ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA EL 17 DE DESEMBRE
2012.

ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
Dña Mª Ángels Ramón-Llin Martínez
VOCALS:
GRUP POPULAR
Dña. Adela García Bernal.
D. Ricardo Fernández Ramírez
Dña Pilar Soriano Domínguez
D. Francisco Gómez Quiñonero
Dña Concepción Mondragón

GRUP SOCIALISTA
D.Germán V. Rodrigo García
D.Eduardo Béjar Méndez
GRUP ESQUERRA UNIDA
Dña Irene Sanroque Muñoz
GRUP COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru.

En la Ciutat de València, sent les 17,30 hores, del dia de la data, es
reunixen, deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal
d’Abastiments, sítia en la C/ Alberic 18, planta 1a, els membres del Consell,
que dalt es detallen, així com distints representants d’Entitats Municipals
ubicades en la demarcació , el Regidor del Grup Municipal Socialista D. Pedro
Sánchez, per a tractar els assumptes establits en l’Orde del Dia de data 11 de
Desembre de 2012.
S’inicia la sessió amb un reconeixement a la labor i treball de la vocal del
Partit Popular i coordinadora de la Comissió de Benestar Social de la Junta
d’Abastos, Sra Isabel Biot Martínez, difunta recentment en un accident de tràfic,
agraint-se els condols rebudes pel Partit Popular, també es felicita el Portaveu
del Partit Popular D. Ángel Bocanegra Vaqué per la seua paternitat

1º.- LECTURA I APROVACIÓ De l’ACTA DE LA SESSIÓ.
Donada per llegida l’acta de la sessió anterior, s’aprova per unanimitat.

2º.- ACORDS DE LA COMISSIÓ DE CULTURA
Secretaria dóna lectura a les actes dels Jurats dels concurs convocats
per la Junta Municipal d’Abastos
ACTA CONCURS DE FOTOGRAFIA
Composició del Jurat:
Presidenta:
Dña. Pilar Soriano
Vocals:
D:Eduardo Béjar
D.Pep Martí
D.Rafael Alfaro
D. Manuel Miralles
D. José Barberá
Reunit el jurat del concurs de fotografia de la Junta Municipal d’Abastos
2012, prèvia i degudament convocat a este efecte, després de l’anàlisi i estudi
de les obres presentades es decidix per unanimitat atorgar els premis
següents:

1º premi, D Javier Monetti Puchalt. fotografía” las puertas del Cielo”
2º premi D.Adrián Martínez Carreres, fotografía” la Luz de la Cultura”
3º premi, D. Victorino Jiménez Gómez, “Mercado de ayer y de hoy”
ACTA CONCURS DE RELAT CURT
Composició del Jurat
Presidenta:
Dña Adela García Bernal
Vocals:
D. Sebastián Marín
Dña. Marisa Montalvo
D. Rafael Alfaro
Reunit el jurat del concurs de relat curt de la Junta Municipal d’Abastos
2012, prèvia i degudament convocat a este efecte, després de l’anàlisi i estudi
de les obres presentades es decidix per unanimitat atorgar els premis
següents:
1º premi Marià Peña Albares, relato “Angelitos negros”.
2º premi Rafael Blasco López, relato “La canción de Rufo”.
3º premi Violant Salvador Flors, relato “El sueño”.
ACTA CONCURS DE DIBUIX

Composició del Jurat:
Presidenta:
Dña. Teresa Núñez
Vocals:
Dña. Ángeles García
Dña. Amparo Sarrió
D. José Torres
Dña Lucía Esteban
Dña Irene Sanroque
Reunit el jurat del concurs de dibuix infantil de la Junta Municipal
d’Abastos 2012, prèvia i degudament convocat a este efecte, després de
l’anàlisi i estudi de les obres presentades es decidix per unanimitat atorgar els
premis següents:
1 premi Lucía Cámara Montoro
2º premi Anabella Gori Hernández
3º premi Alvaro Calatayud Aparici
Accesit Carlota Bueno Mainez
Accesit Ana Martínez Pons
Accesit Raquel Server Piqueras

Premio major participació al Col·legi Sant Tomàs de Villanueva

3º.- ACORDS DE LA COMISSIÓ D’URBANISME
Per Secretaria es dóna lectura de l’Acord de la Comissió d’Urbanisme de
la Junta Municipal d’Abastos relatiu a la línia 7 d’EMT, celebrada el 5 de
desembre de 2012
Coordinador:
D. Ricardo Fernández ( P.P.)
Vocals:
D. Ángel Bocanegra ( P.P)
Dña. Adela García ( P.P)
Dña.Concepción Mondragón.( P.P)
D.Eduardo Béjar(P.S.O.E)
D. Pep Martí (Compromís)
Dña Irene Sanroque(E.U.P.V.)
Associacions invitades:
AVV. Nous Mols., representada per Sra Casilda Óssa
AVV. Abastiments, representada per D. Vicente Micó
Secretària:
Desiré Albors Bru

Prèvia convocatòria, a petició del portaveu del Grup Socialista, D. Germà
Rodrigo, i a fi de tractar la supressió de la línia 7 de l’EMT., de la ciutat de
València es reunixen els abans mencionats, amb la presència del Regidor de
l’Ajuntament de València D. Pedro Sánchez del grup municipal P.S.O.E., en la
seu de la Junta Municipal d’Abastos, C/ Alberic núm. 18, iniciant-se la sessió a
les 17.30 h.
1.- Reiterar des de la Junta Municipal la necessitat de fomentar el transport
públic.
2º.- Demanar informe de la situació de les línies actuals que afecten el districte
d’Abastos.
3º.-Invitar el Regidor de Transport de l’Ajuntament de València al Consell de la
Junta d’Abastos

Mocions de tractament conjunt presentades sobre la
mateixa matèries per distints grups polítics
Assumpte: Manteniment de col·legis i seguretat en les escoles
Es presenten dos mocions amb forma diferent però amb fons d’un problema
semblant pel que es procedix a tractar ambdós conjuntament
A) Moció presentada per Avelina Fernández en nom seu i en el del grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos
El gasto previst en Educació per l’Ajuntament de València es congela per a
l’any 2013, justament en un moment en què el gran abandó patit durant els
últims anys pels col·legis públics i el dèficit en infraestructures educatives en
esta Comunitat Autònoma està començant a veure’s, desgraciadament, en
forma de falsos sostres que es desplomen, òxid, bigues foradades, goteres,
barreres arquitectòniques que no desapareixen, i altres inconvenients.
Per tot allò que s’ha exposat, la vocal baix firmant realitza la següent
Proposta d’acord
Instar a l’Ajuntament de València que realitze una auditoria que determine
l’estat de tots els col·legis públics i instituts de secundària del Districte
d’Abastos i que inste a la Conselleria a esmenar de forma urgent totes i cada
una de les deficiències detectades per a garantir la seguretat dels alumnes.

