ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA L’1 D’ABRIL DE 2015.
ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
Sra M Ángels Ramón- Llin Martínez
VOCALS:
GRUP POPULAR
D. Ángel Bocanegra Vaqué
Sra Adela García Bernal
Sra Pilar Soriano Domínguez
Sra Concepció Mondragón González
GRUP SOCIALISTA
D. Germà Rodrigo 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 18,00 hores, del dia de la data, es
reunixen, deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal
d’Abastos, síta 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, i els regidors de l’Ajuntament de València D. Pedro Sánchez i
Sra Pilar Soriano, per a tractar els assumptes establits en l’Orde del Dia de
data 23 de març de 2015.

1º.- LECTURA I APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR .

Donada per llegida l’acta de la sessió anterior i sotmesa a votació s’aprova
per unanimitat.

2º APROVACIÓ DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE CULTURA
,SUBVENCIONS I ACTIVITATS DE LA JUNTA
La Comissió de Cultura de la Junta Municipal d’Abastos, celebrada el
dia 10 de Març de 2015, eleva per unanimitat de vots al Consell de
l’esmentada Junta la proposta següent:
la distribució del pressupost per a realitzar les activitats pròpies de la Junta es
realitzarà de la manera següent:

A) Concurs d’Art Floral:

1º Premi valorat en 400,00 Euros.
2º Premi valorat en 300,00 Euros
3º Premi valorat en 200,00 Euros
Total 900,00 Euros
B) Concurs de Dibuix.- Per a alumnes de 3r i 4t de Primària, lema “Dibuixa la
falla que et guastaría”
1r Premi, Videoconsola amb joc, per un valor de 200,00 Euros
2º Premi, consola portàtil, per un valor de 150,00 Euros
3º Premi, Bicicleta, per un valor de 100,00 Euros

Total 450,00 Euros
C) Concurs de fotografia.

1º Premi valorat en 200,00 Euros
2º Premi valorat en 125,00 Euros
3º Premi valorat en 75,00 Euros

Total 400,00 euros

D) Concurs de Betlems 2 Modalitats, tradicional i modern.

1º Premi valorada en 500,00 Euros 2 modalitats 1000,00 euros
2º Premi valorat en 400,00 Euros 2 mod. 800,00 euros
3º Premi valorada en 300,00 Euros 2 mod. 600,00 euros

Accèssits valorats en total

1.148,00 Euros

Total3.561,83 Euros
E) Concurs de relat curt 2 modalitats, llengua valenciana i llengua
castellana

1º Premi llibres valorats en 200,00 Euros
2º Premi llibres valorats en 150,00 Euros
3º Premi llibres valorats en

75,00 Euros

Entregats per Delegació de Cultural
Total 650,00 Euros
(No suposa gasto ja que els premis els proporciona la Delegació de Cultura,
estant pendent la posiblidad de l’ampliació del pressupost respecte als de l’any
anterior).
F) Concurs de “projectes camí escolar segur ”
1 Premi valorat en 200,00 euros

G) Festa entrega de premis. Es realitzarà l’entrega de premis sense càtering
per motius d’austeritat pressupostària
I) Entrega joguets.

Distribució de joguets en època nadalenca als xiquets de famílies amb
escassos recursos o amb necessitats especials basant-se en els llistats
entregats per Servicis de Benestar Social

Joguets……………………………..4.000.,00 Euros

Total 4.000,00 Euros
Resum

Assignació pressupostària Beques i Premis

Encreuaments de maig. .900,00 Euros
Dibuix……………...450,00 Euros
Fotografia……… . 400,00 Euros
Betlems…… …. ..3.561,83 Euros
Relat curt………… .0,00 Euros
Camí E.S…………200,00Euros
Total…… 5.511,83 euros

Assignació pressupostària Activitats culturals i esportives
Joguets nadal

4.000,00 Euros

Total…….4.000, 00 Euros

La data de presentació d’obres als concurs de dibuix infantil, relat curt i
fotografia serà aproximadament del 28 de setembre al 23 d’octubre de 2015.

Per tant se sol·licita que les partides assignades a la Junta Municipal d’Abastos
queden de la manera següent.

