espai enjardinat referit, tècnicament es troba en un estat general acceptable en
quant a vegetació i mobiliari, segons els indicadors de control de qualitat previstos en el vigent
Plec de prescripcions Tècniques.
De fet, durant l'any 2017 es va dur a terme la reposició completa de la vegetació del citat
jardí.
3a: Dins de les pròximes planificacions tècniques de labors de manteniment es durà a
terme la remodelació de les jardineres i es continuarà incidint en la reposició de vegetació que es
detecte necessària."
32
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular,
relatives a "Brutícia en el Jardí de la plaça de Sant Jeroni".
PREGUNTA
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"Tras realizar visita al barrio de Torrefiel, hemos constatado el deficiente estado en el que
se encuentran el Jardín de la Plaza de San Jerónimo, con abundante suciedad acumulada tanto en
viales como en las zonas ajardinadas. Es por esto que realizamos las siguientes
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es la frecuencia de limpieza del mencionado jardín?
2.- ¿Cuál es la razón por la que se encuentra en tan deficiente estado?
3.- ¿Se va a tomar alguna medida para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse?"
RESPOSTA
Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a: La neteja del jardí es du a terme de manera diària, de dilluns a dissabte, quedant
després del servei en perfecte estat d'ús.
2a: Revisat l'espai enjardinat referit, tècnicament es troba en un estat general acceptable en
quant a vegetació i mobiliari, segons els indicadors de control de qualitat previstos en el vigent
Plec de prescripcions Tècniques.
De fet, durant l'any 2017 es va dur a terme la reposició completa de la vegetació del citat
jardí.
3a: Dins de les pròximes planificacions tècniques de labors de manteniment es durà a
terme la remodelació de les jardineres i es continuarà incidint en la reposició de vegetació que es
detecte necessària."
33
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES
La Sra. Bernal pregunta por el convenio con la Diputación para el reparto de leña para las
familias.
La Sra. Presidenta li contesta que no hi haurà conveni.
34. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2018-000328-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL. Proposta d'aprovació, si és el cas, de l'Estratègia
Agroalimentària de València.
RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
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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.
VOTACIÓ
Se somet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat, elevar al Ple el següent dictamen:
ACORD
"FETS
1. Es presenta a la Junta de Síndics del Consell Agrari Municipal el 5/11/2015 el Pla d'Acció
Integral per a la Promoció de l'Activitat i el Territori Agrícola municipal (PAIPATA). La
implementació del PAIPATA a partir de 2016 ha permés obrir una primera finestra d'acció
municipal, apostant per situar l'alimentació sostenible com un àmbit temàtic transversal en
el conjunt de l'acció municipal.
2. Mitjançant acord del Ple de 21 de desembre de 2017 es va aprovar la creació del Consell
Alimentari Municipal de València. Mitjançant acord plenari de 26 d'abril de 2018 es va
aprovar definitivament el Reglament del Consell Alimentari Municipal de València i es va
publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València de 23 de maig
de 2018 i, conforme amb el que es disposa en la seua disposició final segona entrarà en
vigor l'endemà de la seua publicació íntegra. El Reglament entrà en vigor el 24/5/2018.
3. El Consell Alimentari Municipal (CALM) es va constituir el 14/6/2018 a l'Hemicicle de la
Casa Consistorial. A l'ordre del dia de la seua sessió constitutiva consta al punt 6 la
Presentació de proposta de treball sobre una Estratègia Agroalimentària Municipal. En eixe
punt de la sessió es van expossar les propostes de treball i calendari d'accions, per
el·laborar una proposta d'Estrategia Agroalimentària Municipal (EAM) entre els membres
del Consell i també obert a tota la ciutadania, que finalment aprovarà el Ple de
l'Ajuntament de València.
4. Continuant el compromís amb el Pacte de Polítiques Alimenàries Urbanes de Milà,
l'Estratègia Agroalimentària València 2025 és un procés enfocat a construir un sistema
agroalimentari sostenible, en el qual les relacions de l'ecosistema comunitat-territori (urbà,
periurbà i rural) s'establisquen sobre relacions d'equilibri i de justícia social i
mediambiental.
5. A partir del 28/6/2018 es procedeix a enviar als membres del CALM la documentació i
qüestionari en línia per participar del procés d'el·laboració de l'EAM, procés obert també a
tota la ciutadania. El 13/9/2018 es celebrà una jornada de treball per a la presentació de les
aportacions recollides i es genera un document de consens sobre l'EAM. Este document
queda a disposició per formular aportacions i al·legacions fins el 7/10/2018, amb la
voluntat de poder convocar i celebrar el 16/10/2018 Dia Mundial de l'Alimentació, la
sessió extraordinària del CALM que aprovarà el document definitiu, per elevar-lo al Ple.
6. Per resolució d'Alcaldia num. Z-372 de 14/9/2018 s'aprovà la delegació en la Sra. Consol
Castillo Plaza, regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, la presidència
del Consell Alimentari Municipal.
7. S'el·labora proposta d'acord per a sometre al dictàmen del Consell Alimentari Municipal
l'aprovació de l'EAM.
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Als anteriors fets, resulten d'aplicació els següents:
FONAMENTS DE DRET
1. Reglament de transparència i participació ciutadana de l’Ajuntament de València (Butlletí
Oficial de la Província d'1 de desembre de 2015).
2. Reglament del Consell Alimentari Municipal de València (BOP de 23/5/2018).
3. L'àmbit de treball del CALM inclou el sistema agroalimentari en totes les seues
accepcions, i compren les dimensions verticals que implica este concepte (producció,
transformació, transport, distribució, venda i consum), així com les dimensions horitzontals
relacionades amb justícia social, educació, salut, democràcia, ecologia i respecte pel medi
ambient, segon estableix l'article 1 del Reglament del CALM (BOP de 23/5/2018).
4. L'òrgan competent per aprovar l'Estratègia Agroalimentària Municipal per Declaració
Institucional és el Ple de l'Ajuntament de València, segons articles 126 i 127 del
Reglament Orgànic del Ple (BOP de 10/05/2018).
5. Prèviament a sometre el present assumpte a la decisió del Ple, es remet la proposta d'acord
al Consell Alimentari Municipal i a la Comissió de Medi Ambient, de conformitat amb allò
establert als articles 90 i 91 del Reglament Orgànic del Ple, aprovat per acord plenari de
26/4/2018 (BOP de 10/05/2018).
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Canvi Climàtic, a proposta del Consell
Alimentari Municipal proposa al ple la següent proposta d'acord.
ÚNIC. Aprovar l'Estratègia Agroalimentària Municipal, en els termes sergüents:
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##ANEXO-1654283##

ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025

CULTURA ALIMENTÀRIA  TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA
 ECONOMIA ALIMENTÀRIA DE PROXIMITAT  DRET
A L’ALIMENTACIÓ  GOVERNANÇA ALIMENTÀRIA 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ALIMENTÀRIA

1
ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025
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1

L

’Estratègia Agroalimentària València 2025 naix amb la voluntat d’oferir a la ciutat un marc d’acció que propose solucions
als desafiaments que en matèria d’alimentació enfrontem
com a habitants d’un entorn metropolità únic i complex. Un
model agroalimentari que reposa en un territori vulnerable

en el qual la relació entre la ciutat i la seua alimentació exerceix un paper
central a l’hora de projectar un model de ciutat més resilient i sostenible
social i ambientalment.

2

La signatura del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà en
2015 per part de l’Ajuntament de València ha permès dotar a la ciutat d’un
marc d’acció estratègic, que senta les bases per a la construcció participativa de polítiques alimentàries a escala municipal. És a partir d’aquesta
perspectiva d’intervenció, que posa l’accent en la relació entre alimentació
i ciutat, que l’Estratègia Agroalimentària València 2025 ha sigut dissenyada.