B) Moció presentada pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el nom del
grup municipal compromís

Moltes vegades en esta junta de districte s'ha excusat el retard a resoldre
l'aparició de deficiències a alguns Centres Docent del nostre districte al·legant
que no son de titularitat municipal, obviant que la responsabilitat del
manteniment dels mateixos si l'és. En nombroses ocasions l'AMPA del col·legi
públic LLuis Vives han posat de manifest els problemes estructurals i
d'instal·lacions que presentava l'edifici escolar i no ha sigut fins a produir-se
l'afonament del sostre d'unes quantes aules que s'ha pres en consideració de
les queixes transmeses. Quan és descuida el manteniment apareixen les
deficiències i aixó es responsabilitat municipal.
Ja fa un temps es va comprobar el dolent estat de l'estructura de la coberta de
l'edifici, constituida de fusta i afectada per termites, en aquella ocassió es va fer
una reparació insufucient i a hores d'ara es va cambiar completament la dita
coberta que no s'ha caigut de cassualitat.
Consecuencia clases als corredors, manca d'espai durant varios mesos i
l'activitat escolar totalment trastocada.
El que creiem encara mes greu és que no es sap en quin estat es troven la
resta de col·legis públics del districte, molts d'ells construïts a mitjan segle
passat.
Motivació: Enviar els xiquets a escola i poder estar tranquils.
El grup municipal Comprimís , proposa per al seu debat i votación els acords
següents
Proposta d’acords
1. - Que s'inste als serveis técnis municipals o al INVASAT de la
Generalitat Valenciana (si es determina que no es competencia
municipal) a realitzar auditories técniques de tots els col·legis publics
del distrite començant pels mes antics i es resolguen immediatament
les deficiències trobades, realitzant les modificacions pressupostàries
necessàries per a cobrir la despessa corresponent.
2. - Que es comprove, a mes a mes, que les instal·lacions técniques
complixen la normativa vigent, que tots els Centres tenen actualitzats
els plans d'emergència i autoprotecció i que es realitzen els simulacres
d'evacuació corresponents, l'auditoria proposta deurá contemplar tan
mateix l'insonorització acustica de l'edifici, perquè no es pertorbe el
desenrotllament de les classes i al mateix temps que el centre no
transmeta molèsties a l'exterior.
3. - Que de tot això s'haurà de tindre informats l'equip
(primer responsable) i l'AMPA de cada centre.

de

.- Per la Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular es respon

Direcció

“Quant als edificis destinats a Centres públics d’Educació Infantil, Primària o
Especial, esta Corporació en aras al principi de cooperació, no té
inconvenient en què s’inste a la Conselleria d’Educació la realització de les
auditories corresponents, atés que les competències que l’Ajuntament
ostenta en esta matèria de conservació i manteniment no comporten les de
caràcter estructural o semblant.
2.- Respecte als Instituts de Secundària, esta Corporació no ostenta cap
competència.”

En conseqüència es plantegen les següents mocions alternatives

Mocions alternatives:
Moció alternativa:1ª
Per Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular es planteja la
següent moció
Traslladar a la Delegació d’Educació que inste a la Conselleria d’Educació la
realització de les auditories corresponents atés que les competències que
l’Ajuntament ostenta en esta matèria de conservació i manteniment no
comporten les de caràcter estructural
Votació:
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat
Moció alternativa 2a
“Per Sra Adela García Bernal, es planteja la següent moció
Instar als Servicis Centrals Tècnics i al Servici de Bombers a què continuen
portant a terme la comprovació de les instal·lacions tècniques dels centres de
conformitat amb allò que s’ha estipulat en la normativa que li és d’aplicació
D. Pep Martí del Grup Compromís sol·licita que es faça partícip a l’A.M.P.A. , i
que s’informe la Direcció Del Centre dels resultats i deficiències detectades, no
es pot continuar amb el que s’ha demostrat que no funciona bé.
D. Germà Rodrigo, portaveu del Grup Socialista, considera que el Servici de
Bombers de l’Ajuntament i els Servicis Centrals tècnics no fan correctament el
seu treball quelcom estan fent malament perquè hi ha problemes greus de
seguretat en els col·legis i de manteniment
Casilda Óssa recorda a les A.M.P.A.S. que han de presentar les seues
reclamacions en els llocs i òrgans competents per a la resolució dels
problemes denunciats, ja que en la gran majoria d’ocasions no es plantegen ni
s’exposen en el Consell Escolar Municipal , que és on s’ha de fer
Votació
Sotmesa a votació s’obté el següent resultat.
Vots a favor. 6 ( P.P)
Vots en contra:4 (2 P.S.O.E, 1 Compromís,1 E.U.).

Queda aprovada per majoria

Assumpte: Esbossa 7 de l’E.M.T. i aparcament en Nous Mols
després de l’obertura del nou Centre administratiu 9 d’octubre
A) Assumpte : esbossa 7 de l’EMTPresentada pel vocal Eduardo Béjar Méndez, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastiments
Vist: La supressió de la línia núm. 7 de l’EMT que complix un servici essencial
en el nostre districte.
Considerant:
I) Què el transport públic complix una tasca fonamental en una zona de classe
treballadora com´l’Olivereta.
II) Què no s’ha de pensar en el transport com una forma de lucre, sinó com a
forma solidària d’integració.
III) Què esta resolució inconsulta va afectar tota la nostra gent.
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
Proposta d’acord
Instar a l’Ajuntament de València que restablisca la línia núm. 7 d’autobusos de l’EMT
en tota la seua extensió.

B) Assumpte:

Restabliment de l'itinerari de la línia 7 de l'EMT

Presentada pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el nom del grup
municipal compromís

Fa apróximadament un mes es va modificar substancialment l'itinerari de
la línia núm. 7 de l'EMT amb l'increïble argument de l'economia de mitjans,
assegurant-se als veïns que s'incrementaria la freqüència d'altres línies,
argument éste fal·laç perquè l'increment promés anul·laria l'estalvi suggerit, el
resultat de la mesura és que s'ha perjudicat sensiblement el servici dels veïns
dels barris de "NOU MOLES I SOTERNES" del nostre districte.
Per part del nostre grup s'ha presentat una altra moció respecte del
problema que es va a produir a l'ocupar-se els edificis administratius del
complex '9 d'octubre" i per tant s'ha demanat l'increment de freqüències

referenciat, tant d'autobus com de Metro, la posada en servici de noves línies
des del barri fins a diversos punts de la ciutat, i altres mesures sobre
aparcaments públics etc.
Per tant s'antendrà que estem en total desacord amb la modificació
efectuada a l'itinerari de la línia 7 de la EMT de Valéncia.
Motivació: Que els veïns no siguen perjudicats per una decisió política
El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, l'acord
següent:
Proposta d’acord
- Que es restablisca immediatament la línia 7 de l'EMT en el seu itinerari
anterior, en tant es prenen les mesures necessàries per a resoldre l'augment de
la població flotant que patirà el barri pròximament

C) Assumpte:

