ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 7 DE FEBRER DE 2018.
ASSISTENTS:
PRESIDENTA
Sra. Consol Castillo Plaza

VOCALS:

GRUP COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
Sra. Angels Martínez Muñoz
D. Vicent Belenguer
GRUP POPULAR
Sra. Adela García Bernal
D. Joaquin Fernández Parra
D. Gerardo Santos Gimeno
GRUP SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
GRUP CIUTADANS
D. Javier Copovi Carrión
Sra .Ana *Barrado Carrasco
GRUP VALÈNGN EN COMÚ
Sra Ana María López Hernández
SECRETÀR¡A
Desiré Albors Bru

En la Ciutat de València, sent les 19,00 hores, del dia de la data, es reuneixen,
deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal d'Abastos,
situada en la C/Alberic 18, planta 1a, els membres del Consell, que a daltes
*Llin del grup Popular i Dña Ampar
detallen, la regidora Dña M. Ángels Ramón
Picó del grup ciutadans, així com diferents representants d'Entitats Municipals
situades en la demarcació, per a tractar els assumptes establits en I'Ordre del
Dia de data 19 de gener 2018.
DE L'AcrA DE LA *sEstoN ANTERIoR
Donada per llegida I'acta de la sessió anterior, s'aprova per unanimitat'

ì".-lecruRA r *ApRoBAcroN

2O.INFORME DE LA PRESIDÈNC¡A DEL CONSELL D'ABASTOS

Per Presidència s'informa de la situació en què es troben els projectes
presentats en exercicis anteriors en inversions en barri
(Annex 1)
Resposta a les preguntes plantejades pel grup ciutadans

Planteja I'empitjorament del servei de transport públic del barri Nou Moles i
Extramurs amb I'Av. Blasco lbáñez i parteix nord de la ciutat. Proposen que
torne a passar la línia 81 pel barri o la creació d'una nova línia d'EMT.
La regidoria de Mobilitat Sostenible ha emès la següent resposta:
Ën relació a les preguntes efectuades en el consell de la Junta Municipal
d'Abastos passat, pels tècnics de I'EMT, s'informa el següent:
EMT adequa en tot moment la seua oferta de transport públic a les situacions
de demanda.

Respecte a la connexió de Nou Moles amb el centre i el nord de la ciutat, la
línia 73 compleix la funció de connectar en els barris d'aqueixa zona amb el
centre de la ciutat, amb una regularitat i una freqüència de pas millors que
abans del 26 de juliol de 2016.
*Nou Moles amb altres zones de la ciutat, depenent del
Quant a la connexió de
lloc en concret hi ha diverses opcions, per exemple amb les línies 29, 99 (en la
zona oest de *Nou Moles), la 67 per Fernando el Catòlic, la 95 (pel marge del
riu), la 3 i la 70 (per I'avinguda de Cid) i a més d'altres maneres de mobilitat
com a Metre *València.

Les demandes plantejades relacionades amb les deficiències del Barri de la
Fontsanta fa sis mesos (per a la junta de juliol) continuen igual.
Tal com es va comentar en l'últim Consell, és necessari precisar al fet que
punts es refereix
Va quedar pendent que es passarà un llistat de les deficiències detectades.
Demanen que la Presidència de la Junta propose a la regidora de Patrimoni la
**Soternes,
instal.lació d'un cartell informatiu prop de I'Ermita de San Miguel de
per a tractar-se d'un Bé de Rellevància Local.
La regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha contestat el següent:
El Servei de Patrimoni Històric Artístic valorarà senyalitzar l'Ermita de
Soternes, però tractant-se d'un edifici de caràcter privat, i existint molts edificis,
espais i itineraris públics per a senyalitzar, no es pot considerar una prioritat,
D'altra banda, la petició es pot dirigir al titular de I'immoble, que és actualment
elArquebisbat.

i

Es demana que en els pròxims pressupostos hi haja una partida de difusió i
informació de les activitats de la Junta Municipal.
El tècnic-animador cultural de la Junta Municipal d'Abastos informa el següent:
Durant I'any 2017 s'ha destinat la quantitat de 815,80 € a publicitat i difusió de
les activitats de la Junta; detalladament, a la contractació d'un dissenyador,
Miguel Chiner Belenguer, i als encàrrecs de publicitat en forma de cartelleria,
flyers i targetons d'exposicions.

En el Grup de Treball de Cultura també s'ha parlat de la qüestió de la difusió de
s'ha fet incidència en la necessitat de desenvolupar una
estratègia en les Xarxes socials, que esperem començar una vegada eS va
autoritzar des de la Regidoria de Participació Ciutadana I'engegada de perfils
de facebook, twitter i lnstagram, be per a cada Junta individualment, be per a
les Juntes íntegrament.

les activitats,

i

Es respon per Presidenciaa les preguntes plantejades en el Consell anterior
pels veïns

Casilda Osa de la AW Nou Moles

- Les obres fetes el solar de Germans

Rivas no es va fer

correctament.
- Mosquits i seguretat tanca piscina de Nou Moles.
- Pas peatons carrer Catagena amb carrer Brasil per manca de
visibilitat.
Respecte al solar de Germans Rivas, s'ha traslladat a la regidoria de
desenvolupament urbà, però caldria concretar al fet que es refereix' Si
s'especifica, eS passarà les Seues demandes urgentment per a donar
instruccions al servei competent per a I'esmena, si ho estima pertinent

Quant al complex esportiu Nou Moles, com ja es va traslladar en passats
consells de la JM de D'Abastos, I'Obra infraestructura Esportiva del Complex
Esportiu *Nou Moles estava sent promoguda i supervisada inicialment pel
Consell Valencià de I'Esport, actualment, per la Direcció general de l'Esport, i
per tant, per la Generalitat Valenciana
L'Ajuntament de València no té atribucions i competències respecte de l'accés
a la mateixa.