3

La pròpia cultura de la ciutat, els seus hàbits alimentaris, el seu patrimoni,
així com la seua configuració territorial han estat històricament relacionats
amb el seu entorn agrícola, pesquer i ramader més immediat; l’Horta de València i l’Albufera. Si bé en l’actualitat aquests agrosistemes estan lluny de
poder proveir els nivells de consum alimentari de la ciutat, sí que concentren
coneixements, pràctiques, valors i relacions socials que necessiten ser potenciades i compartides, ja que configuren almenys una part de les respostes als reptes alimentaris de ciutat.

4

L’Estratègia Agroalimentària València 2025 és per tant un procés enfocat
a construir un sistema agroalimentari sostenible, en el qual les relacions
de l’ecosistema comunitat-territori (urbà, periurbà i rural) s’establisquen
sobre relacions d’equilibri, justícia social i mediambiental.

5
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5

D

es de 2015 l’Ajuntament de València ha iniciat un procés dirigit a consolidar una Política Agroalimentària
Municipal, que de forma progressiva assente les bases per a la transició cap a un entorn agroalimentari
local més just, sostenible i saludable.

La creació de la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València el ma-

teix any, i la implementació del Pla d’Acció Integral per a la Promoció de
l’Activitat i el Territori Agrícola municipal (PAIPATA) a partir de 2016, han
permés obrir una primera finestra d’acció municipal, apostant per situar
l’alimentació sostenible com un àmbit temàtic transversal en el conjunt de
l’acció municipal.
6

La voluntat d’avançar cap a una Agenda Agroalimentària Municipal, per
bé que des de 2015 ha trobat un aterratge en l’Ajuntament de València, respon a l’impuls i les demandes que des de la societat civil organitzada es
vénen gestant en les últimes dècades. Les mobilitzacions per la defensa
del territori agrícola i natural periurbà o al generació de plataformes ciutadanes en favor d’un altre model alimentari més just i sostenible han constituït un factor fonamental a l’hora d’impulsar aquest procés.

7

Aquest document naix en el marc del projecte “Aliances locals per a la
construcció d’una Estratègia Alimentària a València”, liderat per la Regidoria
d’Agricultura, Horta i Pobles de València qui ha comptat amb el suport tècnic de la Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València,
les organitzacions no governamentals Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura
Internacional (CERAI) i Justícia Alimentària així com la Fundació Mudubat.
Aquest projecte s’ha concentrat a estimular i consolidar tres processos
paral•lels:

8

7
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a) Enfortir una millor coordinació intramunicipal per al desenvolupament integral d’accions en l’àmbit alimentari local.

9

b) Impulsar un treball d’estructuració estratègica per al desenvolupament d’una Política Agroalimentària Muncipal.
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10

c) Estimular la participació social en la definició d’una Estratègia
Agroalimentària Municipal per mitjà del Consell Alimentari Municipal de la ciutat.

11

D’aquesta forma, el següent document pretén ser una eina de treball propositiva pensada per a ser discutida i participada en el marc del Consell
Alimentari Municipal de València, qui haurà finalment d’aprovar l’Estratègia
Alimentària València 2025.

8
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1.2. ELEMENTS
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12

L’ecosistema agroalimentari de València està conformat per una sèrie
d’elements materials i immaterials, de propietat pública i privada, que interactuen entre si configurant un sistema alimentari dinàmic i complex, on
prevalen les relacions de poder per davant de l’interès comú de la societat i
del territori en el qual aquesta s’assenta.

13

La transició cap a models alimentaris més justs i sostenibles així com
l’enfortiment de la seua resiliència en un context de canvi climàtic i desertificació, requereix d’una identificació i potenciació de certs elements materials i immaterials del nostre sistema agroalimentari, que adopten per tant un
caràcter estratègic.

14

Entre el patrimoni material estratègic identifiquem a les persones (agricultors/es, pescadors/es, ramader/es i consumidors/es) de la nostra àrea
metropolitana, els seus territoris d’activitat com són l’Horta de València, el
llac de l’Albufera i els seus arrossars, el port pesquer i la seua àrea litoral,
així com la xarxa de mercats municipals i el centre logístic que representa
Mercavalència. A aquests elements se sumen el teixit de PIMES agroalimentàries transformadores i comercialitzadores d’aliments, i les iniciatives de logística i distribució que emergeixen de la societat civil. Tots ells configuren el
“maquinari” del sistema agroalimentari de l’àrea metropolitana de València,
sense el qual la ciutat no es podria alimentar de manera sostenible.

15

En l’àmbit del patrimoni agroalimentari immaterial, classifiquem com a
estratègics els coneixements de les persones pescadores, agricultores
i ramaderes pel que fa a la producció sostenible d’aliments així com les
seues formes de gestió consuetudinàries (Real Séquia de Montcada; Tribunal de les Aigües; Comunitat de Pescadors del Palmar, Tires de Comptar).
Igualment el Consell Alimentari de València i el Consell Agrari de València

10
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constitueixen espais de governança municipal fonamentals. En l’àrea del
coneixement, destaquem els coneixements fonamentals i aplicats de les
Universitats i Centres Tecnològics Públics i Privats de la nostra ciutat així
com aquelles cultures alimentàries que ens aporten formes de conservació
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i elaboració sostenible d’aliments.
16

Aquests elements estratègics són clau per a donar resposta als desafiaments alimentaris que identifiquem a València i en la seua àrea metropolitana i que resumim a continuació:

D E B I L I TAT S

Figura 1. DAFO de síntesi resultat dels estudis

) Les polítiques alimentàries locals
com un fenomen incipient.
) Falta de coordinació i comunicació
intramunicipal a l’hora de transversalitzar possibles accions.
) Dificultats en la coordinació del sector productiu d’escala menuda.

) Feble entorn de suport per a la innovació i l’emprenedoria en l’àmbit agroalimentari a escala xicoteta.
) Absència de dades secundàries per a
l’anàlisi en l’escala municipal.
) Dificultats per a arrossegar al sector
privat convencional cap a altres pràctiques més responsables.

i diagnòstics implementats en el marc del
PAIPATA.

AMENACES
) Pèrdua del sòl agrícola en l’àrea metropolitana.
) Abandó de terres.
) Disminució del nombre d’explotacions.
) Dificultats en el relleu generacional.
) Falta de diversitat agrícola.
) Dificultats de viabilitat per a les iniciatives agrícoles xicotetes.
) Baixa professionalització de l’activitat
agrícola.
) Precarietat de les infraestructures
agroalimentàries.
) Ordenances que obstaculitzen l’ober-

) Absència d’estratègies de reconeixement dels productes de proximitat en els
mercats i detallistes municipals.
) Absència de sistemes de logística
adaptats als canals curts de comercialització.
) Escassa valorització figura del productor i la productora.
) Pèrdua de patrons alimentaris basats
en la dieta mediterrània.
) Amenaça de noves infraestructures i
dotacions sobre el territori agrari.

tura de canals de comercialització de
proximitat.

F O R TA L E S E S
) Progressiu increment de les iniciatives ecològiques.
) Manteniment d’una xarxa de mercats
municipals i establiments detallistes.

) Generació de nous espais de governança i coordinació municipal en
l’àmbit agroalimentari.
) Existència de programes formatius

) Supervivència d’espais de comercialització de proximitat.

en matèria d’alimentació sostenible en
els centres públics.