Previsible caos al barri de Nous Moles

Presentada pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el nom del grup
municipal compromís
Segons informacions difoses pel propi Consell de la Generalitat, començant pel
primer semestre de 2013 i posteriorment al llarg de la resta de l'any, es
traslladaran al complex administratiu "9 d'octubre" al voltant de 4.000
funcionaris. Per al nostre barri esperem supose una reactivació del comerç de
la zona però el que si és segur es que és va a generar una situació caòtica per
als veïns, al barri del MOLÍ de les NOU MOLES hui en dia suposa tota una
aventura aparacar, ni prop ni lluny del domicili, perquè l'ajuntament no s'ha
preocupat de construir o incentivar la construcció d'este tipus d'infrastructura.
Pareix que en el propi complex administratiu, es preveu un nombre de places
d'aparcament que a penes cobrirà el deu per cent del nombre de persones a
ocupar-ho.
Motivació: Resoldre conflictes d'aparcament i convivencia.El Grup Municipal
Compromís, proposa, per al seu debat i votació, els acords següents:
Proposta d’acord
1 Que s'inste a l'Empresa municipal de Transport (EMT) a dissenyar les noves
línies d'autobusos necessàries i que incremente les freqüències de les ja
existents per a donar servici als nous treballadors que es van a traslladar,
anticipant-se a este fet, de manera que no s'incentive el transport privat per
ser prou el trasporte públic.
2 Que els tècnics de l'àrea de Urbanisme estudien les necesitats d'aparcament
de la zona tot i contemplant la població actual i el aument de població flotant
que és preveu i que vegen els solars de titularitat municipal per a adequar-los a
l'activitat d'aparcament, en tant es redacten i executen els projectes i obres

necesaries per a la solució definitiva del problema d'aparcament que és
planteja.
Es respon per Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular

Segons informe enviat per la EMT: " La modificació en els barris de
Quart-Extramurs, la Petxina i l'Olivereta han quedat coberts per la línia 81
'Hospital General-Blasco Ibañez'.
La modificació de la línia 7 compagina i coordina el transbord amb la
millora de la freqüència de pas, la qual passa a ser de 6-8 minuts, de la línia 81,
beneficiant els veïns del barri d’Olivereta, que a més també compten amb les
línies 29 i 95 per a desplaçar-se al centre.
L’EMTValència va optar, davant de l’eixida del servici de la línia 7 de
Mislata, i la total superposició de recorregut, per esta opció que millorava
substancialment la freqüència real als ciutadans de la zona a l’evitarla
superposició d’autobusos de la línies 7 i 81 en quasi el 40 % deviatges, a causa
de la impossibilitat de coordinar ambdós línies amb diferent origen i final.
Afegir que actualment les obres del Centre Administratiu de 9 d'Octubre
estan mantenint el recorregut de la línia 81 per Racó d’Ademuz, el qual es
modificarà fins a l’Av. Nou d'Ocubre, assumint plenament el trajecte de l’antiga
línia 7 en el terme municipal de València.

Des de fa anys es ve estudiant per este servici la possible construcció
d’aparcaments en la zona que pal·liaren el problema de l’aparcament, haventse estudiat les possibilitats següents:
Avinguda donetres Encreuaments, enfront de l’Hospital provincial, al
març de 1993
-Aparcament de Plaça Roma en funcionament des de Juliol de 1994
A més hi ha tres estudis més sobre futures construccions

.- Segons informe enviat per l’EMT : " una vegada finalitzen les obres
que s’estan duent a terme en la c/ Castan Tobeñas (entre Racó d’Ademuz i
Nou d'Octubre) , la línia 81 'Hospital General-Blasco Ibañez' modificarà el seu
recorregut de forma definitiva per Castán Tobeñas i Nou d'Octubre, acostant-se
fins a l’àrea més pròxima a l’entorn del carrer Alcàsser, i per tant fins al límit del
municipi de València, cobrint el servici prestat per la línia 7.l’EMT té previst
reprendre la posició actual de totes les parades, a més, instal·lant marquesines
amb panells informatius en temps real, i adequant-se a les necessitats reals de
la zona, tant les ja existents per als veïns residents, com les que es generaran
en breu amb la instal·lació d’estes Conselleries.
En referència al nou centre administratiu, indicar que en cap cas quedarà
poc comunicat. En el seu entorn es poden trobar diversos modes de transport:

Autobusos urbans d’EMT (línies, 3, 29, 70, 81, 95, N4 i N5), dos línies de
MetroValencia, servici d’Autobús Interurbà i el servici semi-urbano de
Metroorbital, així com Valenbisi."
Moció alternativa
En conseqüència planteja la portaveu del Partit Popular exposa la
següent moció alternativa
Instar que tan ràpidament com siga possible s’assumisca plenament el
trajecte de la línia 7 en el terme municipal de València, tal com està previst per
la Delegació de transport
Que els tècnics de l’àrea de transport continuen estudiant les mesures a
adoptar per la necessitat d’aparcament en la zona
Votació:
Vots a favor :6( P.P)
Vots en contra: 4 (2 P.S.O.E., 1 E.U, 1 Comprimiu)
Queda aprovada per majoria

4º.-. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTIMENTS
Assumpte: C.E.I.P Raquel Payá
Presentada pel vocal Eduardo Béjar Méndez, en nom seu i en el del
Grup Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
“Vist les mocions presentades en el col·legi Raquel Payá pel Grup Socialista en
l’últim Ple de la Junta de Districte
Considerant:
I)Que quan es va presentar la moció, el Regidor de l’àrea corresponent va
acudir al mateix prometent solucions
II)Que van passar quasi tres mesos i seguixen els inconvenients.
III)Que no volem ser responsables de cap tragèdia per omissió, ja que hem
manifestat el tema amb antelació
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
Proposta d’acord
Instar a l’Ajuntament de València que tots els reclams plantejats en la
seua oportunitat, es complisquen per part de l’Ajuntament “
Moció alternativa
Per Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular es respon:
“Vista la moció presentada en data 4 de Desembre de 2012 pel Grup Socialista,
se li significa que per l’Ajuntament de València, s’estan realitzant les actuacions
tècniques de conservació i manteniment en matèria de la seua competència, tal
com s’informa pels Servicis Centrals Tècnics pel que plantegen la següent
moció alternativa

Que l’Ajuntament de València continue realitzant les actuacions tècniques de
conservació i manteniment de la seua competència, tenint en compte les
sol·licituds de l’A.M.P.A i se sol·licite a la Conselleria les que siguen de la seua
competència”
Votació:
Sotmesa a votació s’obté el següent resultat.
Vots a favor 8 (6 P.P, 2 P.S.O.E.,)
Abstenció 2 (1Compromis i 1E.U.)
S’aprova per majoria