Aquesta informació es va traslladar repetidament en consells anteriors així com
una còpia de la carta enviada a la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i
Esport fent-los coneixedors de la problemàtica plantejada pels veTns de la zona

Aquesta problemàtica afecta al condicionament de I'entorn de poliesportiu.
Malgrat açò, com ja es Va comunicar també, eS Va permetre I'entrada a les
instal'lacions de serveis d'Esport per a realilzar els tractament oportuns per a
I'eliminació de les larves de mosquits en unes zones d'estancament d'aigua, en
resposta a una demanda feta pels veïns. lnformació que ja es va traslladar
també en el consell de la J.M.
Respecte a la petició de trasllat del passe vianants c/Cartagena costat amb el
C/ Brasil, li recordem que mitjançant el grup de treball d'urbanisme s'havia
plantejat aquest problema al juliol de 2017. El servei de mobilitat sostenible ja
va informar a I'octubre de 2017 que s'augmentarien les places de moto
millorant la visibilitat del pas. S'ha demanat informació recent per a conèixer
I'estat de les actuacions, i conegut que ja han sigut fetes les noves places de
moto comentades, li traslladem croquis facilitat pel servei de mobilitat
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Concha, de I'AAW Abastos: reparació de les voreres de Pintor Segrelles.
Tan sols s'han reparat les que estan prop de Bankia.
La regidoria de desenvolupament urbà informa el següent:

En resposta a les qüestions formulades a la Junta Municipal d'Abastos, volem
indicar:

Les voreres del carrer Pintor Segrelles no ha sigut reparades, simplement es va
reduir I'escocell enfront de Bankia per acord d'aquest Servici amb el de
Jardineria. No obstant açò, es dóna avís al Servici de Manteniment per a a la
seua revisié.

Pepa Mocholí, demana que s'agiliten les ajudes a les persones sense
sostre.
Adjuntem informe tècnic del servici de Benestar Social, una vegada estudiada
la seua petició.
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José María Martí Molins: Sol.licita la apertura d'un centre de joventut en la
zona.
La regidoria de Joventut informa el següent:

En resposta a la vostra Nota lnterior de referència, la Regidoria de Joventut, a
més de tenir com a seu central de València I'Espai Jove VLC de Campoamor,
compta amb 12 centres juvenils distribufts pels barris, la ubicació dels quals,
per motius històrics, no respon a un criteri de zonificació respecte a les
actuacions. És a dir, qualsevol de les activitats de qualsevol dels centres pot
ser utilitzada per qualsevol jove de la ciutat. És cert que hi ha determinades
zones que, a causa d'aquesta falta de criteri de zonificació, es veuen, potser,
perjudicades respecte a la proximitat de recursos específics. Tal es el cas de
barris com Arrancapins o La Petxina (pertanyents a la Junta Municipal
d'Abastos) que els seus Centres Municipals de Joventut més pròxims serien els
de Patraix o el de Portal Nou (Ciutat Vella). Aquests problemes de proximitat,
s'estan intentant esmenar mitjançant la planificació d'intervencions
descentralitzades que no se situen necessàriament als CMJ.
Dins de les línies d'actuació d'aquesta Regidoria, la participació juvenil és
un dels eixos transversals d'intervenció, referencia en tots els programes que
s'estan duent a terme. D'aquests programes destaquem la Finestra de
Participació en què es desconcentren les activitats aproximanþles als barris a

través dels Tallers Apunta't. Tallers de proximitat impartits per joves per a
joves. Tota la informació sobre aquest tema està en la nostra pàgina web.

També destaquem la receptivitat des de la Secció Tècnica de Programes de
Joventut per a promoure i donar suport a qualsevol iniciativa. En aquest procés
participatiu estem disposats a servir de plataforma de totes aquelles accions
que pogueren sorgir des de la Junta d'Abastos, podent-se implementar,
després de les valoracions pertinents, en les instal'lacions de la mateixa Junta
o en les d'altres serveis (educació, cultura, etc).

Finalment assenyalar, que ens comprometem a remetre a la Junta
Municipal d'Abastos tota la informació respecte als programes de joventut
perquè puga haver-hi una mútua col'laboració en qualsevol proposta social o
cultural en la matèria de la nostra competència.
Peticions d' Alejandro Martí:

-

Sol.licita infofmació sobre el pla de podes del carrer José Maria Bayarri.

Sol'licita saber en què s'ha basat I'asfaltat d'una zona del carrer José

Maria Bayarri.
La regidoria de desenvolupament urbà informa el següent:

"En resposta a les qüestions formulades a la Junta Municipal d'Abastos, volem
indicar:
L'asfaltat d'una zona del carrer José Ma Bayarri va ser una peticié ciutadana
que es va estudiar i es va decidir fer quan aquest Servici va rebre una quantitat
de diners per a pavimentar carrers de la ciutat de València."
lnformem també al Sr. Martí que hem traslladat a la regidoria de Mediambient
I'agraïment per haver deixat d'utilitzar els glisolatos per al tractament de les
males herbes.
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PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL,

Per la coordinadora del grup
districte les següents propostes

de benestar social s'eleven al Consell de

PROPOSTA DE BENESTAR SOCIAL

S'informa per la coordinadora, Ana *maría López Hernández, grup València
en *comú, que s'ha reunit el grup de treball amb un responsable de Benestar
Social per a tractar la problemàtica del barri

PROPOSTA DE CULTURA

Per unanimitat de tots els grups polítics, que conformen el Consell de
Districte, es decideix ajornar I'aprovació dels pressupostos del 2018, amb la
fi aconseguir un acord sobre els mateixos
PROPOSTA D'URBANISME

Pel coordinador del grup de treball, Germán Rodrigo García, portaveu grup
socialista i coordinador de la Comissió, s'adona de l'última reunió del grup de
treball i s'informa que en breu es reunirà el grup
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL
URBANISME I INVERSIONS EN BARRIS
30.10.2107
Reunió del Grup de Treball amb el següent ordre del dia:

1.

Consulta ciutadana 2017.

2.

Propostes de projectes des del Grup de Treball

PROPOSTA D'acord DEL GRUP DE TREBALL

1.

Es realitza una relació dels projectes que afecten al districte. Respecte
del projecte d'accés al jardí del *Turia, el coordinador planteja les
alternatives d'assumir el projecte com a tal o presentar un d'alternatiu més
global, i seria per als trams 1 a 4. Es discuteix sobre la forma més adequada
de presentar-ho.
Respecte dels passos de vianants en la Gran Via, es proposa arreplegar-los
des del Grup de Treball, desenvolupar-los i presentar-los al Consell de
Districte.

S'aporta I'opinió que en el procés de 2018, en la fase de viabilitat tècnica
puga haver-hi un període d'al'legacions.
*COCEMFE planteja una proposta de modificació de les parades de I'EMT
per a persones amb mobilitat reduida.

El coordinador eS presta a presentar el projecte abans comentat

dels

accessos al Jardídel Turia.se proposen diverses accions:

a.

Poda d'arbres en determinades zones on són molests o perillosos.

b.

Baños públics en parcs i estacions de metro.