O P O R T U N I TAT S

11
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) Creixent sensibilitat ciutadana cap
a un consum més responsable i soste-

) Marcs normatius i plans estratègics
supramunicipals favorables.

nible.
) Existència de xarxes alimentàries
alternatives innovadores; quantitativa-

) Adopció de compromisos institucionals per part l’Ajuntament.
) Xarxa de centres de comercialització

ment reduïdes, però qualitativament
significatives.

en la ciutat amb creixent atenció a criteris de sostenibilitat alimentària.
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2. ENFOCAMENT
METODOLÒGIC
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17

L

a Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València inicià el
desenvolupament del Pla d’Acció Integral per a la Promoció
de l’Activitat i el Territori Agrícola municipal en 2016 amb la
posada en marxa d’una sèrie de projectes a través d’entitats
acadèmiques i socials.

18

Aquestes, en coordinació amb l’Ajuntament, van plantejar la necessitat

d’abordar l’elaboració d’una Estratègia Agroalimentària per a la ciutat, mitjançant la qual poder:
19

 Promoure la coordinació en matèria de polítiques agroalimentàries a nivell local, autonòmic i estatal.

20

 Avançar en la coherència de polítiques i programes a nivell
municipal.

21

 Construir un imaginari col•lectiu, amb tots els agents del sistema agroalimentari, sobre com transitar cap a un model agroalimentari local socialment just i mediambientalment sostenible.

22

El procés per a la construcció de l’Estratègia Agroalimentària València 2025
es va fonamentar en tres fases interrelacionades:

23

 Una primera fase de diagnòstic i estudi de l’entorn agroalimentari local, on diferents treballs es van posar en marxa i van
permetre realitzar un diagnòstic participatiu sobre temes centrals per a promoure la transició agroecològica del nostre sistema agroalimentari com ara els canals curts de comercialització,
la compra pública, la governança alimentària local, la promoció
de la pesca artesanal o l’emprenedoria agroalimentària, entre
altres.

24

 Una segona fase, dirigida a sistematitzar i integrar en un do-

13
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cument estratègic el treball acumulat, prenent en consideració
les accions ja implementades fins al moment, així com les línies
de treball possibles derivades de les principals conclusions
dels estudis i diagnòstics citats.
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 Finalment una tercera fase prevista, de consulta i participa-

25

ció ciutadana en el marc del recentment constituït Consell Alimentari Municipal, dirigida a treballar de forma conjunta aquest
esborrany.

Figura 2. Fases del
procés dissenyat
INSTITUCIONAL

MARC
D’ACCIÓ
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SOCIAL

COMPRA
PÚBLICA

ESTUDI
BIBLIOGRÀFIC

EMPREN.
AGROALIM.

ACTORS QUE
ACOMPANYEN
AL PROCÉS
D’ELABORACIÓ
DE LA
PROPOSTA

l’Estratègia Agroalimentària 2025.
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3. MARC DE
REFERÈNCIA DE
L’ESTRATÈGIA
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26

E

l marc conceptual i els valors que guien l’Estratègia Agroalimentària València 2025 s’estructuren sobre tres eixos de
referència fonamentals. En primer lloc, s’han considerat els
documents de caràcter institucional aprovats pel Ple de
l’Ajuntament de València en matèria d’alimentació, sosteni-

bilitat i territori. Al llarg dels últims anys l’Ajuntament de València ha desenvolupat una feina activa a l’hora d’involucrar a la ciutat en diferents xarxes
estatals i internacionals per a la promoció de sistemes alimentaris locals
més sostenibles.

27

En segon lloc, s’han integrat les principals conclusions i àmbits d’actuació
identificats al llarg del procés de participació desenvolupat en 2016 i 2017
per a la posada en marxa del Consell Alimentari Municipal. En aquest procés,
es va poder discutir i treballar el Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de
Milà, al mateix temps que es va definir una Carta de Principis per al Consell
Alimentari Municipal.

28

En tercer lloc, s’ha realitzat un treball d’anàlisi i consulta d’altres estratègies supramunicipals impulsades pel govern autonòmic relacionades amb
l’àmbit agroalimentari, amb les quals aquest document ha de guardar una
coherència i complementarietat. Més encara, si com hem esmentat el territori de referència per a la construcció d’una Política Agroalimentària Sostenible supera clarament el terme municipal, on la mateixa Horta de València es
correspon amb l’àrea metropolitana.

16

Figura 3. Document
i marcs estratègics de
referència de l’Estratègia
ESTRATÈGIA
agroalimentària
2025.
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025
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3.1. COMPROMISOS
INSTITUCIONALS DE
L’AJUNTAMENT DE
VALÈNCIA
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En 2015 l’Ajuntament de València es va adherir al Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà. Aquest document, signat per més de cent ciutats de tot el món, ha permès al municipi de València dotar-se d’un marc estratègic ampli i transversal, que constitueix un document d’impuls central en
el desenvolupament de les accions implementades els tres últims anys. La
designació de València com a Capital Mundial de l’Alimentació per la FAO en
2017 i la celebració a València de la Tercera Trobada Mundial de Ciutats Signatàries del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà han contribuït a
consolidar el compromís de la ciutat amb aquesta aliança de ciutats i les línies
de treball que s’hi estipulen.

01

GOVERNANÇA

02

DIETES
SOSTENIBLES
I NUTRICIÓ

03

- Fomentar la coordinació i col·laboració entre
departaments municipals.
- Promoure la participació.
- Identiﬁcar i avaluar experiències locals.
- Millorar els sistemes d'informació
multisectorials.
- Revisar i desenvolupar programes i polítiques
alimentàries.

EQUITAT SOCIAL
I ECONÒMICA

- Promoure dietes sostenibles.
- Lluita contra malalties associades a dietes
inadequades.
- Desenvolupar directrius en favor de dietes
sostenibles.
- Adequar la normativa per a garantir l'accés a
dietes sostenibles.
- Estudiar instruments normatius i voluntaris
per a promoció de dietes sostenibles.
- Promoure l'acció conjunta de sectors de
l'alimentació i la salut.
- Assegurar l'accés universal a l'aigua potable.

- Garantir formes de protecció social
per a l'accés a un menjar sa per a la
població vulnerable.
- Redeﬁnir els programes de
menjadors escolars.
- Promoure una ocupació decent en
l'àmbit agroalimentari.
- Fomentar l'economia social i
solidària.
- Promoure la constitució de xarxes
per a la inclusió social.
- Promoure la recerca participativa,
la capacitació i l'educació.

04

PRODUCCIÓ
ALIMENTÀRIA
- Afavorir la producció alimentària
urbana i periurbana.
- Promoure equilibris entre les ciutats i
la producció/transformació rural.
- Adoptar un enfocament ecosistèmics
en la planiﬁcació.
- Protegir i promoure l'accés segur a la
terra.
- Fomentar l'erogació de serveis per
als productors alimentaris urbans i
periurbans.
- Donar suport a les cadenes de
subministrament curtes.
- Millorar la gestió i reutilització de les
aigües.

05

MILLORAR EL
PROVEÏMENT I
DISTRIBUCIÓ
ALIMENTÀRIA

06

LIMITAR EL
MALBARATAMENT
D'ALIMENTS

- Avaluar els ﬂuxos alimentaris cap a dins i
fora de les ciutats.
- Fomentar la millora d'infraestructures i
distribució alimentària.
- Avaluar i consolidar sistemes de control
alimentari.
- Revisar polítiques en matèria de proveïment
i comerç.
- Donar suport als mercats municipals.
- Reconéixer la contribució del sector
informal.