Assumpte: Centre esportiu Nou Mols
Presentada pel vocal Eduardo Béjar Méndez, en nom seu i en el del
Grup Socialista de la Junta Municipal d’Abastos
“Vist: la nova paralització de l’obres del Centre esportiu de Nous Mols.
Considerant.
I)Que en el mes de Maig de 2011 previ a les eleccions municipals, en un acte
públic en el dit lloc, l’actual alcaldessa Rita Barberá va inaugurar les obres
prometent la seua inauguració en 18 mesos
II)Que novament es van paralitzar les obres, frustrant les aspiracions dels veïns
del barri que se senten discriminats per l’Ajuntament per ser de classe
treballadora, majoritàriament
Per tot el que exposa el sotasignat realitza la següent
Proposta d’acord
Instar a l’Ajuntament de València i la seua alcaldessa Rita Barberá que
complisquen amb allò que s’ha promés en l’última campanya electoral a
l’inaugurar les obres quant a acabar en 18 mesos el centre esportiu”
Moció alternativa
Per Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular es respon:
“L’obra “Infraestructura Esportiva del Complex Esportiu Mou Mols”
s’adjudica a l’empresa Secopsa Construcció S.A., iniciant-se les obres en data
10 de març de 2011 segons indica l’Acta de Comprovació de Replantejament
firmada a este efecte.
En data 21 de novembre de 2011 el Consell Valencià de l’Esport notifica la
suspensió de l’execució de l’obra a instància de l’empresa adjudicatària,
reiniciant-se novament els treballs en data 14 de juny de 2012.
Segons torna a informar el Consell Valencià de l’Esport, l’empresa adjudicatària
SECOPSA CONTRUCCION S.A., ha tornat a sol·licitar la suspensió de les
obres, en data 26 de novembre de 2012, sense que fins al moment hi haja
hagut informe de la direcció facultativa ni del propi Consell Valencià de l’Esport
sobre la dita paralització i si la mateixa és procedent o no, i si és el cas que
mesures deurien prendre’s sobre la seguretat estructural, conservació, custòdia
de l’obra, etc.

Al ser una obra de promoció directa del Consell Valencià de l’Esport i per tant
de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València no té atribucions i
competències respecte de la mateixa durant els treballs d’execució.
En conseqüència planteja la següent moció després d’un breu debat
Instar a l’òrgan competent perquè realitze un seguiment de les obres a fi de es
finalitzen a la major brevetat, .y si és el cas, s’adopten les mesures necessàries
per a garantir més seguretat dels vianants
Votació:
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat
-

Assumpte: Carrer Pilota Valenciana
Presentada pel vocal Eduardo Béjar Méndez, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastiments
“Vist: El descampat en el que serà el carrer Pilota Valenciana
Considerant:
I)
Que el mateix ho utilitzen els veïns com a estacionament
II)
Que les obres previstes i promeses per l’Ajuntament no es
complixen
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
Proposta d’acord:
Instar a l’Ajuntament de València que bolque balastro o algun tipus de grava prèvia
neteja per part de l’Ajuntament perquè els veïns ho puguen continuar utilitzant
com a estacionament provisional en millors condicions
Moció alternativata
Per Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular es respon
“La carrer Pilota Valenciana es troba afectada pel Programa d’Actuació
Integrada de la C/ Brasil.
El Projecte de Reparcel·lació redactat al seu dia per l’urbanitzador va ser
aprovat per la Junta de Govern Local Al Desembre de 2009. En estos moments
està en tràmit de inscripció en el Registre de la Propietat. A partir de la seua
inscripció es podrà iniciar l’execució de l’obra urbanitzadora que dotarà
d’urbanització definitiva al viari objecte de la present Moció.”
Casilda Óssa que és una zona insalubre i que seria necessari netejar
urgentment
Votació:
Intervé la Presidenta Sra Mª ängeles Ramón Llin que vist el problema indica
que la seua delegació es farà càrrec de la neteja del solar pel que davant
d’este compromís D. Eduardo Béjar retira la seua moció

Assumpte: Plaça Roma
Presentada pel vocal Eduardo Béjar Méndez, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastiments
Vist. Que la Pz Roma és un important punt de trobada dels pares i xiquets de la
zona

Considerant: que el deteriorament de la mateixa en la part de jocs per a xiquets
és lamentable
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
Proposta d’acord
Instar a l’Ajuntament de valència que repare adequadament i en bona forma les
instal·lacions i el suro del sòl de la plaça on juguen els xiquets del barri
Moció Alternativa
“Per Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular es respon
En La Plaça Roma està prevista una sèrie de millores, entre elles la substitució
d’elements de joc i reparació de possibles deficiències. Estes millores, estan
incloses dins del "Pla Especial de suport a la Inversió productiva en municipis
de la Comunitat Valenciana" aprovada per Resolució del 23 d’abril de 2012 de
la
Conselleria
d’Hisenda
i
Administracions
Públiques.
Tot això s’està a l’espera d’aprovacions i tramitacions definitives i es calcula
que puguen
ser operatives en el primer trimestre del 2013.
Així mateix, segons Informe dels Inspectors del Servici de Jardineria,
encarregats de la revisió constant de les àrees de jocs infantils, comuniquen
que són conscients de l’estat del sòl amortidor de caigudes i per això, el seu
futur canvi, però en cap moment suposa risc ni perill per a la integritat dels
usuaris.
No obstant això, seguiran les inspeccions pertinents i en cas de no complir la
seguretat necessària es prendrien les oportunes decisions.
En conseqüència s’insubordinació la següent moció alternativa:
“Continuar amb el servici d’inspecció i vigilància per a evitar perills, mentres es
tramiten les millores incloses dins del Pla Especial de Suport a la inversió
productiva en municipis de la Comunitat Valenciana””
Votació:
Vots a favor 9 (6 P.P, 2 P.S.O.E., 1 Compromís)
Abstenció 1( 1 E.U)
S’aprova per majoria

Assumpte. Hidrants contra incendis
Presentada per D..German Rodrigo, en nom seu i en el del Grup Socialista de la
Junta Municipal de Abastos
L’Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis establix que els
establiments d’ús docent han de disposar d’hidrants contra incendis a menys de
100 metres de l’eixida de l’edifici. No obstant això, uns quants col·legis del
districte d’Extramurs incomplixen esta ordenança, com ha quedat de manifest en
resposta a preguntes del grup socialista en plens anteriors.
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
Proposta d’acord
1.- Instar a l’Ajuntament de València a instal·lar hidrants contra incendis en les
proximitats del CEIP Teodor Llorente, Col·legi Sant José-Escolapias, Col·legi

Immaculat Cor de María i Col·legi Sant Pere Pascual d’acord amb l’ordenança
vigent contra incendis.
Moció alternativa
Per Sra Adela García Bernal, portaveu del Partit Popular es planteja la següent
moció alternativa.
Instar a l’Ajuntament de València a instal·lar Hidrants contra incendis en les
proximitats del C.E.I.P. Teodor Llorente, Col·legi Sant Josep- Escolàpies, Col·legi
Immaculat Cor de María i Col·legi Sant Pere Pascual , d’acord amb l’ordenança
vigent contra incendis , a fi de reforçar les mesures de seguretat i emergència
que ja existixen per a cas de necessitat
Votació:
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat

Assumpte: Enllumenat públic
Presentada per D..German Rodrigo, en nom seu i en el del Grup Socialista de la
Junta Municipal d’Abastiments
Exposició de motius:
València, amb un fanal per cada huit residents i un consum de 137 kW/hora per
habitant, se situa en els llocs de cap en malbaratament energètic, duplicant la
mitjana de consum per habitant de Madrid i Barcelona, i triplicant el consum
mitjà a Alemanya.
Extramurs, a pesar de comptar amb menys punts d’enllumenat que´l’Olivereta,
gasta quasi el doble en consum elèctric, arribant a més d’1 milió d’euros per
any. El pressupost de l’Ajuntament de València per a l’any 2013 preveu inclús
un increment del gasto en enllumenat públic de 5 milions d’euros, i un altre
milió més per a dependències municipals. En total, més d’allò que s’ha destinat
a polítiques municipals d’ocupació.
En l’últim ple d’esta Junta Municipal, des del grup Popular, es va restar
importància a la dada de gasto mitjà per habitant i es va justificar la diferència
per les distintes característiques urbanístiques que presenten ambdós
districtes. Efectivament, el valor cadastral mig per metre quadrat és de 220
euros en´l’Olivereta enfront dels 312 d’Extramurs, la superfície d’aparcament
per turisme és el doble en Extramurs que en´l’Olivereta, i a més el nombre de
falles és major, 30 en Extramurs enfront de 18 de´l’Olivereta.
Ara bé, amb una superfície molt semblant (200 Hectàrees) i una població de
quasi 50000 habitants en ambdós districtes, la densitat de població és la
mateixa en ambdós casos, la qual cosa fa molt difícilment justificable que siga
necessari gastar el doble per a il·luminar la mateixa superfície. Malgastar en
llum, a més d’insostenible, és molt car i no representa cap gasto productiu.
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
Proposta d’acord

1.- Instar a l’Ajuntament de València a implementar noves mesures d’estalvi
energètic que acosten el consum per habitant en enllumenat públic en el
districte d’Extramurs al del districte de´l’Olivereta, per exemple suprimint
l’encesa de la mitat dels punts de llum dels fanals múltiples, com ja es fa en
alguns trams de l’Avinguda del Cid.
2.- Invertir l’estalvi obtingut en programes municipals d’ocupació.
Moció alternativa
La portaveu del Partit Popular respon:
Durant estos anys, l’Ajuntament de València ha implementat nombroses
mesures d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic com la
restricció d’horaris de monuments, parcs i jardins, la instal·lació de
sistemes de reducció de flux en tota la ciutat o la disminució de la
potència dels llums.
Respecte a l’any 2008 en la totalitat de la ciutat, l’any 2011 es va consumir un
24 % menys d’energia.
Per tant, l’Ajuntament de València fa ja temps que està prenent mesures per a
reduir el consum d’energia de l’enllumenat de la ciutat.
Respecte a la dada de consum d’energia d’enllumenat públic per habitant cal
dir que no és de 137 kWh si no de 94 kWh com pot deduir-se de l’Anuari
Estadístic 2011 (dades de l’any 2010, últim anuari publicat).
La primera dada s’ha calculat amb el consum conjunt d’enllumenat públic,
semàfors, fonts ornamentals i instal·lacions de parcs i jardins com pot
veure’s a continuació:

2.1. Consumo eléctrico y facturación de los servicios públicos. 2010

Consumo eléctrico (GWh)

Total
149,45

Fuente: Servicios Centrales Técnicos. Ajuntament de València.

2.3. Alumbrado público por mes. 2010

Total

Consumo en
kWh
74.929.556

Alumbrado
público,
semáforos,
fuentes y
parques
106,44

Dependencias
municipales
35,87

Colegios
municipales
7,14

A 1 de gener de 2011 el padró era de 800.469 habitants.
Així es té:
Consum enllumenat públic/ habitant = 74.929.556 / 800.469 = 93,60 kWh/hab.
Este indicador l’any 2011 va descendir a menys de 85 kWh/hab.
Respecte als consums d’enllumenat públic en els districtes d’Extramurs i
l’Olivereta en el següent quadro es veu l’evolució des de 2008:

Extramurs
L'Olivereta

Consumo AP Consumo AP
2008 (kWh)
2009 (kWh)
6.789.489
6.234.056
3.536.416
3.390.536

Consumo AP
2010 (kWh)
5.512.714
3.190.879

Com pot veure’s, el consum en Extramurs ha disminuït un 18,8 % mentres que
en l’Olivereta el 9,8 %. S’estan prenent més mesures d’estalvi en els districtes
amb major consum.
Respecte a la proposta de la moció, no en totes les instal·lacions, per motius
tècnics de distribució de línies, és possible apagar la mitat dels punts de llum
de forma uniforme per a no minvar la qualitat de la il·luminació i no produir
zones de penombra.
Pel que exposa la Portaveu del Partit Popular manté la següent moció
alternativa
Instar a la delegació d’Enllumenat a què prosseguisca amb la seua política
d’estalvi energètic i eficiència qte tan bons resultats està obtenint en els últims
anys
Votació
Sotmés a votació s’obté el següent resultat.
Vots a favor: 6( 6Partido <Popular)
Vots en contra. 4 ( 2 P.S.O.E , 1 Compromís, 1 E.U.)
S’aprova per majoria

5º.-. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP COMPROMÍS DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTIMENTS

Assumpte: conciencia ciutadana
Presentada pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el nom del grup municipal
compromís

“Malauradament cada vegada són mes nombroses les persones que
diàriament han d'acudir al Banc d'Aliments per a poder cobrir les seues

necessitats vitals, les instal·lacions d'este banc d'aliments en la ciutat es troben
emplaçades al nostre districte, al C/ Santa Creu de Tenerife, on s'acumulen les
persones formant llargues cues per esterant ser atesos, estes cues es
constituïxen al carrer i la permanència en élles de vegades es prolonga inclús
per espai d'alguna hora, quedant sotmesos estos ciutadans a les inclemències
del temps, Calor a l'estiu i fred i pluja a l'hivern.
Motivació: Ja que el nostre govern en compte de rescatar persones rescata
bancs, almenys alleugem les seues condicions de vida"
El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, l'acord
següent:

Proposta d’acord
- Que l'ajuntament realitze les adequacions necessàries en el local
perquè l'espera dels ciutadans que acudixen al Banc d'aliments es
produïsca en condicions menys penoses possibles, resguardats de les
inclemències del temps