4".-MOGIONS DELS GRUPS POLíflCS

Mocions Grup Popular:

Moción sobre la situación actual de las palomas /.-Moció sobre
la situació actual dels coloms
Adela García Bernal, en la seua qualitat de vocal del Grup Municipal del Partit
Popular, a I'empar del que es disposa en article 120 i següents del Reglament
Orgànic del Ple, presenta la següent MOCIÓ sobre la situació actual dels
coloms en el districte.
EXPOSICION DE MOTIUS
.Malilla)
Arran de les últimes notícies ocorregudes en altres districtes (barri de
amb I'aparició de coloms morts en el carrer, el grup popular del Junta Municipal

d'Abastosestà preocupat per

si

aquesta situació pot ocórrer en

el

nostre

districte.

A part des de fa anys els veïns es veuen afectats per la immensa quantitat de
coloms que hi ha en els nostres barris. A més es veuen perjudicats pels
excrements de les mateixes: en els seus negocis, en les seues balconades, en
els patis dels col.legis, en els parcs infantils. Una brutícia que perjudica a la
salubritat de tots els veins del districte i de la ciutat,
PROPOSTA D'acord
Primer. Sol'licitar a la regidoria pertinent que reprenga les mesures anteriors de
control de plagues de coloms, vist que el resultat d'esterilitzar-les pot provocar
trobar-nos al fet que els coloms muiren al costat dels ciutadans.
Segon. Sol.licitar un estudi i engegada d'un pla per a erradicar els coloms dels
col.legis, places i parcs. Per a protegir als ciutadans de les possibles malalties
que poden transportar aquestes aus, especialment als xiquets i ancians.
RESPOSTA:
Els coloms no són una plaga. Les morts de coloms esdevingudes a la zona de
Malilla ha estat un fet puntual, provocat possiblement per aliments facilitats per
algun ciutadà en mal estat (com han demostrat les necropsies realitzades) i en
cap cas produit pel consum de pinso esterilitzant. Si a les mesures anteriors de
control de plagues de coloms, com vostè diu, es refereix a la de les captures de
coloms i el seu posterior sacrifici, aquesta Regidoria de Benestar Animal està
en total desacord. El control de coloms, que com dic no és una plaga, la
Regidoria ho fa amb mètodes incruents èticament correctes, com són
I'engegada dels colomars ecològics i la instal.lació de punts d'alimentació amb
pinso esterilitzant.

i

SEGONA:
lndicar que I'Ajuntament de València ha d'erradicar els coloms de la ciutat, em
sembla una proposta fora de lloc, doncs això significaria la seva eliminació, El
que es fa per part de la Regidoria de Benestar Animal, és el control d'aquesta
població en nombre adequat perquè originin el menor numero possible de
molèsties. La presència de coloms a la ciutat és un element intrínsec a la
mateixa, com el són la presència d'altres aus o animals urbans.
Es planteja la següent moció alternativa
MOCIÓ ALTERNATIVA

"REFORçAR LES MESURES DE CONTROL DE COLOMS EN AQUELLS
PUNTS bEI DISTRICTE ON EX¡STISCA UNA MAJOR PRESÈNCIA I
CONVIDAR A la REGIDORA GLORIA TELLO Al fet que EXPLIQUE EL PLA
PER AI DISTRICTE.

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat

Moción sobre la reparación de las aceras afectadas por el
crec¡m¡ento de las raíces / Moció sobre la reparac¡ó de les
voreres afectades pel cre¡xement de les arrels

Adela García Bernal, amb DNI 22650711 N, en la seua qualitat de vocal del
Grup Municipal del Partit Popular, a I'empara dels disposat en article 120 i
següents del Reglament Orgànic del Ple, presenta la següent MOCIO sobre la
reparació de les voreres afectades pel creixement de les arrels.
-EXPOSICION DE MOTIUS
En el manteniment dels "arboles és important, tant el manteniment de les
branques, com la cura de les arrels. Com es pot apreciar en les imatges les
(*Carrer
Nicolás *Estévanez),

Linares amb
arrels s'apoderen de la vorera
destruint la mateixa i provocant diversos accidents, com

a

caigudes

i

ensopegades.
Diversos comerciants de la zonai veïns han denunciat a l'Ajuntament I'estat de
les voreres per aquests motius, no obtenint les degudes actuacions per a
solucionar el problema.

PROPOSTA D'acord
Primer. Reparació de la vorera afectada per les arrels en la C/ Linares amb
Nicolás *Estevanez. Per a evitar més accidents que poden repercutir en el
herari públic del Consistori.
Segon. Revísió i reparació (si escau) de I'estat de les voreres amb arbres del
Districte de Abastos, especialment la C/ Calixto lll, que emmalalteix des de fa
anys d'aquesta problemàtica.
RESPOSTA:

El que es planteja en la moció és redundant amb la pregunta formulada al ple
del 25 de gener per part del mateix grup municipal, en,la qual es plantejaven
les mateixes qüestions.
Referent a açò, ja es va contestar que s'ha realitzat visita d'inspecció, i el
Servei de Coordinació i Manteniment d'lnfraestructures, en coordinació amb el
Servei de Parcs i Jardins, van a procedir a I'ampliació dels escocells i a la
reparació de les voreres.
El Servei de Coordinació i Manteniment d'lnfraestructures treballa constantment
en la reparació de les voreres de tota la ciutat, i atén tots els avisos que els
veins envien a través de tots els canals de comunicació amb I'Ajuntament de
manera immediata.
. La primera part ja està realitzada la segona s'està realitzant pel que no es
procedeix a la votac¡ó PER SER RETIRADA

Mocions Grup Ciutadans

Assumpte: Adequar la demarcació del CENTRE MUNICIPAL DE
SERVEIS SOCIALS d'Olivereta a I'atenc¡ó de tots els ciutadans
dels districtes i barris de la Junta Municipal D'Abastos.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
JAVIER -COPOVI EN EL SEU NOM, I EN DEL GRUP MUNICIPAL, A LA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE D'ABASTOS.
L'accés als Serveis Socials Municipals han de ser, des del nostre punt de vista,
un sistema d'atenció al ciutadà basat en la senzillesa, proximitat i coherència.

Les persones que requereixen d'aquests serveis en general solen estar en
situacions complicades, per diferents motius , la qual cosa els crea confusió i

fins i tot en molts casos desorientació , per a sol'licitar ajuda o enfrontar-se als
problemes que han d'afrontar.

Els Serveis Socials en la nostra ciutat realitzen una gran labor
d'assessorament, informació i intervenció, gràcies al *trabjo dels professionals
qualificats que exerceixen les seues funcions en els centres d'Atenció.
Però si els centres d'Atenció no s'adapten a un sistema de demarcació
coherent i paral'lel a la distribució dels barris i districtes, lluny de facilitar el seu
accés, la qual cosa es crea és més confusió en els usuaris dels serveis socials
La Junta Municipal d'Abastos engloba dos districtes, Extramurs que compta
amb 4 barris, La *Roqueta, *Arrancapins, Botànic i La Petxina , i el Districte de
*Llum
la *Olivereta dividit en 5 barris , *Nou Moles , *Soternes , Font Santa , La
*Forques
i Tres
.

