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En la Ciutat de València, sent les 16,00 hores, del dia de la data, es
reunixen, deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal
d’Abastos, sítia en/ la 18, planta 1a, els membres del Consell, que dalt es
detallen , així com distints representants d’Entitats Municipals ubicades en la
demarcació, per a tractar el punt únic establit en l’Orde del Dia de data 26 de
Novembre de 2013

PUNT ÚNIC.- DEBAT De l’ESTAT I SITUACIÓ DEL DISTRICTE
D’ABASTOS.
La presidenta de la Junta Municipal d’Abastos, Sra Mª Ängels RamónLlin Martínez, d’acord amb el que disposa l’art. 68 del Reglament Orgànic del
Ple, aplicat basant-se en l’art. 90 en les Juntes de Districte, cedix la paraula als
portaveus dels grups polítics municipals del Districte en orde invers a la seua
respectiva importància numèrica en el Ple.
Intervenció de Sra Irene Sanroque Muñoz, en nom seu propi i en el del
Grup Esquerra Unida del País Valencià.
En els últims anys els pressupostos municipals s’han caracteritzat per
tres qüestions:
1.- Falta Absoluta d’Inversió en els Barris, per exemple en 2013 no hem tingut
pressupost per a construir un Carril Bici en les Grans Vies, per a adequar
l’accés a les voreres per a persones amb mobilitat reduïda en la C/ Pintor
Segrelles/Jesús, per a tindre un aparcament en la C/ Germans Rivas canviant
el femater actual, focus de brutícia, deixant perdre inversions rendibles com
tancar a l’agost el Centre Esportiu Municipal d’Abastos.
2.- Retall en aquelles partides pressupostàries destinades al manteniment i
conservació dels espais i edificis públics, com deixar sense places
d’aparcament per a discapacitats el Centre Social de Nou Mols, al mateix
temps que es malgasten mitjans públics pagant el lloguer de la Universitat
Popular en C/ Luis Lamarca tenint locals buits en propietat en C/ Torres 12-14,
estos locals estan buits fa quasi 2 anys.
3.- Priorització del pagament de Deute Financer als Bancs, la prioritat no és la
ciutadania ni les necessitats del veí/nas, en les variacions dels pressupostos
municipals 2014 respecte a 2013, la partida destinada a joventut és -36,24%,
Ocupació -6,01%, Responsabilitat Patrimonial -19,82%, Residus sòlids i neteja
+0,20%, Benestar Social i integració + 0,3%. El pressupost assignat per la
conselleria de Descentralització i participació ciutadana a la Junta Municipal ara
es destina a la comissió de Cultura, hauria d’assignar-se una part a les entitats
ciutadanes del barri per a fomentar la participació.

Estes línies són les que han marcat el dia a dia dels nostres barris, que cada
vegada es troben mes degradats a causa dels retalls i a la falta d’inversió que
arrosseguem des de l’any 2011.
Els retalls estan afectant greument la situació dels barris, el servici de neteja ha
passat de 6 a 3 dies setmanals, l’arreplega de fem a 6 dies per setmana, s’ha
retirat el servici de neteja en els carrers quan hi havia districtes que s’han
arribat a netejar fins a 2 vegades al dia.
Sense oblidar que en esta ciutat portem 2 anys sense que es netegen
els contenidors de fem ni per dins ni per fora.
A tot açò cal afegir que el retall en el pressupost ha originat retalls en la plantilla
que deixen menys treballadors per a assumir la mateixa càrrega de treball. El
mateix podem dir en Parcs i Jardins, a més molts constituïxen un perill per a
xiquets i xiquetes com en Abastos, pel lamentable estat en què es troben.
El mateix amb el manteniment dels col·legis públics, el pressupost municipal
s’ha retallat un 20 %, amb una incidència directa sobre la periodicitat,
s’eliminen servicis de neteja.
Una altra de les qüestions pendents en el districte és el de la mobilitat,
els ajustos que s’han realitzat en l’EMT que afecten la qualitat del servici, que
s’han efectuat sense comptar amb els veïns i les seues necessitats.
Els Servicis Socials que mantenen el mateix pressupost per a una situació de
crisi que fa que siguen més les persones que demanen prestacions.
I tot açò davant d’una pujada d’impostos en concret el 10 % de l’IBI que
ens apliquen a tots sense establir criteris per a diferenciar-los per les
circumstàncies subjectives segons la Renda individual. A on van els 18 milions
d’euros que es recapten per este concepte?
Per descomptat a millorar els Barris no.
A més el PP governa a esquena de la ciutadania, prova d’això és l’horari
en què s’esta celebrant esta sessió extraordinària de la Junta Municipal. Si no
tenen interés a conéixer quals són les reivindicacions i situació dels veïns
haurien de ser honestos i plantar-ho obertament. A la falta de contingut real de
les Juntes Municipals de Districte, que són l’únic llit de participació ciutadana, a
la supressió de les ajudes econòmiques que es distribuïen per les juntes per a
les entitats ciutadanes cal unir que vostés estan fent ús de la seua majoria
absoluta per a convocar les Juntes en horaris incompatibles amb les jornades
laborals, volem recordar-los que les persones que estem ací ho fem de forma
voluntària i compaginem la nostra jornada laboral amb el nostre treball en els
barris.