CU130 92400 22609 “Activitats culturals i esportives”
Pressupost

4.000,00 €

CU130 92400 48100 “ Trans, Premis, Beques,Pens, Estud.Investigació
Pressupost 5.511,83 €

La Comissió de Cultura de la Junta Municipal d’Abastos, celebrada el
dia 30 de Març de 2015, eleva per unanimitat al Consell de l’esmentada Junta
la proposta següent:

La distribució del pressupost de l’assignació pressupostària de la Junta per a
subvencions de la Junta es realitzarà de la manera següent:
SUBVENCIONS 2015
TOTAL PRESSUPOST

ASSOCIACIÓ VEÏNS JERUSALEM
ASSOCIACIÓ VEÏNS ABASTIMENTS -FINCA ROJA
ASSOCIACIÓ VEÏNS CCC NOU MOLS
ASSOCIACIÓ CONFRARIA NOSTRA SRA. DESEMAPARADOS- SOCORS
AC AMICS DE S VTE. DE LA CAVALLER
C.M.A.P.M. FONTSANTA
C.M.A.P.M. "ARRANCAPINS"
C.M.A.P.M. "REGNE DE VALÈNCIA"
ASSOCIACIÓ AVAMA
INICIATIVES SOLIDARIES
O.N.G. VILA NOVA
FALLA SAINETISTA ARNICHES
AGRUPACIÓ FALLES OLIVERETA
FALLA PL. VICENTE CASTELL MAIQUES
CORAL POLIFÒNICA SCHOLAPIARUM CANTORS

9.636,00 €

750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
243 €
150 €
150 €

ASOC. CULT. FALLA OLIVERETA PORCA I RIC
FALLA S. IGNACIO DE LOYOLA - JESUS I MARIA
FALLA SANTA CRUZ DE TENERIFE- ANGEL De l’ALCAZAR
A. C. FALLA JOSE Mª BAYARRI - ELS ISIDROS
A. C. JUAN BAUTISTA VIVES - SALVADOR FERRANDIS LLUNA
FALLA POETA ALBEROLA - TOTANA
ASOC. CULTURAL RUSSAFA-FA, ESCOLA DE TABAL I DOL.
FALLA JESUS- SANT FRANCESC DE BORJA
AMPA CEIP TEODOR LLORENTE
A. CULTURAL AGRUPACIÓ FALLES CENTRE
ASOC. CULTURAL FALLA ALBERIC- H. ROMEU
FALLA PLAÇA BISBE AMIC - CONCA
APA COL·LEGI ST. PRESES DE VILANOVA - P.P. AGUSTINS
A. C. FALLA SANT JOSEP DE LA MUNTANYA
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PINTOR SEGRELLES
ASSC. CULTURAL FALLA Bº LA LLUM
FALLA PINTOR GOYA - BRASIL
ASOC. CULT. FALLA QUART - EXTRAMURS
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANT VICENT - MARVA
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA NORTE-DR. ZAMENHOFF (EL CLAVELL)
A.C. FALLA BORRULL - SOCORS
FALLA DR. SANCHIS BERGON - TÚRIA
FALLA DR. GIL I MOR-TE - DR. VILA BAVERA
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA MARE DE DÉU DE LA FONTSANTA
FALLA PALLETER - ERUDIT ORELLANA
FALLA AZCARRAGA
ASOC. CULTURAL FALLA GRUP ANTONIO RODA
ASSOCIACIO CULTURAL ESPORTIVA "ELS AMICS"
TOTAL GASTOS

TOTAL ROMANENT

150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
243€
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
9.636,00 €

0,00 €

Donades per llegides s’aproven ambdós per unanimitat

3ºMOCIONES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
QUE PRESENTA GERMÀ RODRIGO, EN NOM SEU I EN EL DEL GRUP
SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL ABASTIMENTS
ASSUMPTE: PLA INTEGRAL PER A LA FONTSANTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l’actual situació de crisi econòmica continuada amb una caiguda
brutal de les inversions, la perifèria de València està patint el desemparament
per part de les institucions que porta a la ràpida degradació. El barri de la
Fontsanta està especialment castigat per la crisi i l’abandó exercit pels continus
governs del PP.