Els Serveis Socials Municipals no obstant açò no s'adapten a aquesta
distribució , sinó que el Centre d'Atenció de *Olivereta situat en la demarcació
de la Junta Municipal , solament atén als veÏns dels barris de Botànic , La
Petxina , *Arrancapins , *Nou Moles , i *Soternes , la qual cosa suposa que els
veïns de la Junta Municipal d'Abastospertanyents als barris de la Font Santa ,
La *Llum , Tres *Forques i La *Roqueta , que realitzen les seues gestions
municipals en la Junta d'Abastosperquè així els correspon , deuen acudir a
altres centres d'Atenció situats fora de les seues demarcació municipal . En el
cas de la *Roqueta , al centre de Ciutat Vella i en el cas de la Font Santa , Tres
*Forque i La *Llum al centre de *Patraix .
Considerem que aquesta distribució incoherent, no millora, ni facilita I'atenció,
element fonamental en uns Serveis socials de qualitat , sinó que crea confusió i
incertesa.
Per tot I'exposat, el vocal que subscriu formula les següents

PROPOSTES D'acord:
Primera. Que s'inste a les diferents regidories implicades, al fet que els Centres
Municipals de Serveis Socials s'ajusten a les demarcacions de les Juntes de
Districte en els ràtios d'Atenció als ciutadans.

Segona. Que es garantisca la proximitat i proximitat dels Serveis Socials
Municipals als ciutadans de la Junta Municipal d'Abastosamb la creació i
engegada de nous centres en la seua demarcació.

RESPOSTA

Por Presidencia se informa
"Els Centre Municipals de Serveis Socials (CMSS) de la Ciutat de València sÓn
actualment 11 ¡ no eS va produir cap nova obertura de CMSS des de l'any
2001, ni tan sols en l'època més dura de la crisi econòmica i financera.

A hores d'ara, amb l'anàlisi de la necessitat manifesta de millorar I'atenció a la
ciutadania i minvar les llistes d'espera en l'atenció primera des dels centres,
tenim un centre a punt d'obrir al barri de la Saïdia, un altre el projecte del qual
està ja licitat i un altre a les antigues Naves de Demetri Ribes al Parc Central.
A més amb la intenció d'atendre les persones prop dels seues domicilis en el
cas de més llunyania com era el dels Pobles de València hem aproximat
I'atenció als pobles del sud al Palmar i a l'oest , méS concretament a
Benimàmet de manera recent

Però açò que vostè proposa i amb el que a grans trets estem d'acord no pot
ser fruiT de la improvisació , ni d'una acció aillada. Pel que respecta a
l'Ajuntament ja hem encetar els treballs per a la redacció d'un nou document
que substituisca als plans elaborats per I'equip de govern anterior i que han
d'estar guiats per la filosofia del que serà la nova llei de Serveis Socials
lnclusius de la CV.

Per altra banda, la nova llei de serveis socials inclusius de la CV de la que
tenim I'avantprojecte, parla d'una nova distribució de les zones de serveis
socials distribuint-les de manera paral'lela a les zones, àrees i departaments de
salut. De fet, una vegada aprovada la Llei s'haurà de desenvolupar un decret
de zonificació de tot el territori.

Així mateix, els criteris de distribució de zones d'atenció en serveis socials
desconegut fins ara, este govern pretén que tinguen en consideració els
següents indicadors:
Població atesa
índex de vulnerabilitat

-

Demanda de cita prèvia en cada CMSS.
Comunicaciohs i accessibilitat als CMSS amb transport públic.

Demanda d'expedients

de

menor, Renda, dependència,

SAD,

teleassistència i altres.

-

Prevalença
convivència

de perfils d'especial necessitat d'atenció o dificultats

de

Tots aquests indicadors ofereixen la necessitat de proposar la creació de nous
CMSS en els ubicacions més necessàries , cosa que no sempre coincideix amb
els districtes de la ciutat.
En el cos de la seua moció vostès manifesten el gran treball que duen a terme
els professional cosa que li agraisc perquè és certa l'afirmació, així com també
ho són algunes afirmacions que vostè fa al cos de la moció però no així
d'altres. Efectivament la demarcació dels CMSS no es corresponen amb els
barris i té vostè raó.

Sols 11 centres per a tota la ciutat, un d'apertura pròxima i tres que esperem ho
siga abans d'acabar el mandat, però potser tampoc podem aspirar de forma
realista ni a curt ni a mitjà termini a que hi haja un CMSS per cada barri, el cost
en infraestructures, personal i sobretot la seua eficàcia no serien els adients.
En el camí que sí estem treballant és que amb coherència amb la nova llei
s'adequen el màxim possible a les àrees de salut ben conegudes per tots els
usuaris i que facilitarien molt als usuaris les consultes.
Este govern en este tema no improvisa i menys en aquestos temes , pondera
molt les seues accions , fa estudis, busca emplaçaments, garantix personal i en
coherència amb la conselleria dissenyarà elfutur mapa de recursos.
Prenem nota de les seues preocupacions però el tranquilitze perquè ja estem
en eixe tema i a la zona d'influència de la nostra JMD també li arribarà la
reorganització en tant punt siga possible.
"Per tant, es presenta la següent moció alternativa
MOCIÓ ALTERNATIVA

Al fet que ES CONTINUE TREBALLANT EN LA LINIA
D'APROXIMAR L'ATENCIO QUE ES PRESTA EN ELS CENTRES
MUNICIPALS D'ATENCIÓ SOCIAL AIS CIUTADANS MÉS VULNERABLES,

'INSTAR

ACOSTANT L'ATENCIÓ EN LA MESURA DEL POSSIBLE.'
VOTACIÓ:
S'aprova per unanimitat la moció alternativa

Assumpte: Compliment d'estàndards de freqüència en EMT
València, estudi de millora de les freqüències teòrìques en horaris
laborables d'hivern i assegurament del funcionament de panells
informatius.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
JAVIER -COPOVI EN EL SEU NOM, I EN DEL GRUP MUNICIPAL, A IA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE DE ABASTOS.
En I'EMT de València s'està donant un problema real, quantificable i perceptible

pels valencians en el seu moment a dia, més encara en hores punta.