Intervenció, de D Pep Martí Maícas, en nom seu propi i en el del Grup
Compromís.
En aquestos tipus´d’actuacions és fa palés el talant autoritari i el sentit
de la propietat que adquireix el mal governant quan pensa i fa tot el possible
per emmudir qualsevol veu discrepant i aixó és el tarannà´d’actuació del PP a
la nostra ciutat, convocant ajuntes a hores impertinents perquè no puguen ser
seguides per quasi ningú.
El 28 de setembre del 2008 en acord plenari´l’Ajuntament de València, va
subscriure la recomanació dels estats membres de la U.E. comprometent-se a
complir el que en eixa recomanació del Comité de Ministres dels Estats
Membres de la Va unir Europa compromenten-se a complir en el que en eixa
reclamació s’arreplegava sobre la facilitat´d’informació i participació ciutadana
en els decisions importants de funcionament i organització de la ciutat.
A mes és recomanava la generació i´l’enfortiment del teixit cívic promovent la
cultura de participació ciutadana que en definitiva reforça el desenvolupament
de la democràcia.
En què queda tot això, en CAP, a convocar ajuntes de districte a deshores i a
intentar emmudir´l’oposició i als veins
Un altre incompliment mes i una Mentida Vergonyosa dels què ja coneguem.
Ningunetjar els ajuntes de districte i buidar-les de contingut hi ha sicut´l’objectiu
del partit governant, el PP, que ha dut a la Nostra ciutat i al nostre País a una
roïna total.
A este respecte, el nostre grup a demanat ja la dimissió del regidor de
Participació Ciutadana que si tinguera un poc de vergonya ja es n´hagués anat
a la seua casa, i com este Consell de Districtre extraordinari ha estat convocat
a petició dels grups de´l’oposició parlem de com està el Districte´d’Abastos.
Per este grup s’ha sol·licitat insistentment la millora en la neteja general
del districte, però en especial de les Places de Roma , Miquel Adlert i Pz María
Beneyto, així com la neteja de solars pròxims al complex administratiu 9
d’octubre esportiu
En la tardor no és prou la neteja a causa de l’augment de brutícia per la
caiguda dels fulls dels arbres. A més s’afig la defecacció d’animals en la via
pública i l’aparició de coloms morts, junt amb la brutícia generada per estes
últimes.
El patrimoni municipal del districte no està cuidat ni protegit.
El manteniment dels col·legis municipals està desatés.
Resulta caòtica la situació de les proximitats del complex administratiu 9
d’octubre per falta de previsió per a l’arribada de 3.000 funcionaris, sense