Figura 4. Àrees
d’actuació proposades
en el Pacte de Polítiques
Alimentàries Urbanes
de Milà
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- Avaluar i revisar la reducció de les pèrdues i
desaproﬁtaments alimentaris.
- Sensibilitzar a la població en la matèria.
- Revisar i col·laborar per a revisar normatives
en aquesta matèria.
- Afavorir, si és possible, la recuperació i
redistribució d'aliments segurs i nutritius.
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30

En 2018, l’Ajuntament de València ha reforçat el seu compromís i presència
en aquelles xarxes d’àmbit estatal que treballen en la promoció de sistemes
alimentaris locals més sostenibles i justs. El 25 de gener de 2018, el municipi
va aprovar en el Ple Municipal la seua adhesió al Pacte Intervegas per la
sobirania alimentària, l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible.
Al mateix temps, i en clara consonància amb les disposicions arreplegades
en el Pacte Intervegas i en el Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de
Milà, el municipi de València va acordar la seua adhesió a la Xarxa de Ciutats
per l’Agroecologia en Ple Municipal el 27 de juliol de 2017. Aquesta xarxa
aglutina a nombroses ciutats de l’Estat i promou l’intercanvi d’experiències
entre municipis, treballant per consolidar un marc de polítiques alimentàries
municipals que incorpore l’enfocament agroecològic.

31

En la mesura que l’Estratègia Agroalimentària València 2025 pretén mantenir una línia de continuïtat amb el treball desenvolupat pel PAIPATA, és necessari destacar també La Carta per la Sobirania Alimentària des dels nostres Municipis (2014) i La Carta de Principis de l’Economia Social i Solidària
(2015). Tots dos documents constitueixen un pilar conceptual del Pla d’Acció
de la Regidoria d’Agricultura, al mateix temps que compten també amb el
suport de bona part de les organitzacions socials del territori que treballen
per una alimentació més sostenible.
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Figura 5. Documents i
compromisos estratèCARTA POR LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA DE NUESTROS
MUNICIPIOS

gics de referència en
l’àmbit municipal.

2014

2015

2016

2017
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3.2. MARCS
ESTRATÈGICS
DE REFERÈNCIA
EN L’ÀMBIT
SUPRAMUNICIPAL
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32

Si bé l’Estratègia Agroalimentària se circumscriu a l’àmbit de la ciutat de
València i els pobles que conformen el terme municipal, resulta crucial que
les estratègies agroalimentàries d’aquesta índole mantinguen una adequada coherència i coordinació amb processos de planificació i disseny
d’estratègies en escales immediatament superiors.

33

És des d’aquesta perspectiva d’articulació entre escales (local-regional)
que la FAO està impulsat la iniciativa “Aliment per a les Ciutats”, on es posa
l’accent en la recerca de relacions equilibres entre el camp i la ciutat. Els
denominats “Sistemes Alimentaris de Ciutat-Regió” requereixen voluntat
política, ús de les polítiques existents i instruments de planificació (infraestructura i logística, contractació pública, llicències, planificació de l’ús de la
terra), la intervenció de diferents departaments governamentals i jurisdiccions (locals, provincials, etc.), i noves estructures organitzatives a diferents
escales (municipal, regional, etc.).

34

Aquesta sensibilitat també pot observar-se en el govern autonòmic, on actualment es desenvolupen diversos instruments de protecció i regeneració
de l’Horta, l’eix vertebrador de la qual descansa sobre la Llei de l’Horta de
València, aprovada el 22 de febrer de 2018.

35

La Llei reconeix la funció social de l’Horta, “rellevant en afavorir el desenvolupament del sector agrari, la sobirania alimentària, el benestar de les persones i l’ús sostenible del territori” i preveu una sèrie d’elements fonamentals a
desenvolupar, com el Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de
l’Horta de València, actualment en fase de participació pública.

36

El Pla preveu la creació d’un Ens Gestor de l’Horta de València a manera de
consorci públic i privat. Entre les funcions del qual inclou la implementació
d’un Pla de Gestió i Desenvolupament Agrari de l’Horta, actualment en fase

37
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de participació ciutadana.
Aquest Pla contempla la promoció del relleu generacional, la recuperació
de la diversitat agrícola i mediambiental, la millora de la competitivitat en
l’àmbit agroalimentari, millorar els nivells de professionalització i valorització
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de la imatge de l’agricultura, recuperació dels mercats naturals de l’Horta,
millora en la funcionalitat de les infraestructures, així com la coordinació i
suport entre agents.
38

D’altra banda, des de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s’ha creat el Servei de Producció Ecològica,
Innovació i Tecnologia, impulsor del primer Pla Valencià de Producció Ecològica en 2016.

39

El Primer Pla de Producció Ecològica pretén afavorir una alimentació conscient i responsable, fomentar la producció ecològica, fomentar els circuits
curts de comercialització, millorar la governança del sector agroalimentari i
afavorir una política alimentària transversal des del Govern Autonòmic, així
com millorar el coneixement i la formació en matèria d’agroecologia i agricultura ecològica.

40

Així mateix, es pretén treballar en la transició cap a dietes sostenibles i saludables en la restauració col·lectiva pública, prenent com a base el Decret
84/2018 del Consell de Foment d’una Alimentació saludable i sostenible en
centres de la Generalitat i la Guia per als Menús Escolars 2018. Estos plans
projecten una voluntat a nivell supramunicipal amb els que l’Estratègia Agroalimentària de València ha de tractar de mantindre una coherència i correspondència adhient, amb l’objectiu comú de afavorir un entorn agroalimentari
més just i sostenible.

23
ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

87

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KNr+ 0HGI Z1E5 8/N3 2R4X IN8A SX8=

3.3. CAP A
UNS PRINCIPIS
COMPARTITS:
RESULTATS DEL
PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ DEL
CONSELL ALIMENTARI
MUNICIPAL
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L’Estratègia Agroalimentària València 2025 pretén mantenir una correspondència amb el treball acumulat al llarg del procés per a la construcció
del Consell Alimentari Municipal. Al llarg de 2016 i 2017, a més de definir el
model de Consell Alimentari Municipal desitjat per a la ciutat, la constitució formal del qual va tenir lloc el passat 14 de juny de 2018, es va elaborar
una Carta de Principis amb la intenció de poder assentar les bases per al
treball comú entre la diversitat d’agents que componen aquest òrgan de
participació i consulta.

42

D’aquesta forma l’Estratègia Agroalimentària València 2025 respon als
principis establits en aquest document, i es compromet a treballar per a la
transició cap a un sistema alimentari bo per a les persones, el territori i el
medi ambient que:

43

 Facilita un accés a la informació, formació i recursos que
permeten cultivar, comprar, cuinar i gaudir d’aliments de forma
sostenible i saludable per al conjunt de la població.

44

 Valoritza els aliments de proximitat, la gastronomia del territori
i els aliments que la componen.

45

 Garanteix la protecció del territori agrícola i el foment de
models productius sostenibles que mantinguen un equilibri
entre el territori i la forma en què ens alimentem.

46

 Genera cadenes de valor més justes que revertisquen en el
benestarde les persones, ja siguen aquestes xicotetes productores,
transformadores, comercialitzadores o consumidores.

47

 Fomenta un consum més conscient i responsable posant
l’accent en els aliments de qualitat, proximitat i ecològics.

48

 Visibilitza el paper de la dona i les cures per a la sostenibilitat
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de sistemes agroalimentaris locals.
49

 Es posa en valor la figura del productor i la productora i la
seua importància per al manteniment de la biodiversitat.
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3.4. ELS ARRELS
DE L’ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA
2025: PRINCIPIS
TRANSVERSALS
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50

A l’hora d’avançar cap a un horitzó de sostenibilitat, l’Estratègia Agroalimentària València 2025 s’assenta en una sèrie de valors que fonamenten la
seua visió i missió. Aquests valors circulen de manera sistèmica pel conjunt
de línies estratègiques, programes i accions que presentem més endavant.
Set són els principis i valors identificats:

S O B I R A N I A A L I M E N TÀ R I A
51

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el
seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu.