El

problema radica en I'incompliment dels estàndards de freqüència bàsica oferida

als clients, no a causa de la prestació del servei en cada viatge

i

les
circumstàncies que ocórreguen en carrer, que seria objecte d'un altre debat,
sinó quant als conductors o autobusos disponibles per a poder traure tots els
cotxes fixats en I'oferta i horaris per a cadascuna de les línies d'EMT'

Durant el segon semestre de 2017, no ha sigut inusual el dia en el qual s'han
suprimit des de I'EMT més de 20 cotxes per torn, la qual cosa incideix en la

freqüència real que es dóna en les línies on fallen els cotxes, ja que la
freqüència teòrica canvia i, malgrat la màxima perícia de conductors i
inspectors per reajustar el buit que queda en les línies, aquesta situació
I'acaben percebent els usuaris/clients amb majors esperes en les parades.

Aquesta dada de serveis suprimits, clau per a entendre què succeeix
diàriament en cadascuna de les línies, no es veu tampoc reflectit ni en els
panells informatius -on els usuaris/clients (en el cas que el panell funcione)
només perceben que els temps d'espera incrementen-, ni en cap lloc de la web
de I'EMT -on no s'indiquen les supressions diàries de servei-, la qual cosa
suposa una clara falta de transparència cap als usuaris/clients d'EMT.
Els pressupostos d'EMT en matèria de Despeses de fersonal han passat de 75
milions en 2016 a 77 en 2017 i a quasi 83 per a 2018. No obstant açò, a data
d'avui -i a pesar que el regidor Delegat de Mobilitat Sostenible presumeix
d'incrementar les contractacions de conductors i mecànics-, el suposat esforç
pressupostari no es veu reflectit ni en una millora de les freqüències teòriques,
sinó al contrari.

Respecte a les freqüències teòriques -a partir del procés d'al'legacions als
pressupostos de 2018-, el grup municipal Ciutadans *Cs ha estat al'legant i
incidint molt en el concepte de quin amb un mínim esforç/transvase
pressupostari intern i no tancant les portes a I'estudi i plantejament en el si del
Consell d'Administració d'EMT, es poden millorar les freqüències teòriques
oferides de moltes de les línies que presten servei en horari laborable d'hivern,
amb tots els cotxes en servei i portant les línies a un estàndard teòric de
freqüència de 10 minuts, que els usuaris/clients poden fàcilment reconèixer i
gaudir.
Concretament, aquest grup municipal ha posat I'accent que és possible passar
més fàcilment a 10 minuts de freqüència teòrica (en les condicions anteriorment
citades) les freqüències de les línies 7 ,8,12,13,16,18,31,40,41,62,64,67 i 80 de
I'EMT. Les línies amb una oferta més ajustada a eixides a horari o a franges del
dia de freqüències molt més àmplies que properes a 10 minuts objectiu {als
com les línies 25-26-30 o 63-, si ben també haurien de ser objecte de millora de
les seues freqüències en EMT, aquesta millora seria aplicable anara de
liexposat en l'àmbit concret d'aquesta iniciativa.
En aquest plantejament, tenim en compte fins i tot poder portar a 10 minuts (en
les condicions anteriorment citades) a les noves fusions de les línies que
s'estan anunciant, tals com la línia 93 (3+41)-única anunciada oficialment fins
avui pel regidor delegat de Mobilitat Sostenible-. La linia 41, que compon la
fusió de la línia 93 també ha sigut citada individualment en aquesta moció, i la
línia 3 tenen menys de 10 minuts de freqüència de disseny, i per tant la seua
optimitzaciô a 10 minuts de freqüència es tindria en compte sempre en cas que

finalment aquesta fusió (i altres futures fusions de les 13 línies ací citades com
les línies 7 i 67 o les línies 12 i 13) es porten davant reunint tot el consens i
participació veïnal necessari, i totes les parades i els recorreguts es troben en
condicions legals i administrativament favorables d'ús i explotació des de les
Conselleries competents i des de I'Ajuntament.

Per si la situació exposada de problemes en el servei de I'EMT i de pèrdua
d'oportunitat de millora no fóra suficient, els valencians estan patint amb major
intensitat últimament una "apagada" informativa en els panells no solament de
*Sorolla"-,
manera significativa - com a exemple en parades clau com en "Pintor
sinó en la majoria de barris que componen els districtes de la ciutat, no tenint el
grup municipal Ciutadans "Cs explicació convincent fins avui per part del
govern municipal de les justificacions i perquès d'aquesta situació.
Per tot I'exposat, el vocal que subscriu formula les següents

PROPOSTES D'acord

Primera. Que s'inste

al regidor Delegat de Mobilitat Sostenibfe perquè

es
comprometa, en virtut al seu càrrec de regidor d'aquest àmbit i com a President
del Consell d'Administració d'EMT, al fet que en el 2018 el nombre de
supressions diàries de servei per torn en I'EMT no excedisca d'un màxim de 5
per a garantir, com a mínim, el compliment de freqüències teòriques en I'EMT.

Segona. Que es rendisca compte als valencians de les supressions de servei
diari definitives que s'han donat cada dia en cada línia i les hores del dia en el
qual han estat suprimits els cotxes en la pàgina web de I'EMT i/o en el Portal de
Transparència de la mateixa. També, en cas de ser tècnicament viable, en els
aplicatius (.APP's) d'EMT de visualització de servei i freqüències i en els
panells informatius d'EMT en les parades.

Tercera. Que s'inste al regidor Delegat de Mobilitat Sostenible perquè es
comprometa, en virtut del seu càrrec de regidor d'aquest àmbit i com a
President del Consell d'Administració d'EMT, al fet que, en el primer trimestre
de 2018, s'incloga en I'ordre del dia del Consell d'Administració I'estudi ianàlisi
de la possibilitat de millora de les freqüències de les línies d'EMT que tenen
més de 10 minuts de freqüència exposades en aquesta moció, de manera que
puguen arribar a.tenir una freqüència diària de 10 minuts en les circumstàncies
i condicions exposades en aquesta iniciativa.

Quarta. Que en el termini màxim d'un mes, des de I'EMT se solucionen els
problemes d'apagat de panells que s'han anat incrementant en aquest últim
perÍode i que han generat incertesa i queixes per part dels usuaris/clients del
servei.