aparcaments, sense adequació dels solars pròxims i el mateix edifici sense
llicència d’activitat i funcionament.
S’ha suprimit les subvencions a les entitats municipals del districte sent
molt interessant la col·laboració econòmica amb les mateixes pel benefici
cultural per al districte, citant-se com exemple l’actuació de cors en què
participen nombrosos veïns i la resta d’activitats culturals de la demarcació.
En el parc infantil promés en el consell anterior, junt amb la cafeteria del
Complex esportiu Abastos encara no s’han iniciat les obres i ja es veurà quan
es fan.
És important el tema de la desocupació en esta demarcació
especialment en la zona de la Misericòrdia sense que es prenguen mesures
efectives.
Intervenció de D. Germà Rodrigo García, en nom seu propi i en el
del Grup Socialista.
Ens trobem hui en un acte amb què ens dota la democràcia i al que els
partits polítics com a representants públics i ciutadans no podem ni hem de
renunciar. La convocatòria d’un Ple Extraordinari per a valorar l’estat actual
dels districtes representa una oportunitat per a posar en perspectiva les
actuacions de govern i les necessitats dels ciutadans. Per això resulta
incomprensible que s’haja pretés obstaculitzar la participació ciutadana en este
ple convocant-lo a les 16:00h, i que en contra del que acorda a l’inici d’esta
legislatura s’haja avançat per sorpresa el Ple Ordinari de Desembre per a evitar
la presentació de mocions i preguntes que plantegen problemes relacionats
amb la gestió diària i busquen conéixer més sobre les insuficiències dels
nostres districtes.
Les conseqüències de la mala gestió del PP durant 22 anys han generat
actualment una disminució notable de la inversió pública en la ciutat de
València i en general dels gastos destinats a atendre les necessitats bàsiques
dels ciutadans. El pressupost de les Juntes de Districte ha sigut reduït al mínim,
limitant encara més les seues escasses competències. dels 730 milions
pressupostats, 112 milions es corresponen al pagament del deute, i les
inversions reals se cenyixen a a penes 10 milions. Tot açò repercutix
directament en l’ocupació i la qualitat de vida dels ciutadans. Utilitzar frases
triomfalistes i apel·lar a l’orgull per a justificar gastos i sobrecostos no alleuja la
nostra situació. El deute s’acumula en la Ciutat de les Ciències i en la Fórmula
1, no en els col·legis públics.
Nombrosos incidents en els dos últims anys certifiquen l’obsolescència
dels col·legis dels districtes d’Abastos i que només les mesures de
manteniment ja no són suficients per a centres molt antics. En este context,
l’Ajuntament de València ha sigut incapaç d’aconseguir de la Conselleria cap
avanç en la planificació de reformes integrals en els col·legis del districte. Des
del nostre grup hem d’insistir, de nou, en que es complisquen les normes
municipals que obliguen, per exemple, a la dotació d’hidrants contra incendis

en la proximitat de cada col·legi. L’educació pública, igualitària i de qualitat està
en perill i només els professionals de l’educació mantenen el nivell en centres
educatius pràcticament abandonats.
Especialment reduït s’ha vist el gasto en neteja. Esta disminució
pressupostària ha suposat una dràstica reducció de personal i la falta de neteja
que comporta males olors sobretot en l’estiu, o l’acumulació d’excrements
d’animals, que són motiu de preocupació i de queixa constant per part de veïns
i veïnes.
Els representants del Partit Popular en esta Junta Municipal van votar en
contra de la moció que presentem els socialistes en què proposàvem que es
netejara i arreglara l’entorn del monòlit en homenatge a les víctimes de
l’accident de metre que va ocórrer en el subsòl del nostre districte fa ja 7 anys.
Una oportunitat perduda per a mostrar un mínim grau de generositat,
reconeixement i solidaritat amb les víctimes. El dit monòlit continua presentant
hui un estat lamentable.
El disseny dels nostres districtes no ha millorat substancialment des de
principis dels anys 90, deixant a València despenjada d’entre les ciutats
punteres quant a habitabilitat i desenrotllament sostenible. Des del Grup
Socialista apostem per un model de ciutat amigable per a vianants i ciclistes, i
on el cotxe siga utilitzat com a últim recurs. En canvi, la València actual prioritza
el vehicle privat enfront del transport públic, hi ha grans avingudes totalment
antiquades amb múltiples carrils on els vehicles circulen a més de 50 km/h,
amb passos elevats o passos de zebra distanciats entre si i on vianants i
ciclistes han de sortejar el tràfic, a vegades de forma arriscada, per a poder
transitar.
Els districtes d’Extramurs i´l’Olivereta patixen una mitjana de 80 atropells
a l’any, dels quals un 20% tenen conseqüències greus o mortals. Estos
atropells es concentren a més en uns pocs carrers. Eixe número és prou
preocupant com perquè hàgem d’insistir en el fet que cal prendre mesures
efectives per a millorar la seguretat de vianants i ciclistes. Són temes que han
sigut una preocupació constant per al nostre grup en esta Junta de Districte en
els últims anys i que desgraciadament han comptat amb l’oposició permanent
del PP.
L’Ajuntament de València ha presentat recentment, encara que vesprada
i per a simplement cobrir l’expedient, un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS) que hauria de ser fonamental per al disseny futur de València i la
importància del qual ha passat inadvertida per a la majoria dels ciutadans i
ciutadanes. L’Ajuntament ha presentat el document ja acabat i amb un període
d’al·legacions mínim, sense comptar amb la participació dels referents socials
ni dels col·lectius mobilitzats per la sostenibilitat.
El PMUS proposa algunes mesures que canviarien la fisonomia de la
nostra ciutat i que compten per això amb l’aprovació del Grup Socialista, com la
necessitat d’ampliar els carrils bici, els carrers 30 i els problemes relacionats
amb l’excés de velocitat, l’excés de soroll i de contaminació en els nostres