Els veïns i veïnes porten temps reivindicant una sèrie de millores
bàsiques en el barri que no han sigut ateses i que arrepleguem ací:

1. Servicis, neteja i manteniment dels jardins, en especial controlar les
rates en Rei Saud.
2. Dotació d’equipaments per a xiquets i bancs en el parc Doctor
Berenguer i en el parc de la plaça Múrcia.
3. Prioritat d’ús per als veïns en el pavelló de la Fontsanta ja que hi ha en
l’actualitat equips jugant fora del barri.
4. Parc en el solar de la plaça escultor Salzillo – C/ Casa Misericòrdia.
5. Reobertura del parc de bombers de l’Oest.
6. Escassetat de servicis socials en el barri per a atendre les necessitats.
7. Degradació pisos i locals zona Plaça Múrcia C/ Havana, C/ Colònia
espanyola de Mèxic i C/ Rei Saud.
8. Dotació de policia escassa.
9. Gorretes al voltant de l’Hospital General.

PROPOSTA D’ACORD
Instar a l’Ajuntament de València:
que procedisca a donar resposta immediata a les qüestions socials plantades
pels veïns de la Fontsanta.
1. que procedisca a millorar els servicis de neteja i les dotacions dels parcs
i jardins en la Fontsanta.
2. A l’obertura del parc de bombers de l’oest, qüestió plantejada
reiteradament pels veïns de Nou Mols i la Fontsanta, que veuen amb
gran preocupació el temps d’arribada des d’altres estacions als seus
barris.
EXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
Es respon pel portaveu del Partit Popular

1.1.- Servicis, neteja i manteniment dels jardins, en especial controlar rates en
Rei Saud:
La zona correspon al districte 7, del qual van ser desratitzades i desinsectades
totes les seues trapes de clavegueram dos vegades durant l’any 2014, una Al
Gener i una altra Al Setembre, es va atendre un avís de caus en l’escocell del
número 3, realitzant-se el tractament oportú.
En esta ocasió es revisa la xarxa de clavegueram municipal, que presenta un
nivell d’ingesta P1 (davall) utilitzant-se 7 kg de Lok-Difenacoum-bloques.
Cal destacar que en el control de plagues València està 6 vegades per davall
del llindar aconsellat per l’OMS.
Les vivendes de la zona presenten comunicacions amb les cambres d’aireig
particular que permeten l’eixida de rosegadors, es recomana que siguen
reparats. No obstant hi ha una Brigada d’Acció Immediata que acudix a
qualsevol demanda en el termini màxim de 48 hores, per la qual cosa el grup
socialista hauria d’informar d’açò als veïns, i no fer-los esperar la Junta
Municipal. És per això que esta Delegació va actuar el passat 18 de març.
Parc en el solar de la plaça escultor Salzillo. C/ Misericòrdia.Hi ha un equip especial de pintat de bancs (brigada de 72 hores) que du a
terme la reparació de jocs i desperfectes del mobiliari en general en els jardins
de la ciutat.
Quant a la dotació de mobiliari i jocs infantils en els jardins de la plaça Múrcia i
Doctor Berenguer Ferrer, és la següent:
PLAÇA MÚRCIA
11 bancs
1 tobogan
1 balancí
2 jocs d’1 moll

PLAÇA DR. BERENGUER FERRER
15 bancs
1 taula picnic
1 multijuego
1 engrunsadora doble
1 tobogan
2 jocs d’1 moll

Convé precisar que, en el moment d’emetre el present (23/03/15), els
elements de joc i mobiliari ressenyant no presenten ruptures ni deficiències que
impedisquen la seua utilització sense cap risc. Indicar que van ser netejats i
repintats per grafittis enguany, no obstant això, es tornaran a netejar i repintar
en breu.
En relació a la construcció d’un jardí en la plaça Escultor Salzillo
s’informa que:L’Ajuntamentnomés disposa d’una xicoteta part del terreny per a
dur a terme l’enjardinament sol·licitat ( només l’assenyalat en color marró en el