AGROECOLOGIA I TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA
52

Perspectiva integral i transformadora sobre els processos agraris i pesquers, orientada al maneig sostenible dels agrosistemes, la revalorització
de les pràctiques camperoles, posant en el centre la vida i les persones.
Aquesta perspectiva es compon de tres dimensions: tècnic-productiva, socioeconòmica i sociopolítica.

53

La transició agroecològica si bé sol referir-se als processos productius
i el redisseny de les finques agràries, fa també referencia als canvis progressius a impulsar en el conjunt del sistema agroalimentari per a garantir
la sustentabilitat de la vida, canviant els valors relatius a la cadena alimentària i la transformació de les relacions entre les comunitats humanes i el
territori.

27

P R OX I M I TAT I C A N A L S C U R T S D E C O M E R C I A L I T Z AC I Ó
54

La proximitat en l’àmbit agroalimentari és un concepte tan obert com a dis-
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putat. De forma sintètica l’aposta per sistemes agroalimentaris de proximitat
posa l’accent en un acostament entre la producció i el consum, la reducció
de l’impacte mediambiental generat pels processos de transport i la re-vinculació cultural entre les persones, els territoris i els seus aliments.
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55

Els canals curts de comercialització són formes d’articulació entre
producció i consum alimentari que respecten la estacionalitat i els condicionants dels agroecosistemes locals, i que al seu torn fomenten la proximitat
física, cultural i relacional entre persones productores i cosumidores.

Figura 6. Principis
motors de l’Estratègia
Agroalimentària 2025.

Impulsar un procés
de transició cap a
un sistema
agroalimentari
local més just,
sostenible,
resilient, segur,
divers i inclusiu

j

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
56

L’economia social i solidària es defineix com una visió i una pràctica que
reivindica l’economia en les seues diferents facetes (producció, finançament, comerç i consum) com a mitjà –i no com a fi– al servei del desenvolupament de les persones i de les comunitats preservant els ecosistemes.
Contribueix a la generació d’alternatives al model econòmic imperant i aspira a consolidar-se com un instrument de transformació social que fomenta
un desenvolupament sostenible, just i participatiu.
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ECODEPENDÈNCIA I INTERDEPENDÈNCIA
57

Tots dos conceptes posen l’accent en allò que sosté materialment la vida
de les persones, remarcat dos indefugibles dependències: les que cada in-
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dividu té de la naturalesa i d’altres persones. Tots dos conceptes posen de
manifest la necessitat d’avançar cap a una relació sostenible amb el nostre
entorn natural i al mateix temps la importància de les cures per al manteniment de la vida.

INFRAESTRUCTURES VERDES
58

Xarxa estratègicament planificada d’espais naturals i seminaturals i altres
elements ambientals dissenyats i gestionats per a oferir una àmplia gamma
de serveis ecosistèmics.

DIETES SOSTENIBLES
59

El Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà, a partir d’un concepte
integral de sostenibilitat, defineix les dietes sostenibles com aquelles saludables, segures, culturalment adequades, ambientalment sostenibles i fundades en els drets.

29
ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

93

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KNr+ 0HGI Z1E5 8/N3 2R4X IN8A SX8=

4. ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025

30
ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

94

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: KNr+ 0HGI Z1E5 8/N3 2R4X IN8A SX8=

60

L

’Estratègia Agroalimentària València 2025 té els seus fonaments en els principis i valors identificats els quals constitueixen un marc de seguretat per a avançar cap a un model agroalimentari viable en totes les seues dimensions (econòmica,
social, cultural i mediambiental). Aquest Model Agroalimen-

tari constitueix un imaginari col•lectiu, un horitzó compartit que configura la
Visió de l’Estratègia Agroalimentària València 2025.

61

L’Estratègia Agroalimentària proposa avançar cap a aquesta Visió per mitjà d’una acció transversal en sis àmbits fonamentals com són la cultura
alimentària, els models productius, la comercialització, la governança alimentària, el dret a l’alimentació i la planificació territorial.

Figura 7. Àmbits generals d’actuació identificats en l’Estratègia
Agroalimentària 2025
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4.1. VISIÓ
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62

Entenent la Visió com el conjunt d’objectius cap als quals l’Estratègia Agroalimentària València 2025 vol avançar, proposem:

63

“Promoure un sistema alimentari local just, sostenible i
saludable, que es relacione de forma equilibrada amb el
territori, capaç de proveir aliments bons per a les persones i
el medi ambient. Tot açò afavorint un entorn de col•laboració,
suport i acostament entre les persones productores
(agricultores, pescadores i ramaderes), transformadores,
consumidores, distribuïdores, comercialitzadores,
organitzacions socials i administracions públiques.”

64

La Visió posa en el centre de la seua acció el territori i les persones, la producció d’aliments de qualitat accessibles i la generació de relacions justes i
col•laboratives. Tot açò en un marc de governança participatiu que permeta
la coordinació d’agents públics i privats.
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4.2 LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
I PROGRAMES
D’ACTUACIÓ
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65

L’Estratègia Agroalimentària València 2025 pretén també avançar cap a
una acció transversal en l’àmbit de les polítiques alimentàries municipals. Al
mateix temps que el document manté una clara línia de continuïtat amb els
plantejaments i accions desenvolupats en el PAIPATA, la seua voluntat és
poder vertebrar i consolidar una adequada coordinació amb altres àmbits de
l’acció municipal on l’alimentació juga un pes important.

Línies estratègiques j Programes j Accions

66

A continuació presentem les 6 línies estratègiques que sustenten
l’Estratègia Agroalimentària així com els 19 programes i les accions en què
es desenvolupen.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1
CULTURA AGROALIMENTÀRIA RESPONSABLE

67

PROMOURE CANVIS EN LA CULTURA AGROALIMENTÀRIA CAP
A MODELS SOCIAL Y MEDIOAMBIENTALMENT MÈS RESPONSABLES

68

Els factors que determinen les nostres pràctiques alimentàries són diversos i complexos. La vinculació cultural i identitària de les persones amb els
aliments, l’adequada informació sobre l’impacte econòmic, mediambiental i
social que s’amaga darrere de l’elecció dels aliments que consumim o la importància de mantenir una dieta nutricionalment equilibrada per a salut, són
desafiaments clau a l’hora de transformar la cultura alimentària d’un territori.

35
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Promoure canvis en les pràctiques agroalimentàries implica desenvolupar
accions de sensibilització, acompanyament i formació en diferents nivells (el
conjunt de la ciutadania, col•lectius clau i col•lectius que juguen un paper
prescriptor).
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69

Programa 1.1 Promoure i visibilitzar unes pràctiques agroalimentàries
socialment i mediambiental responsables.

70

Acció 1.1.1 Impulsar campanyes de sensibilització sobre els aliments de temporada, proximitat i agroecològics, prioritzant els
espais de gestió pública (mercats, escoles, centres de salut,
etc...), prenent en consideració tant l’agricultura, com la pesca i
ramaderia.

71

Acció 1.1.2 Elaborar i difondre un mapa de bones pràctiques
agroecològiques al llarg de tota la cadena alimentària (producció, transformació, distribució, comercialització i consum).

72

Acció 1.1.3 Impulsar programes de formació en cuina i hàbits de
compra saludables i sostenibles en els espais de gestió pública
(centres de joventut, escoles municipals, mercats municipals, etc).

73

Acció 1.1.4 Desenvolupar campanyes per a visibilitzar el paper
de les dones en els projectes i iniciatives agroalimentàries.

74

Acció 1.1.5 Impulsar projectes dirigits a la reducció dels malbaratament alimentari tant en les llars, empreses i espais de gestió
municipal.