carrers i la creació de superpomes i de centralidades de barri que beneficiarien
molt als nostres districtes. No obstant això, la dotació econòmica per a estos
plans no és creïble. Es poden construir superpomes amb un pressupost de 300
000€ per a tota la ciutat? O centralidades de barri amb una mitjana de 126
000€ per a cada centralitat? La dotació econòmica estimada no és realista i ens
temem que siga paper mullat.
Paper mullat com les promeses incomplides sobre el frustrat i paralitzat
Complex Poliesportiu Nou Mols que ha deixat darrere un enorme forat en el
barri, donant lloc a nombroses protestes veïnals sobre les condicions de
seguretat del seu entorn, i que no han sigut prou ateses. De la mateixa manera
que no han sigut ateses les demandes veïnals sobre l’entorn del Complex
Administratiu 9´d’Octubre, que entre altres deficiències manca encara de
llicència.
En els nostres districtes hi ha bosses de pobresa com no es coneixien
des de la transició i els servicis socials de l’Ajuntament no abastixen a estos
grups de persones amb menys recursos. En compte d’això, s’ocupen d’això
institucions privades i ONG´s. Els drets de les persones han sigut substituïts
per la caritat. Un gran retrocés per a una societat que es creia avançada.
Els representants del Partit Socialista agraïm la col·laboració dels
representants del PP i dels altres grups polítics en la Junta de Districte
d’Abastiments, així com de les Associacions de Veïns, AMPAS de col·legis i la
resta de referents socials. La democràcia ens dóna vies de participació. Usemles més per a ser constructius.
Finalitzada la intervenció dels grups de l’oposició se cedix, per la
Presidenta, la paraula al Portaveu del Partit Popular, D. Ángel Bocanegra
Vaqué
Resposta del Portaveu del Grup Popular D. Angel Bocanegra
Vaqué.
Tal com imaginàvem, la convocatòria d’este Ple extraordinari era per a
generar enrenou, que és el que els agrada a vostés, per a donar una visió
catastrofista d’este volgut Districte d’Abasos i de tota València, i per a criticar
amb ràbia al govern del Partit Popular. Però obliden que este govern del PP
amb la seua alcaldessa Rita Barberá, ha sigut votat majoritàriament pels
ciutadans de València i també pels d’este Districte. Estan en el seu dret de
demanar esta convocatòria extraordinària i nosaltres en el de reinvidicar que no
era necessària, perquè en les convocatòries ordinàries donem compte de tots
els temes pels quals es pregunta i resolem tots aquells que es pot.
Vostés pinten, i així ho fan sempre, una catastròfica situació que no és
real. Clar que res és perfecte faltaria més!, però l’equip de govern treballa i
continuarà treballant per a millorar, per a resoldre problemes i per descomptat
per a mantindre i millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans de València.

Són molts els temes que hem tractat en les sessions d’esta Junta de
Districte; no els enumeraré ara, però saben que ens importen i que ens ocupen
i preocupen, i que molts dels problemes tractats ací s’han solucionat. Alguns no
són verdaders problemes, encara que vostés diguen que sí.
Nosaltres, en el Partit Popular, ens creiem el que la participació
ciutadana, perquè escoltem i tractem de resoldre els problemes que ens
plantegen els veïns. No és només la participació a través dels partits polítics
que es fan en el Ple, en les Comissions i en el dia a dia. És molt important per a
nosaltres la participació de les Associacions de Veïns, que són els que ens
traslladen amb sinceritat les seues opinions, les seues queixes i les seues
demandes i amb les que l’equip de govern manté un contacte permanent i
constant.
Per tant, hui no repassaré una a una les demandes que hem anat veient i que
continuarem veient en les pròximes Juntes de Districte. Per cert, ara a les 5 h.
hi ha sessió ordinària d’esta Junta a qui no han presentat ni una proposta en
benefici dels veïns d’Abastos.
No han tingut temps en 3 mesos de preparar cap iniciativa. Clar, vostés volen
l’embolic, el “número”, però per a això hauríem de voler-ho també des del grup
popular, i no ho volem. Nosaltres volem que l’equip de govern municipal
encapçalament per l’alcaldessa Rita Barberá, continue treballant dia a dia pels
valencians, i sobretot ara més que mai pels valencians i valencianes que
patixen més durament els efectes de la crisi.
Vostés al seu tripartit i a l’algaravia i nosaltres al govern i a la serietat. Perquè
és el que es mereixen tots els valencians, inclosos els que no ens han votat.
Presidència cedix la paraula a la Presidenta de l’Associació de Veïns
Nous Mols, Sra Casilda Óssa.
Sra Casilda Óssa, posa de manifest la necessitat de modificar els
Reglaments que regulen la participació ciutadana en els Consells de Diostrito
no per l’hora de celebració sinó especialment els articles que regulen les
votacions, ja que com a agents actius del veïnat que treballen gratis, no és prou
de manifestar la seua opinió o posar en conociment dels òrgans competents les
deficiències detectades sinó que han de tindre capacitat de decisió amb el seu
vot en els assumptes del Consell
Les associacions de veïns estan al servici de tots els veïns i tenen una
permanència en el temps i una constància en la seua actuació en benefici dels
veïns acreditada pels èxits que redunden en la millora dels barris i qualitat de
vida dels ciutadans, a diferència de determinats moviments que apareixen i
desapareixen sense resultats.
Li crida l’atenció que hui els partits polítics si sehan acordat de les
associacions de veïns a diferència d’altres vegades, la democràcia és respecte,
i demana per tant això mateix per a les associacions de veïns i el seu treball ja
que abans de presentar algun temes en el Consell s’hauria de conéixer el ja