Moción alternativa.
Por la portavoz del Partido Popular, Dña Adela garcía Bernal se responde
L’Ajuntament de València manté un Conveni de Col·laboració amb el Banc
Solidari d’Aliments, ubicat en El Carrer Santa Cruz de Tenerife, 1.
En virtut del dit Conveni, els onze Centres Municipals de Servicis Municipals
(C.M.S.S.) deriven a 50 famílies mensualment cada un d’ells. La dita derivació
està planificada de manera que, per a evitar cues i esperes prolongades, les
famílies de cada C.M.S.S. estan citades un determinat dia a una hora concreta.
En el cas que les famílies no seguisquen la planificació dissenyada, poden
donar-se cues i esperes prolongades, però les dites factors estan previstos
perquè no ocórreguen.
Quant a la proposta d’acord perquè es realitzen les adequacions necessàries
en el local del Banc Solidari d’Aliments per a què l’espera dels ciutadans que
acudixen a ell es produïsca en les condicions com a mínim penoses possibles,
des del Servici de Benestar Social i Integració s’han mantingut conversacions
amb el President del Banc Solidari d’Aliments perquè, a pesar de la planificació
prevista anteriorment descrita, es redistribuïsquen els espais del local perquè
els ciutadans que acudisquen puguen accedir a l’interior del mateix, davant de
condicions adverses del temps atmosfèric.
Votación:

Vist allò que s’ha exposat per la portaveu del Partit Popular la mateixa no se
sotmet a votació

Assumpte:

Manteniment antic Mercat d'Abastos

Presentada pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el nom del grup municipal
compromís
“En el recinte de l'antic mercat d'Abastos hi ha molts punts on es fa
palés què l'escàs manteniment que es realitza du com a consequencia el
notori l'avans del seu deteriorament, en aquestos moments s'observa la
important degradació que està experimentant el tanca exterior i sobretot la de
les portes d'accés pel carrer Bon Orde, la part inferior de les mateixes estan
totalment corroïdes i presenten unes arestes vives de ferro corroït que estimem
són molt perilloses, al mateix temps s'observa el despreniment d'algunes de les
parts de l'esmentada zona inferior.
En quant a la resta del tanca, al ser metàl·lica i totalment exterior deuria
realitzar-se un repintat periòdic abans de que la corrosió li afecte propiciant
l'aparició de forats o parts desaparegudes, fet éste que faria molt mes costossa
la reparació que fer el manteniment necessari.
Motivació: Preservar el nostre patrimoni.
El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, l'acord
següent:
PROPOSTA D'ACORD
1 Que es realitzen les tasques de manteniment necessaries de reparació
dels ferros, de repintat i que és programen de manera preventiva.
Moción alternativa
Por la portavoz del Partido Popular se plantea la siguiente moción alternativa
.- Solicitar al Servicio de Inspección que realice la comprobación del estado de
la valla para comprobar el estado y en su caso solicitar que se proceda a la
reparación por el Servicio correspondiente
Votación
Se aprueba por unanimidad
Además se solicita que se revise la valla provisional de entrada al mercado de
Abastos

Assumpte: Caiguda del pampol
Presentada pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el nom del grup municipal
Compromís

Afortunadament enguany ha tornat a arribar la Tardor, però
desgraciadament amb els retalls de pressupost cada vegada es netegen menys
i de pitjor manera els nostres carrers, per aixo mateix en els barris del nostre
districte s'estan produint verdaders llits, en ocassions de diversos centímetres,
de fulles caduques que tarden prou dies en ser retirades.
A este grup s'han dirigit especialment veïns dels barris de La Llum i
Misericòrdia del nostre districte, però també ho hem observat en molts altres
barris amb arbratges del nostre districte.
A més de la brutícia que va en aument en els nostres carrers, motivat
per la disminució de les freqüències d'agranat automàtiques i baldejos amb
aigua, este fet de l'acumulació de de fulls representa un seriós perill d'esvarons
sobretot amb la humitat del serena de la nit o de la pluja si n'hi ha
Motivació: Que els veïns puguen caminar pels carrers amb seguretat.
El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, l'acord
següent:
Proposta d’acord
1- Que s'aumenten les frecuencies de neteja, el millor seria
durant tot l'any pero si no als menys als periodes mes
problematics com és éste i sobre tot als carrers amb arbratges
de fulles caduques.
Moción alternativa
Se responde por la portavoz del Partido Popular , Dña Adela García
Bernal
Aquesta acumulació de fulla no hauria de resultar preocupant, ja que no
es tracta de residus en descomposició ni que generen problema sanitari algu, i
contemplant un cicle de neteja mai superior a 3 dies, es pot considerar que el
tractament de neteja és el adequat.
Per atra banda, la recollida de fulla esta integrada en els servicis ordinaris de
agranat manual i mecànic durant tot l’any.
Per lo que no s’estima convenient utilitzar aquest sistema perquè implicaria
aturar les andrones i el clavegueram amb fulles, amb la qual cosa provocaríem
embossaments d’aigua i inundacions no desitjables
Votació
Vots a favor: 6( P.P)
Vots en contras4 ( PSOE, Compromís , E.U.)
S’aprova per majoria

Assumpte:

Entollades en encreuament d'avingudes

Presentada pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el nom del grup municipal
compromís
Fa ja algun temps es van modificar els passos de vianants de
l'encreuament de les avingudes "9 d'octubre i Avd del Cid" en el sentit de
remarcar els pendents i col·locar rajoles amb perfil de rodolinets. Sense estar
en contra d'esta obra, sí volem ressaltar l'entollada que es produïx, des
d'aleshores, quan les pluges es fan presents en la ciutat, fet este que al
produir-se de tart en tart ha motivat el retard de la proposta d'acord, quan es
produïx esta situació es imposible utilitzar el pas sense haver de travessar una
llacuna o creuar per un altre punt amb el perill corresponent, a més si es roman
a l'espera junt amb el pas es corre el risc d'acabar com la MOMA del CORPUS,
completament xopat."
Motivació: Que es resolguen els entollaments

El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, l'acord
següent:
Proposta d’acord
1 Que es realitzen les modificacións necesaries per corregir el defecte
d'obra
Moción alternativa
Por la portavoz del Partido Popular se plantea la siguiente moción
Solicitar que se realice una visita de inspección por el Servicio técnico
competente , y en su caso proceder a la reparación necesaria por tratarse de
una diferencia de nivel
Votación:
Se aprueba por unanimidad

5º.-. MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO ESQUERRA
UNIDA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS

Assumpte: Assignació econòmica a entitats
ciutadanes

Presentada per la vocal Irene Sanroque , en nom propi i en el nom del grup
municipal Esquerra Unida
Els pressupostos municipals són la ferramenta a través de la qual
l’Ajuntament efectua la seua acció política de desenvolupament de model de
ciutat.
Decidir a quina partida es dóna prioritat i on s’inverteix, a partir dels
recursos que s’ingressen, és, doncs, una opció política. En aquest sentit
l’assignació pressupostària a les entitats ciutadanes del barri contribueixen a la
participació ciutadana i representen una manera d’enfortir el teixit associatiu i
social.
Per tot això, la vocal que subscriu, en el seu nom i en nom d’Esquerra
Unida del País Valencià formula les següents

Propostes d’acord
PRIMERA.- Que s’explique quina és la consignació pressupostària destinada
a les entitats ciutadanes del barri.
SEGONA.- Que la Junta de Districte gestione entre les associacions
ciutadanes del barri aquesta assignació.