75

Acció 1.1.6 Establir espais i activitats municipals d’informació,
formació i sensibilització en alimentació sostenible que fomenten el diàleg de sabers i la ecuperació del patrimoni biocultural
col·lectiu.

76

Acció 1.1.7 Promoure, educar i forma en la reducció en l’ús de

36

plàstics i la millor gestió d’envasos i embalatges.

77

Programa 1.2 Fomentar una gastronomia responsable vinculada al
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territori i als productes que la conformen.
78

Acció 1.2.1 Generar rutes alimentàries de proximitat fonamentades en els vincles entre el territori, els aliments de proximitat i les
persones.
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79

Acció 1.2.2 Consolidar un calendari per a la celebració i trobada
al voltant de l’alimentació sostenible i saludable, posant en valor
el patrimoni agroalimentari del municipi.

80

Acció 1.2.3 Visibilitzar i consolidar els vincles entre els productors i productores i els circuits d’excel•lència gastronòmica.

81

Programa 1.3 Afavorir hàbits de vida saludables mitjançant la promoció de dietes sostenibles.

82

Acció 1.3.1 Implementar programes d’acompanyament i formació per a la transició cap a menjadors col·lectius saludables i sostenibles.

83

Acció 1.3.2 Desenvolupar programes d’horts urbans com a ferramenta d’educació i formació en els centres municipals (escoles,
centres de joventut, etc)

84

Acció 1.3.3 Fomentar l’alimentació sostenible com un eix de treball en els programes municipals de Promoció de la Salut.

85

Acció 1.3.4 Estudiar i impulsar instruments normatius que regulen
l’accés als aliments poc saludables per part de la població escolar i en els centres municipals, d’acord amb les recomanacions de
l’Organització Mundial de la Salut.

37

LÍNIA ESTRATÈGICA 2
TRANSICIÓ I PROMOCIÓ AGROECOLÒGICA
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IMPULSAR LA TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA EN
ELS SISTEMES PRODUCTIUS AGRÍCOLES,
RAMADERS I PESQUERS
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87

L’horta de València i l’Albufera són dos ecosistemes d’alt valor productiu que
històricament han proveït la ciutat d’aliments de proximitat. Al mateix temps,
l’activitat agrària urbana i periurbana manté un fort arrelament local, uns elevats nivells de qualitat i seguretat alimentària, i és font de riquesa, ocupació i
benestar. Des de la perspectiva d’una necessària transició cap a un sistema alimentari local més sostenible i just, resulta un eix prioritari activar processos que
potencien i acompanyen un maneig agroecològic dels recursos productius.

88

Programa 2.1 Promocionar una producció agroalimentària socialment
i mediambientalment responsable.

89

Acció 2.1.1 Afavorir la reducció i substitució d’entrades (insums)
convencionals en l’agricultura.

90

Acció 2.1.2 Impulsar processos de dinamització local agroecològica.

91

Acció 2.1.3 Materialitzar incentius a la producció agroecològica
com a mantenidora d’un medi ambient sa i segur.

92

Acció 2.1.4 Fomentar la gestió agroecològica del sistema
arrosser.

93

Acció 2.1.5 Generar infraestructures i procediments per a la gestió correcta dels residus i altres serveis vinculats a l’agricultura
amb una visió d’economia circular.

94

Acció 2.1.6 Crear comunitats de coneixement accessibles a
l’agricultor i agricultora on puguen trobar experiències i estratègies innovadores complementàries substitutives de l’agricultura
convencional.

95

Acció 2.1.7 Desenvolupar cursos de formació tècnica del perso-
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nal de l’Administració Local en matèria de transició agroecológica i alimentació sostenible.
96

Acció 2.1.8 Impulsar I+d+i destinades a estratègies productives
eficients i sostenibles.
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Acció 2.1.9 Promoure polítiques municipals per a l’ús més efi-

97

cient de l’aigua (estalvi i reutilització).
Acció 2.1.10 Impulsar i consolidar espais de debat i reflexió entre

98

agricultors i agricultors per a l’intercanvi de coneixements i diagnòstics.
Acció 2.1.11 Establir polítiques per a reduir el desaprofitament

99

alimentari tant en les llars com en els espais públics municipals
i el canal Horeca.
Acció 2.1.12 Impulsar i recolzar espais de formació i coneixement

100

adaptats als necessitats de les persones que treballen a l’àmbit
de l’agricultura, pesca i ramaderia.

101

Programa 2.2 Afavorir la viabilitat de l’activitat agrícola, ramadera i
pesquera.

102

Acció 2.2.1 Fomentar la diversificació de la producció i dels mercats associats.

103

Acció 2.2.2 Visibilitzar les característiques de qualitat de la producció.

104

Acció 2.2.3 Elaborar estratègies que garantisquen preus justs
per a la producció.

105

Acció 2.2.4 Afavorir la xicoteta transformació agrícola, ramadera
i pesquera del territori.

106

Acció 2.2.5 Impulsar el recanvi generacional i la dignificació de
la professió agrària i pesquera.

107

Acció 2.2.6 Facilitar l’accés a la terra amb especial atenció a
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grups socials sensibles com els joves i les dones.
Acció 2.2.7 Impulsar la incorporació de nous perfils laborals
108

agroecològics dins dels plans de formació, ocupació i foment
de l’ocupació.
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109

Acció 2.2.8 Impulsar I+d+i destinades a estratègies productives
eficients i sostenibles.

110

Acció 2.2.9 Afavorir estratègies de planificació agrícola i la seua
articulació amb la compra pública verda i les plataformes de distribució i logística alimentària.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3
ECONOMIA ALIMENTÀRIA DE PROXIMITAT

111

RELOCALITZAR L’ECONOMIA ALIMENTÀRIA
PER A GENERAR CADENES DE VALOR MÉS JUSTES

112

Els canals curts de comercialització permeten generar cadenes de valor
més justes que reverteixen sobre l’economia local, milloren la viabilitat de la
producció i l’acosten al consum.

113

Programa 3.1 Impulsar en col·laboració amb la Regidoria i el Consell de
Comerç Local una Estratègia Integral per a la revitalització i consolidació dels mercats municipals com a espais de comercialització, educació
i sensibilització que potencien els circuits alimentaris de proximitat.

114

Acció 3.1.1 Desenvolupar campanyes de sensibilització i promoció sobre el producte de temporada, proximitat i ecològic en la
xarxa de mercats municipals.

115

Acció 3.1.2 Impulsar cursos de formació i activitats lúdiques en
matèria de cuina responsable i sostenible.

116
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Acció 3.1.3 Estudiar possibles usos alternatius d’espais en desús
dins de la xarxa de mercats municipals (espai cuines comunitàries, espais per a la transformació de producte agroalimentari,
centrals de compres, etc).
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117

Acció 3.1.4 Desenvolupar en col·laboració amb la Regidoria
d’Agricultura un sistema de seguiment i identificació de les parades municipals amb producte propi o de venda directa, amb
caràcter voluntari i prioritzant els espais de gestió pública.

118

Acció 3.1.5 Fomentar el desenvolupament de segells de proximitat en col·laboració amb les parades dels mercats municipals que
permeten al consumidor identificar els productes de proximitat.

119

Programa 3.2 Incrementar, diversificar i consolidar els canals curts de
comercialització.

120

Acció 3.2.1 Instalar punts de venda directa en la xarxa de mercats municipals, afavorint criteris de sostenibilitat, proximitat i inclusivitat.

121

Acció 3.2.2 Crear i impulsar mercats de venda directa de producte agroalimentari, afavorint criteris de sostenibilitat, proximitat i inclusivitat, atenent també a la localització en espais d’afluència i
complementarietat amb altres centres de comercialització agroalimentaris.

