ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA EL 9 DE DESEMBRE DE
2013.
ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
Sra Mª Ángels Ramón-Llin Martínez
VICEPRESIDENT :
D. Juan Vicente Jurado Soriano
VOCALS:
GRUP POPULAR
D. Ángel Bocanegra Vaqué
Sra. Adela García Bernal.
D, Juan Francisco Gómez Quiñonero
D. Ricardo Fernández Ramírez
Sra Pilar Soriano Domínguez
GRUP SOCIALISTA
D. Germà V. Rodrigo García
Sra Avelina Fernández García
GRUP ESQUERRA UNIDA
Sra Irene Sanroque Muñoz
GRUP COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru.

En la Ciutat de València, sent les 17,00 hores, del dia de la data, es
reunixen, deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal
d’Abastos, síta en el C/ Alberic 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.

Previ a iniciar-se la lectura del primer punt i únic de l’Orde del dia, es
procedix per part de Sra Irene Sant Roc, en representació del seu propi Grup
Esquerra Unida P.V., Grup Compromís i Grup Socialista a la lectura d’un
manifest
COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, COMPROMIS
ESQUERRA UNIDA A l’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
“Els grups municipals Socialista, Compromís i Esquerra Unida a l’Ajuntament
de València denunciem la maniobra del govern local del PP en la convocatòria
de la Junta Extraordinària per a tractar sobre la situació de cada districte.
La petició d’esta convocatòria per part dels i els vocals dels grups de l’oposició
responia a la voluntat de tractar de manera monogràfica la realitat de cada
districte i facilitar als entitats veïnals i socials un espai per a poder manifestar
els seues opinions i reivindicacions.
Dissortadament, el PP hi ha tirat pel dret i ha convocat una Junta Extraordinària
als 16:00 h i de manera simultània, tret de la Junta de Marítim, minvant així la
possibilitat de participació ciutadana.
A mes però, hi ha aprofitat la convocatòria de la Junta Extraordinària per
convocar, sense prevaig vore avís, la Junta Ordinària del tercer trimestre.
Convocada d’esta manera hi ha deixat a tota l’oposició i també a la ciutadania
sense possibilitat de presentar mocions o preguntes, saltant-se un pacte en què
els Ajuntes és convocaven segons un calendari previst.
Pel que fa a la participació ciutadana i la democràcia no hauria de valdré el 2X1
com ha fet el PP en esta ocasió. En una època on la ciutadania està reclamant
mes participació en els decisions dels governs, que el PP realitze este tipus de
manaiobres demostra la seua nul·la capacitat d’entendre els demane
ciutadanes.
Per a nosaltres, la participació ciutadana és molt important. Els Ajuntes és
queden assaones i calç avançar cap a una major implicació de veïns i veïnes.
El que s’ha de fer és reforçar els Ajuntes de Districte i convertir-los en
vertaderes alcaldies de vaig agranar, on els veïns i veïnes puguen anar i
plantejar tot allò que consideren convenient.”

Després de la lectura del mateix abandonen la sala.
Per Presidència es recorda que sempre s’ha permés parlar a tots els que
han demanat la paraula i que s’ha tingut temps suficient per a presentar
mocions i preguntes.
Per la Sra Casilda Óssa, representant de la Federació d’Associacions de
Veïns es posa de manifest el seu desacord amb esta actitud i entén que és una
falta de respecte als veïns que han assistit al Consell.
PUNT ÚNIC.- APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donada per llegida l’acta de la sessió anterior ordinària s’aprova per unanimitat
dels presents.

PRECS I PREGUNTES.

Per D. Juan Vicente Jurat es procedix a ampliar la informació respecte a
preguntes plantejades en el Consell anterior.
S’informa que en el carrer Juan Llorens hi ha dos espècies arbòries. En
el tram d’erudita Orellana a la C/ Gabriel Miró hi ha Melias acedarach. Este
tram es va podar a l’abril de 2011, i l’any 2013 s’han realitzat actuacions de
poda puntuals i principalment a fi d’aclarir fatxades.
En el tram comprés entre C/ Gabriel Miró i El Carrer Quart, hi ha aurons
negundo .Este arbratge es va podar al maig de 2010. i s’està procedint a
substituir esta espècie progressivament per altres. Este carrer és objecte de
revisions anuals. Actualment, no s’ha detectat arbres amb risc de caiguda de
branques. A vegades, cal tindre en compte que es produïxen caigudes fortuïtes
per l’impacte de vehicles i furgonetes de major altura.
S’esta procedint a la revisió integral detallada de l’arbratge del carrer
Gabriel Mire, per si fóra acosejable procedir a l’abatiment d’alguna unitat del
gènere Fer, com a treball previ a la poda de manteniment de Melias i Aurons,
que està inclosa en la prgramación bimensual de novembre/ desembre 2013.
Quant a l’asfaltat deteriorat en les Avingudes Perez Galdos i Giorgeta
s’informa pel Servici de Coordinació d’Obres en la via pública que una vegada
finalitzades les obres d’instal·lació de col·lectors s’obliga a l’empresa
constructora a asfaltar la totalitat del carril afectat.
En relació a l’acord adoptat per este Consell respecte a la prioritat en les
obres necessàries en el Col·legi Teodor Llorente es va remetre novament pel
Servici d’Educació a la Direcció Territorial d’Educació el 23 d’Octubre.

El trasllat de la Universitat Popular de Nous Mols es realitzarà quan es
dispose del necessari pressupost per a abordar el projecte d’adequació
necessari.
I sense més temes que tractar s’alça la sessió per la Presidenta de la
Junta Municipal d’Abastos, sent les 18,00 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