Per D: Vicente Belenguer, vocal de Compromís es planteja una

moció

alternativa:
MOCIÓ ALTERNATIVA

"S'INSTA

Al fet que EN LA

INFORMACIÓ NS CIUTADANS

MESURA DEL POSSIBLE MILLORE LA
I QUE EN EL SUPÒSIT D'AVARIA EN EL

MENOR TERMINI POSSIBLE, DES DE LA I.M.T, SE SOLUCIONEN ELS
PROBLEMES D'APAGAT DE PANELLS, QUE S'HAN INCREMENTAT EN
AQUEST úlln¡ prRíoor I QUE HAN GENERAT INCERTESA I QUEIXES
PER PART DELS USUARIS/CLIENTS DEL SERVEI.

QUE S'INSTE AI GOVERN D'ESPANYA A POSAR FI AI MALTRACTAMENT AI
FINANçAR EL
sERVEt PÚBLIC DE TRANSPORT VALENCIÀ
púBLtC
TRANSpORT
"METROPOLTTANOCON EQUITAT RESPECTE Als DE
BARCELONA,
QUE PERMETA, EN ELS PRÒXIMS
MADRID
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT, REALITZAR LA TAXA DE
POSICIÓ QUE PERMETA L'INCREMENT DE LA PLANTILLA QUE LA I.M.T.
REQUEREIX PER A CONTINUAR DECIDIDAMENT LA SENDA DE MILLORA
IMPULSADA PEL GOVERN LOCAL.''

I A

I

I

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat la moció alternativa

Assumpte: Compromisos amb I'execució de projectes dels
pressupostos participatius de les edicions 2015-2016 ¡ 2016'
2017
MOCIó eUE pRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
JAVIER -COPOVI EN EL SEU NOM, I EN DEL GRUP MUNICIPAL, A IA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE DE ABASTOS.

En I'edició de 2017-2018 dels pressupostos participatius I'equip de govern
municipal, encapçalat en aquest àmbit per la regidora delegada de Participació
Ciutadana, Neus Fábregas, ha dut a terme una consulta de Projectes de Ciutat,
amb un àmbit d'actuació dÞ "tota la ciutat", sobrepassant l'àmbit de districte de
les edicions anteriors de 2015-2016 i 2016-2017 .

No tenim com a objecte exclusiu d'aquesta moció criticar les modificacions del
sistema dut a terme per a aquesta edició dels pressupostos participatius,
*Cs aquesta convocatòria només
encara que per al grup municipal Ciutadans
va a desenvolupar 11 projectes en comptes dels molt més nombrosos
d'edicions anteriors que aquests comprenien actuacions més properes als
veïns i els seus barris. Tot açò, creiem que és una "cortina de fum" per a poder
recuperar temps perdut, aconseguir tancar els projectes pendents d'anys
anteriors i no entrar de nou en una edició de més de 50 projectes que haguera
suposat el fracàs absolut dels pressupostos participatius en 4 anys de
desgovern del tripartit a València.

Amb tot, la situació actual dels projectes pendents dels

pressupostos
participatius d'edicions anteriors és digna de subratllar-se. De I'edició de 2015*decidim *VLC de 03-01-2018, encara queden
2016, amb dades de la Web de
per executar un total de 3.451 .145 €. dels 7 milions de € llocs en joc en aqueixa
edició; i de I'edició de 2016-2017 queden per executar encara un total de
6.131 .435 € dels 7 milions totals. En conclusió, de dues edicions anteriors

queden per executar 9.852.580 € dels 14 milions de € llocs en joc, la qual cosa
suposa un 70o/o per executar.

I el que és també significatiu, no hi ha un sol districte de València on tots els
projectes de les dues edicions anteriors estiguen ja executats.
En el cas concret

de l'àmbit de

la

Junta de District
e

Edición
ano

d'Abastosqueden
per executar els
següents

Número
de

Título
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ejecución
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actual
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D'altra banda, el dia 24 de novembre de 2017, en Junta de Govern Local, la
regidora Delegada de Participació Ciutadana, Neus Fábregas va impulsar una
moció sobre ""coordinació *amb els *regidories i *servicis que impulsen
*processos *participatius".

Per tant, després de la moció que habilita a la regidora Delegada de
Participació a la "coordinació", teòricament s'obri una nova via per a millorar
I'eficiència dels processos participatius i de les execucions, tenint
suposadament més garanties de control i seguiment.
Per tot I'exposat, el vocal que subscriu, formula les següents

PROPOSTES D'acord

Primera. Que des de la Junta Municipal de Districte d'Abastoss'inste a la
regidora delegada de Participació Ciutadana, en el seu paper de nova
"coordinadora" amb les regidories i serveis, perquè es comprometa a
I'engegada de mesures de coordinació que garantisquen que, abans del final
de juliol de 2018, tots els projectes de la consulta ciutadana dels pressupostos
participatius de I'edició 2015-2016 estiguen ja executats en tots els districtes de
l'àmbit d'aquesta junta municipal.
Segona. Que des de la Junta Municipal de Districte d'Abastoss'inste a la
regidora delegada de Participació Ciutadana, en el seu paper de nova
"coordinadora" amb les regidories i serveis, perquè es comprometa a
I'engegada de mesures de coordinació que garantisquen que, abans del final
de juliol de 2018, tots els projectes de les consulta ciutadana dels pressupostos
participatius de I'edició 2016-2017 en tots els districtes de l'àmbit d'aquesta
junta municipal es troben executats o en execució. I que se subscriga el mateix
compromís amb I'objectiu de finalització (execució) de tots els projectes de la
consulta de 2016-2017 abans del 31 de desembre de 2018.
Tercera. Que, en cas que la regidora delegada de Participació ciutadana no
assumira els compromisos de coordinació en I'execució de projectes, des de la
Junta Municipal de Districte d'Abastoss'inste a la regidories implicades en cada
projecte perquè els seus regidors delegats es comprometen a I'execució dels
projectes en els terminis indicats en les propostes primera i segona d'aquesta
iniciativa.
Quarta. Que s'adone dels compromisos i acords adoptats amb cada regidoria
en l'àmbit de la pròxima sessió de la Junta de Districte.
RESPOSTA
Aquesta moció ja ha sigut presentada en la Comissió de Participació
votar en contra pels mateixos motius que acís'estableixen.

i es

va

- La moció aprovada en la Junta de Govern local del 24 de novembre de 2017
(a la qual fa referència la moció presentada en aquesta .JMD) estava referida
als processos de participació que es duguen a terme des de les diferents
delegacions de I'Ajuntament. No obstant açò, no són noves funcions per a la
regidoria de participació ciutadana i acció veinal, són les que s'han tingut
sempre i simplement es va realitzar una moció perquè poguera enviar-se a tots
els serveis i regidories i així es poguera reflectir millor i dur a terme una millor
coordinació dels processos participatius.