122

Acció 3.2.3 Revisar i adaptar la normativa municipal de venda i
consum de productes agroalimentaris.

123

Acció 3.2.4 Desenvolupar una estratègia d’acostament i promoció de la pesca i acuicultura artesanal i de proximitat cap al consumidor.

124

Acció 3.2.5 Garantitzar pel compliment de la trazabilitat al llarg
de tota la cadena agroalimentària.

125

Acció 3.2.6 Impulsar i acompanyar la creació de xarxes de contacte
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directe entre productores i prodcutores amb els centres escolars.
126

Acció 3.2.7 Reconèixer i impulsar les tradicionals Tires de Comptar, com a dret i costum ancestral dels agricultors de l’Horta a
vendre els seus productes al municipi de València.
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127

Programa 3.3 Recolzar la creació d’infraestructura social, física, i digital adaptada als circuits curts de comercialització que milloren la distribució i la logística.

128

Acció 3.3.1 Generar i reforçar plataformes logístiques per a la
comercialització de producte agroalimentari de proximitat que
facilite la connexió entre les xicotetes iniciatives amb nínxols de
demanda més grans i estables.

129

Acció 3.3.2 Fomentar la creació d’obradors adaptats a les necessitats de les xicotetes iniciatives agroalimentàries de la ciutat.

130

Acció 3.3.3 Recolzar i reconèixer les figures d’aval i cooperació
entre la producció i el consum (Sistemes Participatius de Garantia, Grups de Consum, etc.).

131

Acció 3.3.4 Incentivar la creació i acompanyament d’empreses
amb criteris mediambientals i socials en l’àmbit agroalimentari.

132

Programa 3.4 Afavorir estratègies de diferenciació i reconeixement
dels aliments de qualitat i proximitat.

133

Acció 3.4.1 Consolidar i visibilitzar un segell de proximitat que
reconega el producte de l’Horta de València.

134

Acció 3.4.2 Garantitzar un acompanyament i seguiment per al
bon funcionament dels segell de proximitat.

135

Programa 3.5 Regular i incrementar la compra pública d’aliments sostenibles per part de les administracions públiques.

136

Acció 3.5.1 Avançar cap a un marc de compra pública alimentària
municipal baix criteris de responsabilitat social i mediambiental.

137
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Acció 3.5.2 Elaborar d’una guia de recomanacions en el marc
del CALM per a la incorporació de criteris de sostenibilitat social
i mitjà-ambiental alimentària en els plecs de menjadors escolars,
garantint al mateix temps el poder de decisió de les famílies.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4
GOVERNANÇA ALIMENTÀRIA LOCAL

138

CONSOLIDAR UNA GOVERNANÇA ALIMENTÀRIA
LOCAL PARTICIPATIVA I TRANSPARENT

139

Afavorir una governança alimentària que permeta millorar la coordinació intramunicipal per a una acció efectivament transversal, amb la col•laboració i
participació de la societat civil i el sector privat. Al mateix temps, és necessari:
reforçar la transparència amb la qual l’administració local desenvolupa la seua
activitat i estabilitzar un espai de treball coordinat on els actors i agents socials
contribuïsquen a la construcció de polítiques alimentàries municipals.

140

Programa 4.1 Fomentar una cultura participativa que millore la
col•laboració i coordinació entre les administracions públiques, el sector privat i la societat civil.

141

Acció 4.1.1 Dinamitzar el Consell Alimentari Municipal des d’una cultura participativa i col•laborativa entre els diferents agents i actors
de l’entorn alimentari del municipi, tractant d’incentivar la participació de les persones productores (agricultura, pesca i ramaderia).

142

Acció 4.1.2 Consolidar una taula de seguiment tècnica municipal
i dotar-la de recursos per a coordinar el conjunt d’accions programades i fomentar la coherència de polítiques entre regidories

43

i seccions.

143

Programa 4.2 Generar i millorar sistemes d’informació multisectorial
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relacionats amb les polítiques agroalimentàries locals.
144

Acció 4.2.1 Col·laborar en la creació d’un banc de recerca en
polítiques alimentàries urbanes en coordinació amb els àmbits
acadèmics de la ciutat.
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145

Acció 4.2.2 Impulsar la creació d’un cos d’experts multisectorial
(acadèmia, sector productiu, organitzacions socials, etc) que
puga assessorar al Consell Alimentari en matèria de polítiques
alimentàries.

146

Acció 4.2.3 Desenvolupar un sistema d’avaluació i monitoreig per
al conjunt d’accions estratègiques que s’engeguen en el marc de
l’EAM.

147

Programa 4.3 Impulsar xarxes amb altres ciutats, administracions i territoris per a l’intercanvi de coneixements i experiències en matèria de
polítiques agroalimentàries sostenibles.

148

Acción 4.3.1 Incorporació i participació activa en la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia i en la plataforma Intervegas.

149

Acción 4.3.2 Promoure la cerca de socis a nivell estatal i europeu
per a l’intercanvi d’experiències i col•laboració en matèria de polítiques agroalimentàries locals.

150

Programa 4.4 Recolzar les iniciatives d’autogestió desenvolupades
des de la societat civil.

151

Acció 4.4.1 Facilitar informació sobre associacions, grups de consum, organitzacions veïnals que realitzen pràctiques de consum
responsables.

152

Acció 4.4.2 Acompanyar i facilitar la creació de nous grups de
consum o activitats entorn d’aquestes figures d’acostament entre la producció i el consum.

153

Acció 4.4.3 Elaborar una agenda anual de monitoreig i identifi-
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cació de necessitats dels moviments socials que defensen els
sistema alimentaris sostenibles i la sobirania alimentària.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5
DRET A L’ALIMENTACIÓ

154

GARANTIR EL DRET A L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE A TRAVÉS DE
L’ACTUACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS I DE LA SOCIETAT CIVIL,
PRIORITZANT ELS COL•LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

155

El dret a una alimentació sostenible per a totes les persones ha de sostenir-se en una política alimentària que garantisca l’accés a una alimentació
saludable i sostenible per al conjunt de la població.

156

Programa 5.1 Incorporar l’alimentació sostenible en els programes
municipals de benestar social.

157

Acció 5.1.1 Articular programes d’ajuda alimentària exclusivament sostenible per a col·lectius vulnerables establint acords
amb els mercats municipals i la xarxa de comerços de proximitat.

158

Acció 5.1.2.- Fomentar les iniciatives de recuperació i valorització
del malbaratament alimentari com a forma d’economia social per
a la integració sociolaboral i l’alimentació sostenible.

159

Acció 5.1.3.- Desenvolupar programes de formació pràctica sobre l’alimentació sostenible i saludable en els centres de benestar social, enfocada tant a tècnics gestors com a col·lectius vulnerables.

160

Acció 5.1.4.- Establir un sistema de prevenció, alerta i garantia
alimentària a través del qual poder detectar vulnerabilitat alimentària en públic infantil i col·lectius vulnerables.

161
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Programa 5.2 Elaborar diagnòstics a València ciutat sobre l’accés a
l’alimentació saludable i sostenible per parts de col·lectius vulnerables
i implementar accions en col·laboració amb els Serveis Socials.
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162

Acció

5.2.1

Promoure

l’enfocament

transdisciplinar

en

l’elaboració de diagnòstics alimentaris, fomentant la col·laboració
d’administracions públiques, universitats, societat civil organitzada així com col·lectius afectats.
163

Acció 5.2.2 Facilitar l’accés ciutadà a la informació sobre la qualitat nutritiva i ambiental dels aliments així com els punts on
aquests aliments sostenibles i saludables poden ser trobats a
nivell municipal

164

Acció 5.2.3 Incentivar a través de campanyes i fiscalment la producció i consum d’aliments sostenibles i saludables.