Moció alternativa
Es respon per la portaveu del Partit Popular Sra Adela García Bernal
De la consignació pressupostària de la regidoria de descentralització i
participació ciutadana, cada junta municipal ho distribuïx segons els criteris que
considera oportuns.en Abastiments, comissió de Cultura
Es planteja per la portaveu del Partit Popular:
Continuar distribuint el pressupost de la Junta Municipal d’Abastiments d’acord
amb els criteris que considere oportú la mateixa a través de la seua comissió
de Cultura
- Votació
- Vots a favor 6 (P.P)
- Vots en contra1( E.U.)
- Abstenció · 3(2 PSOE 1 Compromís)
- S’aprova per unanimitat

Assumpte: Aplicació de
participación ciudadana

l’article

13

del

reglament

de

Presentada per la vocal Irene Sanroque , en nom propi i en el nom del grup
municipal Esquerra Unida

L’article 13 del reglament de participació ciudadana diu literalmente el següent:

“Article 13. La participación en els consells de districte
Les associacions inscrites en el Registre municipal d’Entitats Ciutadanes tenen
dret a assistir i a participar en les sessions dels consells de districte. (…)
Finalitzada la sessió, el president obrirà el torn de precs i preguntes, que
hauran de ser formulats pels veïns o pels representants de les seues
assocacions. (…)
Els precs i preguntes seran contestats per escrit en el Termini màxim de trenta
dies, sense perjuí que el president de la junta opte per donar desposta
inmediata de paraula en la mateixa sessió en què es formula la pregunta o el
prec.”
Tot i això, no hem rebut resposta a les preguntes formulades en anteriors
plens. Per això, la vocal que subscriu, en el seu nom i en nom d’Esquerra
Unida del País Valenci`s formula les següents

PROPOSTA D’ACORD
ÚNICA.- Que d’acord amb l’article 13 del reglament de participación ciudadana
que les preguntes formulades així com “els precs i preguntes” dels vocals del
veïns i veïnes siguen contestades per escrit en el termini màxim de trenta dies,
sense perjudici que el president de la junta opte per donar resposta inmediata
de paraula en la mateixa sessió en què es formula la pregunta o el prec.
Moción alternativa
Respuesta de la portavoz del Partido popular , Adela Garcia
Bernal
En relació amb l’esmentada Moció cal indicar que l’article 13 del Reglament de
Participació Ciutadana es referix a la participació en els Consells de Districte
per part de les Associacions i els veïns.
Respecte als precs i preguntes de veïns i veïnes o associacions que,
finalitzada la sessió, poden formular en el torn que obrirà el President/a del
Consell, establix l’opció de resposta:
1. per escrit en el termini màxim de trenta dies
2. resposta immediata de paraula en la mateixa sessió que s’efectuen, si així
ho decidix el President/a.
És a dir, que la norma regula una possibilitat o l’altra, sent decisió última del
President/a l’opció que es prenga o l’acord a què s’arribe amb els vocals o
associacions del districte, dins de la seua capacitat de direcció de la sessió.

MOCIÓ ALTERNATIVA.-

Continuar complint l’art. 13 del Reglament tal com hi ha va succeir fins a la data
Votació
Vots a favor:6 (P.P)
Vots en contra 1 ( E.U.)
Abstenció 3 ( PSOE , Compromís)
-

S’aprova per majoria

6º.-Preguntas presentades pel grup Socialista de la
Junta Municipal d’Abastiments

Presentada per D. germà Rodrigo, en nom seu i en el del Grup Socialista de la Junta
Municipal d’Abastiments

Assumpte : Hidrants contra incendis
L’Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis establix que els establiments d’ús
docent han de disposar d’hidrants contra incendis a menys de 100 metres de l’eixida
de l’edifici.
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
PREGUNTES
1.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al CEIP 9´d’Octubre?
2.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al CEIP Dr. Garbelladures Goyanes?
3.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al CEIP Dr. López Rosat?
4.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al CEIP Gaspar Gil Pol?
5.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al CEIP Rafael Altamira?
6.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al CEIP Raquel Payá?
7.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al CEIP Sector Aeri?
8.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims a l’IES Cid Campeador?
9.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims a l’IES Número 26 Misericòrdia?
10.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al Col·legi Caferma?

11.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al Col·legi Claret-Fuensanta?
12.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al Col·legi Jesús-María-Fuensanta?
13.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al Col·legi Purísima-Franciscanas?
14.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al Col·legi Nostra Senyora de Fátima?
15.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al Col·legi Puresa de María?
16.- On estan situats i que distància estan situats els hidrants contra incendis més
pròxims al Col·legi Santa Maria? 1.-

Es respon per la Presidenta Sra Mª Ángels Ramón LLin
Queda pendent la resposta a esta pregunta lloc la Delegació corrrespondiente es troba
recopilant les dades sol·licitats

Assumpte: rebaixa pressupostos municipals
Pregunta que presenta Avelina Fernández en nom seu i en el del grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastiments
Mentres l’Ajuntament dedica cada dia uns 300000€ a pagar els interessos del
deute, els pressupostos municipals per a l’any 2013 assumixen una reducció en
les inversions de més d’un 50% respecte a 2009 i d’un 4.5% respecte a 2012.
Les inversions suposen únicament un 4.7% del gasto total. Com a
conseqüència, la desocupació i el tancament d’empreses i xicotets comerços
afecten ja tota la ciutat, i en especial al nostre Districte. En altres partides, els
gastos previstos per a l’arreplega, eliminació i tractament de residus ens
retrotrauen a nivells de gasto previst de l’any 2001.

PREGUNTES

1.- Quines són les inversions reals previstes per al nostre Districte per a l’any
2013?
2.- Quin és el destí de l’increment en taxes i impostos que es produïxen en els
últims anys?
Respon la Presidenta , Sra Mª Ángels Ramón –Llí
.- En el capítol 6 d’Inversions del pressupost 2013 s’han destinat
31.241.300€ en distintes aplicacions pressupostàries destinades totes elles a
inversions en el conjunt de la ciutat, sense que es reflectisca un desglossament
de les mateixes d’acord amb la seua distribució per districtes o barris

municipals, sent açò últim competència de cada regidor d’acord amb la
competència delegada a este efecte.

En cas de l’actualització de les taxes, la mateixa va destinada al manteniment
dels distints servicis municipals.

Pregunta que presenta Avelina Fernández en nom seu i en el del grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastiments.

Assumpte: utilització d’edifici
A principis d’any es va anunciar la inauguració d’un viver d’empreses en un
edifici de l’Ajuntament en el Passeig de la Petxina amb l’objectiu de facilitar la
implantació de noves empreses tecnològiques.

PREGUNTES

1.- Quantes empreses s’han instal·lat en el viver d’empreses del Passeig de la
Petxina?
Respon la Presidenta , Sra Mª Ángels Ramón –Llí
n
Nombre d’empreses instal·lades: 7.