pla adjunt )Pel. que, de moment no es pot executar l’obra de referència fins que
s’obtinga la titularitat de tota la parcel·la.
NETEJA GENERAL
Els servicis de neteja durant el present any 2015 s’han vist incrementats de la
manera següent:
-L’agranat manual amb operari dotat de carro portaferramentes i depòsit per a
residus ha passat a realitzar-se diàriament de dilluns a dissabte, quan
anteriorment era en dies alterns.
-La neteja mixta amb maquina lava-voreres dotada de depòsit de 1,2 metres
cúbics i bomba de hidro-presión de 40 atmosferes que hi ha duplicat la
freqüència de pas pels carrers de tots els barris d’esta zona, igual que la neteja
mixta per mitjà de camions cisterna.
-Increment del servici d’arreplega de mobles i efectes abandonats superior al
10 %.
Concretament el carrer Rei Saud s’agrana manualment tots els dies de dilluns a
dissabte, s’agrana mecànicament amb barredora d’aspiració cada setmana i es
neteja amb lava-voreres cada setmana.
Les inspeccions sistemàtiques de la inspecció municipal indiquen resultats
acceptables de nivells de neteja i que milloren actualment.
OBERTURA DEL PARC DE BOMBERS DE l’OEST, I SEGURETAT
A les qüestions plantejades esta Unitat informa que en el barri de la
Fontsanta presten servici un policia de barri al matí i un altre a la vesprada, a
més s’assigna un patrulla en concret que presta servici de matí i vesprada en la
zona oest del districte especialment en els barris de Fontsanta i Llum. I que
periòdicament es passen totes les deficiències i reclamacions dels veïns de la
zona per a coneixement i esmena per part dels Servicis corresponents.
Respecte al parc de bombers, significar que l parc es va tancar a causa
de problemes estructurals. S’ha fet recentment un tast per a avaluar els danys i
procedir a l’esmena de les deficiències que garantisquen la seguretat quan
torne a ser ocupat, estant la zona perfectament atesa pels parcs de Campanar i
Av, de la Plata i els temps de resposta estan dins de la mitja de tota la ciutat.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Vist que per a la Corporació s’estan atenent les necessitats del barri
continuar amb la bona gestió municipal
VOTACIÓ
Vots a favor 5 ( P,P)

Vots en contra 3(PSOE , Comproimís, EUPV)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria
ASSUMPTE: PREUS D’ABONAMENTS DE VALENBISI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una pujada d’un 8 % de l’abonament
anual de Valenbisi per a l’any 2015, molt per damunt del IPC. A més, des de la
seua posada en funcionament l’any 2010, l’abonament anual ha patit un
increment del 62 %. En l’últim ple d’esta Junta Municipal es va atribuir el dit
increment abusiu als acords contractuals entre l’Ajuntament de València i
l’empresa adjudicatària del servici JCDecaux, contractes les condicions del qual
són desconegudes a causa de la falta de transparència d’este ajuntament.
JCDecaux presta servicis semblants a París.
L’import de l’abonament anual Valenbisi actual és de 29,21 Euros, per damunt
dels 29 Euros de l’abonament anual Vélib’ Classic de Paris. Però a més Vélib’
Paris oferix abonaments reduïts per 19 Euros per a jóvens i estudiants fins a
25-26 anys.
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 renegociar els contractes amb
JCDecaux perquè igual que en Paris oferisca abonaments de Valenbisi a
preus reduïts.
2. Instar a l’Ajuntament de València a fer públics els contractes amb
JCDecaux.
EXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
Quant al punt primer, la modificació del contracte no se creu oportú en
este moment.
Quant al punt 2, el contracte és públic, com qualsevol altre contracte de
l’Administració.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Mantindre els contractes ja que la seua revocació o modificació suposaria una
indemnització inassumible per a este Ajuntament
VOTACIÓ
Vots a favor 5 (P.P)
Vots en contra 3 (PSOE; Compromís, EUPV)

Queda aprovada la moció alternativa per majoria

4º MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP COMPROMIS DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
MOCIONS QUE PRESENTA D. PEP MARTI MAICAS, EN NOM PROPI I EN EL
DE COMPROMÍS A LA JUNTA DE DISTRICTED’ABASTIMENTS
ASSUMPTE .ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITÉCTÓNIQUES

L’eliminació de barreres arquitectóniques estan regulades per moltes i
molt variades normes dels quals, açí citem algunes que estan vigents a nivell
estatal.
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de
la seua inclusió social.
Llei 26/2011, d’1 d’agost d’adaptació normativa a la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic
de l’Edificació. El Document Bàsic DB-SU Seguretat d’utilització i
accessibilitat especifica paràmetres objectius i procediments el compliment del
qual assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels
nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat d’utilització i
accessibilitat.Llei 8/2013, de 26 de juny de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes.
A mes éstes tenen els seues correponents images especulars en els
normatives Autonómiques i naturalment també queden reflectides a
l’Ordenança corresponent de l’Ajuntament de València, per aixó no és pot
entendre la poca sensibilitat de l’actual equip de govern del nostre Ajuntament,

que no és capaç d’atendre els peticións que dónes del nostre Grup Municipal
de Compromís s’han proposat al llarc de l’actual legislatura, d’elles algunes
com el pas inferior dels Grans Vies, Pasarel·les de creuament de l’Avinguda
del Cid o implantació d’alguns passos de vianants regulats per semáfors, etc.
A hores d’ara plantegem un nou obstacle que impedeix utilitzar un
element de pas a persones en problemes de movilitat o amb carrets o
carregues sobre rodes. Ens$ estem referint a la passarel·la que a l’altura de
Nou Centre deuria de facilitar el creuament del llit del riu dónes del passeig de
la Petxina al Centre Comercial, concretament a l’extrem que recau a la part de
Nou Centre l’esmentada pasarel·la només et graons, impedint que
discapacitats en caireta de rodes, vianants en cotxets de xiquet o carrests de la
compra puguen utilitzar este element d’unio de les dos voreres del riu.
PROPOSTA d’ACORD
Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d’Abastos trasllade als
Regidories corresponents la necesitat urgent d’estudiar i executar els obres
necessaries per l’eliminació de la barrera arquitectònica citada en el text
anterior per que la passarel·la permeta el pas dels persones discapacitades en
carret i vianants amb coxets de xiquets o altres carregues sobre rodes.
ÈXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
La passarel·la de vianants denominada “Nou Centre” està executada en
els anys cinquanta, sense que en este Servici conste documentació de l’any
exacte de la seua execució, examinada els fotografies aèries del SIGESPA, és
pot veure en el vol de 1956, que la passarel·la de vianants estava ja executada
i sèrbia per a enllaçar ambdós marges de l’antic llit del riu Túria, lligues que no
existia el Pont dels Glòries Valencianes en la Prolongació de l’Av. Ferran el
Catòlic.
En l’actualitat l’itinerari de vianants, accessible i amb total supressió de
barreres arquitectòniques en tot el seu itinerari és el que discorre dónes de: Av.
Pio XII, va cantar Av. Menéndez Pidal, s’encreua el llit antic pel Pont dels
Glòries Valencianes i s’accedix a l’Av. Ferran el Catòlic, pel pas de vianants
accessible de “Passeig Petxina”. Igualment s’ha d’indicar que la distància entre
ambdós punts de pas és de 80 metres en el cas del marge esquerre, i menys
en el marge dret.
L’accés a la passarel·la de vianants de “Nou Centre” s’ha de realitzar
dónes d’un d’estos passos de vianants, abans citats, lligues que enfront de la
passarel·la en El Marge Dret és troba un pas inferior, en la marginal esquerra
tampoc te un accés directe dónes d’un pas de vianants.
MOCIÓ ALTERNATIVA
Hi ha un itinerari accessible, no obstant això, sol·licitar l’estudi
d’accessibilitat de la passarel·la a la Delegació d’Infraestructures

VOTACIÓ
Vots a favor 5( P.P)
Vots en contra 3(PSOE , Compromís , EUPV)
Queda aprovada la moció alternativa

ASSUMPTE . AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA NOCTURNA Nº5

’L’empresa Municipal de Transports de València et diverses línies
nocturnes que presten servei als barris de la ciutat, d’entre elles la línia
nocturna N 5 és la que ho fa als barris mes allunyants de la zona de
l’avinguda del Cid, el bus dalt fins l’Hospital General i la Fontsanta però no així
als carrers mes llunyans del vaig agranar de la Llum.

Són precisament veïns d’este vaig agranar els que s'han dirigit al nostre
Grup Municipal per demanar l'ampliació d'esta línia i què arribe fins als seus
carrers.

Un suggeriment, de nostra banda, seriosa que’n este tram final la línia
fera un recorregut semblant a què fa la línia diürna del 71 arrivant fins els
últims carrers del Vaig agranar de la Llum, en compte de girar pel darrere de
l’Hospital pot allargar el recorregut fins la parada diürna del 71 situada a C/
Alqueria Nova/ Talls d’Arenós i continuar novament cap avall.