- No obstant açò, la moció presentada en aquesta *JMD per Ciutadans està
referida a la sol'licitud d'una coordinació dels pressupostos participatius per
part de la delegada de participació ciutadana. Tenint clara la diferència entre
una moció i una altra, els punts que arrepleguen aquesta moció no es poden
aprovar.

- Aquesta coordinació ja es duu a terme

actualment,

i des de I'inici de

les

consultes ciutadanes d'inversions.

- La regidoria de participació coordina els processos, però de cap manera es
pot comprometre al que s'exposa en la moció. Tot I'equip de govern té present
la importància dels projectes que s'han aprovat en les dues consultes anteriors i
en l'última consulta de projectes de ciutat. Tots els serveis implicats estan
realitzant un gran treball de transformar les propostes en projectes i la seua
posterior execució però aquest equip de govern no pot comprometre's en
I'execució d'uns temps tal com es marquen en la moció, ja que les obres
requereixen una sèrie de processos administratius que impossibiliten tancar
dates tan concretes.

- Al que s'està compromesa

des de la regidoria de participació és

a

la

coordinació amb els serveis, actualització de dades, treball comú en el procés
de les consultes i açò sí és competència de la regidoria i del servei. I a nivell
polític, tot I'equip de govern té present la prioritat d'aquestes consultes i la seua
execució

- Des de la Regidoria de Participació i Acció Veinal de forma *bimensual es
contacta amb els diferents serveis per a actualitzar I'estat d'execució dels
projectes (i es publica en la web d'https://decidimvlc.valencia.es/ en I'apartat
d'anys anteriors) i poder dur a terme un seguiment dels avanços realitzats.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la moció queda desestimada amb el següent resultat
Vots afavor: 5 ( 3 P.P. i 2 *Cs)
*Comú)
Vots en contra . 6 ( 3 Compromís, 1 P.S.O.| 1 València en
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PREGUNTES DELS GRUP POLITICS

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL Adela García Bernal, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR

Assumpte: Situació actual de Gomplex Poliesportiu *Nou Moles
*Nou Moles. Quin
Tenint en compte les queixes contínues dels veïns de la zona
*Nou Moles des de la seua
és la situació actual de les obres del Poliesportiu
paralització?
I

Arran de la paralització hi ha una contínua acumulació d'aigües i altres brosses
que perjudiquen la salut dels veïns. Es té previst alguna neteja del recinte? En
cas afirmatiu, quan es realitzarà?

Assumpte: Situació pintat de blocs de ciment
Fa 6 mesos en el Ple de la Junta Municipal es va arribar a I'acord de pintar els
blocs de ciment dels carrils bicis per a diferenciar que és carril i que és vorera.
Quan es té pensat realitzar aquesta actuació?

Assumpte: Passos de zebrazonaPlaza Arturo Piera
Es té plantejat realitzar un estudi de tots els passos de zebra que hi ha

al

voltant de la Plaza Arturo Piera? Ja que s'està produint contínuament accidents
per la falta de visibilitat i tenint en compte que existeixen dos parcs infantils, un
col.legi i resideixen moltes persones majors.

Assumpte: Obertura Calle *Palleter
*Petxina) ens han fet
Els veïns afectats per les obres de la C/ *Palleter (Zona
arribar el seu descontentament per la gran tardança de I'obertura del carrer.
*Palleter i s'obrirà al tràfic real?
Quan acabarà les obres del Carrer

Assumpte: Voltants Barri de I'Agulla
*Alqueria de la Ponsa, estan
El Barri de I'Agulla, especialment els voltants a la
totalment deteriorats i s'utilitzen com a aparcament de cotxes i femer,
obstaculitzant el transite normal dels veïns. Es té pensat asfaltar el descampat
utilitzat com a pàrquing ifemer?

Assumpte: Arbre de Nadal
Fins al dia 15 de gener I'arbre de Nadal estava col'locat. Quins han sigut els
motius pels quals ha romàs més temps de I'habitual?

Assumpte: Transports en el Barri *Nou Moles
Durant aquests últims anys el barri *Nou Moles ha eixit perjudicat en la
redistribució de les línies d'autobús provocant una mala comunicació per als
veïns. Quina solució van a donar a la mala comunicació de transport al barri de
*Nou Moles?
REPUESTAS POR PRESIDENCIA
Es reitera la resposta donada a una veïna en aquesta mateixa sessió

Com ja es va traslladar en passats consells de la JM d'Abastos, l'Obra
infraestructura Esportiva del Complex Esportiu Nou Moles estava sent
promoguda i supervisada inicialment pel Consell Valencià de l'Esport,
actualment, per la Direcció General de l'Esport, i per tant, per la Generalitat

.

Valenciana L'Ajuntament de València no té atribucions i competències respecte
de l'accés a la mateixa. Així, doncs, es va traslladar en el Consell de la JM
d'abril còpia de la carta enviada a la Conselleria d'Educació, lnvestigació,
Cultura i Esport fent-los coneixedors de la problemàtica plantejada pels veins

de la zona.
Esta problemàtica afecta al condicionament de I'entorn de poliesportiu

Malgrat això, con ja es va comunicar també es va permetre I'entrada a les
instal.lacions de serveis d'Esport per a realitzar els tractament oportuns per a
l'eliminació de les larves de mosquits en unes zones d'estancament d'aigua, en
resposta a una demanda feta pels veïns. lnformació que ja es va traslladar
també en el consell de la JM.
La neteja del recinte, per tant, no és competència municipal.
Situació pintat de blocs de ciment
Fa 6 mesos en el Ple de la Junta Municipal es va arribar a I'acord de pintar els
blocs de ciment dels carrils bicis per a diferenciar que és carril i que és vorera.
Quan es té pensat realitzar aquesta actuació?

a

En relació a la sol.licitud del pintat dels blocs de ciment es procedirà a
I'actuació seguint la programació que es té establida per a actuacions en els
diferents barris de la ciutat. No obstant açò, s'indica que s'està procedint a
suprimir les vorades que separen la banda d'estacionament del carril bici, per
motius d'accessibilitat.
Passos de zebra zona Plaza Arturo Piera. Es té plantejat realitzar un estudi de
tots els passos de zebra que hi ha al voltant de laPlaza Arturo Piera? Ja que
s'està produint contínuament accidents per la falta de visibilitat i tenint en
compte que existeixen dos parcs infantils, un col'legi resideixen moltes

i

persones majors.

Resposta de la regidoria de Mobilitat Sostenible:

Assumpte: Passos de zebra zonaPlaza Arturo Piera
S'han estudiat els passos de vianants de la Plaza Arturo Piera i es van a
prendre algunes mesures per a millorar la visibilitat dels mateixos, tals com: la
instal'lació de places de motocicletes abans dels passos de vianants que no
disposen ja d'aquests estacionaments, i la reubicació de la zona de càrrega i
descàrrega.