LÍNEA ESTRATÈGICA 6
PLANIFICACIÓ ALIMENTÀRIA TERRITORIAL

165

DESENVOLUPAR UNA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
QUE INCORPORE LA PERSPECTIVA AGROALIMENTÀRIA

166

Introduir criteris de sobirania alimentària en els plans urbanístics i territorials
desplegats en l’àmbit municipal. És necessari avançar cap a una perspectiva
de dotacions i equipaments alimentaris com les que ja contemplen els plans
en matèria de mobilitat, habitatge, educació i salut, al mateix temps que es
potencie i coordinen les eines de planificació territorial que garantisquen la

46

seguretat i pervivència del territori agrícola municipal i metropolità.

167

Programa 6.1 Col•laborar i incidir en la construcció d’estra-
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tègies supramunicipals, des del punt de vista bioregional, per a la inclusió d’una perspectiva agroalimentària.
168

Acció 6.1.1 Garantir una perspectiva de sostenibilitat agroalimentària en les estratègies i plans d’acció en l’àmbit metropolità.
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169

Acció 6.1.2 Col•laborar en la implementació del Pla de Desenvolupament Agrari i la creació del Consell de l’Horta contemplats
en la Llei de l’Horta.

170

Programa 6.2 Estudiar la introducció en les estratègies i documents de
planificació urbana municipal criteris de qualitat agroalimentària.

171

Acció 6.2.1 Estudiar la inclusió de criteris d’alimentació sostenible en el Pla General d’Ordenació Urbana.

172

Acció 6.2.2 Elaborar una estratègia integral coordinada amb la
Regidoria de Mobilitat Sostenible per a gestionar la mobilitat per
camins agrícoles i rurals, així com la mobilitat de vehicles agrícoles pel terme municipal.

173

Acció 6.2.3 Incorporar en el planejament un estàndard urbanístic
de sòl de cultiu, que assigne una superfície agrícola per habitant.

174

Programa 6.3 Desenvolupar instruments normatius per a definir una
infraestructura verda municipal amb criteris de sobirania alimentària.

175

Acció 6.3.1 Garantir la connectivitat de la infraestructura verda
municipal i comarcal i significar el paper imprescindible dels espais agrícoles com a connectors d’espais oberts entre els nuclis
urbans.

176

Acció 6.3.2 Avaluar i proposar accions per a construir unes vores
urbanes que connecten amb una transició lògica el final de la
ciutat i el principi de l’horta amb la perspectiva que l’horta avance
sobre la ciutat.
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5. MARC
D’IMPLEMENTACIÓ
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177

E

El present esborrany d’Estratègia Agroalimentària és el resultat del diàleg i el treball conjunt de la Regidoria d’Agricultura,
Horta i Pobles de València de l’Ajuntament de València i
d’entitats de la societat civil (CERAI, Justícia alimentària,
Mundubat) així com la Càtedra Terra Ciutadana de la Univer-
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sitat Politècnica de València. Totes elles han realitzat al seu torn processos
de diagnòstic i participació amb agents públics multinivell (local, provincial,
autonòmic) i agents privats que configuren o incideixen en el sistema agroalimentari de la ciutat de València.
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5.1 EL CONSELL
ALIMENTARI
MUNICIPAL

178

L’ecosistema d’agents que a diferents nivells i des de diferents llocs de la
cadena agroalimentària integren el nostre sistema agroalimentari local, es
trobaran de manera regular i estructurada en el primer espai de governança
alimentària local de la nostra ciutat, el Consell Alimentari Municipal.

179

El Consell Alimentari està cridat a jugar un rol protagonista en la redacció
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final i en l’aprovació de l’Estratègia Alimentària València 2025. El grup promotor de la redacció de la present estratègia entén que aquest Consell és
l’espai legítim en el qual poder esmenar l’esborrany d’Estratègia i aprovar-ho
finalment en el seu plenari.
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5.2 L’ESTRATÈGIA
EN EL CONSELL
ALIMENTARI
MUNICIPAL
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180

Constituït el Consell Alimentari Municipal de València, s’obrirà un procés
de participació pel qual transitarà l’esborrany fins a convertir-se en la primera
Estratègia Agroalimentària de la ciutat. Per a açò es proposen les següents
fases:

181

 Constitució d’un grup de treball de “Estratègia Alimentària”
des del qual coordinar i donar seguiment als treballs a realitzar
en aquesta matèria.

182

 Obertura d’un procés electrònic d’esmena al document, obert
als membres del Consell Alimentari durant el mes de juliol i agost
de 2018.

183

 Organització d’un taller presencial participatiu a través del
com poder evolucionar el text a una versió quasi definitiva, a realitzar al setembre de 2018.

184

 Actualització del document sobre la base de les esmenes
electròniques i al taller participatiu per a la seua revisió en el grup
de treball del Consell Alimentari, qui finalment ho elevarà al ple
per a la seua aprovació.

185

Votada en el ple del CALM, l’Estratègia Alimentària València 2025 serà el
marc de referència per a:

186

 Sol•licitar a l’Ajuntament l’assumpció efectiva de l’Estratègia,
adaptant les seues polítiques agroalimentàries al nou marc i actualitzant el seu Pla d’Acció Integral (PAIPATA).

187

 Orientar a la resta d’actors del sistema agroalimentari (públics
i privats) perquè contribuïsquen a la transició que l’Estratègia
Agroalimentària reflecteix.
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5.3 TAULA DE
COORDINACIÓ
MUNICIPAL

188

Al llarg de 2018 s’ha desenvolupat un esforç per reforçar la coordinació
intramunicipal en matèria de polítiques alimentàries municipals. Per a açò,
s’ha engegat un treball de sistematització dirigit a conèixer l’organigrama
alimentari de l’Ajuntament de València, identificar àmbits d’actuació conjunta
i assentar les bases perquè la pròpia administració local es trobe en la millor
disposició per a assumir i implementar les propostes que es definisquen en
l’Estratègia Agroalimentària 2025.

189

Aquest treball, en procés d’elaboració, suposa el primer pas per a la posa-
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da en marxa d’una Taula de Coordinació Municipal de caràcter tècnic i operatiu, que tal com s’estipula en l’acció 4.1.2 haurà d’arreplegar els compromisos adoptats en l’Estratègia Agroalimentària 2025, per a la seua adequada
implementació i aterratge en forma de polítiques alimentàries municipals.
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5.4 SEGUIMENT I
AVALUACIÓ DE
L’ESTRATÈGIA

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 10 hores i 20 minuts, la Presidència alça
la sessió, de la qual s’estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, el Secretari,
certifique.

190

La voluntat del present document és transformadora, i per açò és conscient dels riscos que tota estratègia implica de convertir-se en una mera
declaració d’intencions.

191

El Grup de Treball d’“Estratègia Agroalimentària” del Consell Alimentari, establirà un sistema de seguiment i avaluació amb el qual valorar tres dimensions fonamentals: Disseny de l’estratègia; Procés d’Acompliment o Implementació d’aquesta; Resultats aconseguits.

192

La identificació d’indicadors tant qualitatius com quantitatius permetrà avaluar el procés a través d’una sèrie de criteris als quals es podran sumar enfocaments transversals a tenir en compte en l’estratègia com l’enfocament de
gènere o el medi ambient.

193

El procés de seguiment s’iniciarà una vegada aprovada l’Estratègia Agroa-
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limentària al Ple del Consell Alimentari, sent la primera avaluació a realitzar
de caràcter extern i amb una periodicitat de dos anys, després dels quals
l’avaluació permetrà extraure aprenentatges i recomanacions que podran
ser integrats.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

118

Data
09/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