realitzat i veure quals són les verdaderes necessitats xafant el carrer com ells
fan, sempre s’ha rebut a tots i espera que no vagen a visitar-los cada quatre
anys.
La seua associació no entrarà en la lamentable guerra dels partits, vol
que se solucionen els seus problemes amb respecte i buscant alternatives
constructives i beneficioses per a tots.
D. Josep Lluis Romero manifesta la seua disconformitat amb el
reglament de participació i sol·licita que apareguen les interveciones dels veïns
en les actes, la qual cosa no disposa l’actual reglament.
Està en total desacord amb la intervenció del Portvoz del Partit Popular,
entén que insulta a la intel·ligència perquè no s’ha resolt res.
La Presidenta li prega respecte per al portaveu del Partit Popular
Demana una ampliació de la participació ciutadana en els Consells i en
general.
Finalitzat el torn d’exposició la Presidenta concedix un torn de replica.
Rèplica del Grup Esquerra Unida, representat pel seu portaveu
Irene Sanroque Muñoz.
La portaveu del grup compreels meus manifesta la seua disconformitat
absoluta amb el fet de que l’ajuntament pageu alquieleres de locals quan té els
propis desaprofitats, com és el cas del local siti en Luis lamarca.
La participació ciudadan s’ha d’ampliar en benefici de tots els ciutadans.
El seu grup reclama una ampliació del pressupost municipal per a
atendre les demandes de les associacions cíviques de la demarcació, sense
menysprear les estrictament culturals.
Rèplica del Grup Compromís, representat pel seu portaveu D. Pep
Martí Maicas.
Posar de manifest que al seu grup ningú els ha escrit un guió com ha
succeït amb el “pamflet” llegit pel portaveu del Grup Popular, a què només se li
ha canviat l’encapçalament en cada Junta.
Li pareix impactant i propi d’una rabinada la convocatòria del Consell a
les 16,00 h i l’avançament en la celebració del consell extraordinari una hora
després.
La Presidenta demana respecte per al portaveu del Grup Popular, ja que
li consta que no és com ha dit el portaveu de Compromís una resposta general
per a tots els consells sinó que s’ha donat la visió del Grup Popular sobre la
situació concreta d’esta demarcació

D’altra banda, sol·licita una ampliació de la participació ciutadana creant
els llits adequats
Finalment manifestar que no sols es recorden dels veïns ahir si no que
ho fan tots els dies.
Rèplica del grup Socialista representat pel seu portaveu, D. Germà
Rodrigo García.
El reglament actual no és perfecte i sol·licita que es reflectisca en les
actes les intervencions dels veïns
En determinats temes plantejats pel seu grup que resulten raonables
resulta molest que es presente mocions alternatives pel grup Popular amb
canvis per a ser aprovades
Considera el Ple extrordinari com una oportunitat per a buscar solucions
als problemes plantejats.
El tripartit és una intelequia el que si és real és el deute.
No han pogut presentar mocions al Consell ordinari perquè s’ha
convocat el mateix avançant la data prevista sense avís.
I sense més temes que tractar s’alça la sessió per la Presidenta de la
Junta Municipal d’Abastos, sent les 16,55 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
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