Obertura Galle Palleter
Els veins afectats per les obres de la C/ Palleter (Zona Petxina) ens han fet
arribar el seu descontentament per la gran tardança de I'obertura del carrer.
Quan acabarà les obres del Carrer Palleter i s'obrirà al tràfic real?
Resposta de la regidoria de Desenvolupament urbà

L'actual govern municipal va acabar amb I'espera a la qual durant anys van
estar sotmesos els veïns per pate dels anteriors governs, engegant les obres.

Les obres es troben en la seua fase final, quedant pendents uns treballs
d'lberdrola iTelefónica, aliens a I'Ajuntament. No obstant açò, s'estan preparant
els informes dels serveis per a obrir el carrer al més prompte possible. Si no
sorgeix cap imprevist, està previst obrir el carrer la setmana del12 de febrer.

Assumpte: Voltants Barri de l'Agulla
El Barri de l'Agulla, especialment els voltants a la Alqueria de la Ponsa, estan
totalment deteriorats i s'utilitzen com a aparcament de cotxes i femer,
obstaculitzant el transite normal dels veïns. Es té pensat asfaltar el descampat
utilitzat com a pàrquing ifemer?

La regidoria de desenvolupament urbà respon el següent
Voltants Barri de I'Agulla.

Els terrenys esmentats són propietat privada, per la qual cosa no és possible
r ealitzar I'acció sol' icitada
I

Assumpte: Arbre de Nadal

Fins al dia 15 de gener I'arbre de Nadal estava col'locat. Quins han sigut els
motius pels quals ha romàs més temps de I'habitual?
La regidoria de Cultura festiva respon:

Des de la Regidoria de Cultura Festiva els comuniquem que, en relació a la
nota interior dalt esmentada, I'arbre de nadal de llum no va poder ser
desmuntat el dia que estava previst per problemes tècnics de la empresa
adjudicataria: ILUM INACIONES JUST.
L'arbre ja està totalment desmuntat i retirat.

Assumpte: Transports en el Barri Nou Moles. Durant aquests últims anys
el barri Nou Moles ha eixit perjudicat en la redistribució de les línies
d'autobús provocant una mala comunicació per als veins. Quina solució
van a donar a la mala comunicació de transport al barri de Nou Moles?
La regidoria de Mobilitat Sostenible ha emés la següent resposta

En relació a les preguntes efectuades en el consell de la Junta Municipal
d'Abastos passat, pels tècnics de I'EMT, s'informa el següent:
EMT adequa en tot moment la seua oferta de transport públic a les situacions
de demanda.

Respecte a la connexió de Nou Moles amb el centre i el nord de la ciutat, la
línia73 compleix la funció de connectar als barris d'aqueixa zona amb el centre
de la ciutat, amb una regularitat i una freqüència de pas millors que abans del
26 dejuliol de 2016.
Quant a la connexió de Nou Moles amb altres zones de la ciutat, depenent del
lloc en concret hi ha diverses opcions, per exemple amb les línies 29, 99 (en la
zona oest de Nou Moles), la 67 per Fernando el Catòlic, la 95 (pel marge del

riu), la 3 i la 70 (per I'avinguda del Cid) i a més d'altres maneres de mobilitat
com MetroValencia
.PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP POLíflC CIUTADANS
JAVIER *COPOVI, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL, A IA
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
El dimecres 27 de desembre de 2017, el regidor delegat de Mobilitat Sostenible
*Giuseppe *Grezzi va anunciar la modificació de I línies d'EMT para la seua
posada en funcionament al febrer de 2018.

Per aquest motiu es realitzen les següents
PREGUNTES

conformen els districtes àmbit d'aquesta junta
municipal han sigut explicats aquests canvis?. Detallen dates d'explicació i
contingut de les reunions mantingudes, així com el nombre d'assistents a
cadascuna.

- A quines associacions que

- Aquests canvis de línies han sigut consensuats amb agents socials i veinals
de la ciutat de València?. En cas afirmatiu, detallen el procés participatiu al com
han sigut vinculats aquests canvis, els participants en el procés (associacions),
i detallen els suggeriments aportats per les persones o entitats participants dels
districtes àmbit d'aquesta junta municipal i aquelles que hagen sigut incloses de
manera definitiva en les modificacions presentades.
-Quines freqüències teòriques van a tenir les noves línies modificades?

- Trameses les seues preguntes a la regidoria de Mobilitat Sostenible, ens fan
arribar la següent resposta:
-Modificación de líneas de EMT

-Agradecemos Su interés por conocer la ronda de presentaciones para
presentar las mejoras de líneas que se inició el 8 de noviembre con una
exposición abierta en la sede de la Federació de Asociaciones de Vecinos.

t"r"h" a mediados de febrero,
-Desde entonces y hasta y durante la puesta
"n
se va a seguir informando de las novedades, especialmente en el entorno de
aquellas líneas que se vean afectadas, que no son muchas.
no se lo impide una causa de
-El ejemplo principal es la presencia hoy
-si
fuerza mayor- en esta junta del gerente de EMT para dar todos los detalles.
Con su explicación damos por completada la respuesta.

--Per a ser contestat en el consell d'octubre, el grup de treball d'urbanisme de la
JM d'Abastos va reiterar una petició sobre " la problemática existente en la
parada de autobús de Pérez Galdós con Maestro Guerrero, ya que existe un
socavón que, en días de lluvia, se encharca y provoca que los autobuses que
pasan puedan mojar a las personas que esperan en la parada.".

-Es va respondre que s'havia traslladat

la petició a la

regidoria de

desenvolupament urbà que va prendre nota de la deficiència. Ens informen que
el desperfecte ha segut reparat recentment.

5.. PRECS I PREGUNTES
No es produeixen

6.. INTERVENCIONS VEÏNALS
Una veÏna sol'licita que es posen passarel'les adequades i adaptades per a
persones majors amb problemes de mobilitat. La solució no era llevar-les era
adaptar-les i sol'licite que almenys els passos estiguen en perfectes condicions
encara que siguen provisionals , el pas del Col.legi de la Puresa no té visibilitat
perquè la tapa la parada del bus que està davant o almenys que hi haja un
policia en aqueix pas

I sense més temes que tractar s'alça la sessió per la Presidenta de la Junta
Municipal de Abastos, sent les 21,00 h del dia de la data, iredactant-se la
present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i data a dalt indicats
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

Casti

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'
OS

Desiré Albors Bru