-Sectors a què pertanyen:

•
•
•

•

•

Servicis telemàtics i noves tecnologies. 3 empreses.
Activitats:
Operador de telecomunicacions especialitzat en espanyols en l’estranger
Servicis informàtics, distribució i desenrotllament de programari
Enginyeria de base tecnològica especialitzada en projectes d’alt nivell
tècnic i tecnològic.
Servicis d’atenció sanitària, personal i física. 1 empresa
Activitat:
Investigació i disseny de nous fàrmacs per mitjà de tècniques
computacionals.
Assessoria, consultoria i investigació. 1 empresa
Activitat:
Empresa d’assessorament comptable, fiscal, econòmic per a autònoms i
pimes.

•
•

Servicis d’oci, diversió i cultura. 2 empreses.
Activitat:
Creació i gestió d’una xarxa social relacionada amb l’esport i
organització d’esdeveniments esportius.
Servicis i esdeveniments nàutics.

7º Preguntes presentades pel grup Esquerra Unida del
P.V. de la Junta Municipal d’Abastos
Pregunta presentada per Irene Sanroque, en nom seu i en el del Grupo
EUPV
Asssumpte: Pressupostos municipals
Els pressupostos municipals són la ferramenta a través de la qual
l’Ajuntament efectua la seua acció política de desenvolupament de model de
ciutat.
Decidir a quina partida es dóna prioritat i on s’inverteix, a partir dels
recursos que s’ingressen, és, doncs, una opció política.
Per tot això, el vocal que subscriu, en el seu nom i en nom d’Esquerra
Unida del País Valencià formula les següents

PREGUNTES:
PRIMERA.- Quines partides pressupostàries
municipal per a aquesta Junta de districte

contempla

el

pressupost

SEGONA- Quines inversions s’han previst, al pressupost municipal, per al
districte durant l’any 2013
TERCERA.- Quina variació representa la inversió prevista, per al 2013, per al
districte respecte de la inversió realitzada en el 2012
Responde la Presidenta de la Junta Muncipal de Abastos
En el pressupost municipal 2013 inicialment aprovat s’arrepleguen 184.212,90€
consignats en el Sector CU 130 de Descentralització i Participació ciutadana,
en les aplicacions corresponents d’acord amb la seua classificació econòmica,
sense contemplar una distribució per districtes o barris municipals,
corresponent si és el cas, la seua distribució territorial al regidor que ostenta la
competència en la dita àrea.

En el capítol 6 d’Inversions del pressupost 2013 s’han destinat 31.241.300€ en
distintes aplicacions pressupostàries destinades totes elles a inversions en el
conjunt de la ciutat, sense que es reflectisca un desglossament de les mateixes
d’acord amb la seua distribució per districtes o barris municipals, sent açò últim

competència de cada regidor d’acord amb la competència delegada a este
efecte.
No es pot apreciar la variació en un pressupost no territorializat.

7º Preguntes presentades pel grup Compromís de la
Junta Municipal d’Abastiments´
Pregunta presentada per D. Pep Martí , en nom seu i en el del Grup Municipal
Compromís
Assumpte:

Neteja a la plaça MIQUEL ADLERT NOGUEROL

El 10 de setembre pasat, la regidora de l'Ajuntament de Valencia Sra.
Lourdes Bernal, va fer unes declaracions en prensa on anunciava l'inici
imminent de les obres dajardinament en la plaça MIQUEL ADLERT del
nostre districte, a preguntes de la regidora del nostre grup Sra. Pilar
Soriano en el ple del mes de novembre, ja es va contestar que es farien
quan la Conselleria d'Hicenda de la G.V. haguera consignat la dotació
econòmica necessària, és a dir 'NI SE SABE' i els veïns de l'entorn de la
plaça ens traslladen la següent pregunta, que el nostre grup trasllada a la
junta de districte com òrgan mes proper als interesats.
Se responde por la Presidenta de la Junta Muncipal
Per tot aixó es fan les següents preguntes:
4. - A disposat al menys la regidoria llevar les brosses del centre de la
plaça, així com les existents, en quantitat preocupant,
al carreró
posterior del Centre d'activitats per a persones majors que hi ha en la
plaça.?
2. - En cas de resposta afirmativa, ?en quin termini es faria¿
3. - En cas de resposta negativa, ?quin es el motiu de mantindre eixos
nius de rates i bruticia¿
Respon la Presidenta de la Junta Municipal d’Abastos

1 y 2 L’equip municipal destinat a la neteja de terrenys i solars públics
que actua en la Zona 1 va a netejar en breu termini (una setmana) la
citada plaça i les del carreró posterior al Centre de Majors.
Pregunta presentada per D. Pep Martí , en nom seu i en el del Grup
Compromís de la Junta Municipal d’Abastos

Assumpte:

Reduccions d'efectius de neteja

Els nostres carrers, independentment de l'estació de l'any en què
ens trobem estan cada vegada mes brutes, a l'estiu olen els contenidors
perquè es llaven menys i a la tardor/ivern les acumulacions de fulles d'arbre
inunden les nostres vies públiques, a més durant tot l'any els excrements
dels animals (motivats per la falta de civisme dels seus propietaris)
dificulten el transit per les voreres sense realitzar xafades indesitjables.

Per tot aixó es fan les següents preguntes:
Quantes hores (la resposta ens servix en percentatge) de neteja manual
s'han reduït l'any 2012 respecte al 2011 i quantes respecte en el 2010,
quantes en neteja automàtica i quantes de neteja amb aigua, en cada un
dels barris del nostre districte¿, a saber:
1.1 - Quantes

a LA ROQUETA

1.2 - Quantes

a LA PETXINA

1.3 - Quantes

a EL BOTÀNIC

1.4 - Quantes

a ARRANCAPINS

1.5 - Quantes

a LA FONTSANTA

1.6 - Quantes

a LA LLUM

Respon la Presidenta de la Junta Municipal d’Abastos

1. Resulta complexe saber la reducció tant en hores com en percentatge
sol.licitada atés que la coneguda reducció-reorganització del pressupost de
neteja i recollida haguda estos anys té una distribució en distints servicis i que
la assignació per barris es distinta en funció de les necessitats que tenen per
intensitat d’us de les vies públiques i per la major o menor col·laboració
ciutadana.
2 y 3. A l’any 2013 no s’ha previst augmentar el pressupost peró si
mantindre’ls de manera que es puga igualar o augmentar la eficiéncia
dels equips humans i mecànics de neteja i així aconseguir uns nivells de
neteja iguals o millors que al 2012.
3

PRECS I PREGUNTES

D. Pep Martí del Grup Compromís sol·licita que es revisen i si és necessari es
poden els arbres que es troben entre les C/ Juan LLorens i Pintor Navarro
Llorens
I sense més temes que tractar s’alça la sessió per la Presidenta de la Junta
Municipal d’Abastos, sent les 20,30 h del dia de la data, i redactant-se la
present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i la data abans indicats

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

Mª Ángels Ramón-Llín Martínez

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

Desiré Albors Bru