PROPOSTA d’ACORD
Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d’Abastos trasllade a la
Regidoria corresponent i a l’EMT la petició dels veïns i qu’es donen els
instruccións corresponents per donar servei als carrers mes allunyants del Vaig
agranar de la Llum ampliant el recorregut de la línia N5

ÈXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA

El nucli de població al·ludit està molt ben atés per les línies N 5, i
sobretot per la N 4, amb un recorregut des de la Plaça de l’Ajuntament fins
Angel Guimerá, existint una parada a menys de 300 metres de l’Alqueria Nova.
Cal tindre en compte el traçat més directe de la N 4 entre la Plaça de
l’Ajuntament i l’Av. del Cid, ja que el temps d’estada en l’autobús és de 10
minuts, enfront dels 16 de la N 5. Per tant és més recomanable la N 4 per a
eixos desplaçaments.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Mantindre els servicis actuals ja que la zona queda atesa per les línies N4 i N5.
VOTACIÓ
Vots a favor 5 ( P.P)
Vots en contra(3 PSOE,C ompromís, E.U.P.V.)
Queda aprovada la moció alternativa

ASSUMPTE NIU DE RATES I FENDES ARBRE ENVOLTAT d’HEURA

Com era previsible per ser habitual, a l'aproximar-se el període
electoral, l'Ajuntament s'ha afanyat a brollar un nombrós equip de
jardiners i netejadors per
a fer el que no s'ha fet en els quatre anys de legislatura, això sí amb la
premissa que ja els pagaren els que vinguen darrere. així, doncs s'han tallat
tancs en jardins, rodes d'arbres i fulls en palmeres, s'han reparat bancs en vies
publiques i fins s'han baldejat carrers que no havien vist l'aigua mes que quan
plovia.

Ara be, com de vegades, s'han quedat molts sant per vestir, en este cas
ens$ referirem a un que s’ha quedat per desvestir, perquè hi ha un vell arbre
mort a l'altura de Passeig de la Petxina 2, front a la Fundació Sant Joan
Baptista que està completament covert d'heura. Este arbre és un niu de rates

que és refugien dins la seua fullarasca creada per l’heura que l’envolta, a mes
els gossos de quatre i fins de dos pots ho utilitzen com a receptacle dels seues
miccions i fendes, tot això conferix a l'entorn del citat arbre una zona insalubre
que cal eliminar aviat dóns ja porta així molt de temps, inclós parlariem d’anys
PROPOSTA d’ACORD
Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d’Abastos trasllade a la
Regidoria corresponent la petició que és donen els instruccions precises
perquè, aviat, és netege d'heura el tronc mort i s'estudie si és convenient
eliminar la soca resultant i se substituïsca per un altre arbre autòcton
EXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
Inspeccionat l’arbre és un exemplar d’Acàcia de tres espines (Gledtisia
triacanthus), el tronc del qual està cobert d’hedra.
S’ha programat per a la primera quinzena del mes d’abril, la retirada de
l’hedra, a fi de comprovar l’estat del tronc i veure la brotació de l’arbre, que per
estacionalitat podrà apreciar-se en el mes d’abril, a fi de dictaminar l’estat
bioestructural del mateix.
El 23 de març es va tractar el clavegueram de la zona (Nivell P0utilitzant-se 4 kg de Lok Difenacoum bloc) i es va instal·lar un ordier específic
d’arbratge en una de les branques).
MOCIÓ ALTERNATIVA.Esperar que el servici de Jardins informe sobre l’estat de l’arbre.
VOTACIÓ
Unanimitat ja que es va a netejar en la primera quinzena del mes d’abril

5º MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP ESQUERRA UNIDA P.VDE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
MOCIONS QUE PRESENTA SRA IRENE SANROQUE MUÑOZ, EN NOM
PROPI I EN EL D’E.U.P.V.A LA JUNTA DE DISTRICTED’ABASTIMENTS

ASSUMPTE.: MILLORA DE l’ACCESSIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS
La Llei 1/98, de 5 de Maig, d'accessibilitat i supressió dels barreres
arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, estableix, que tots els
ciutadans i els ciutadanes, sense discriminació possible, tenen dret a gaudir, en
condicions d'igualtat, no només dels espais urbans, sinó també dels àrees de
relació social i cultural. Esta obligació també va quedar reconeguda en

l'ordenança d'accessibilitat al mitjà urbà en la Ciutat de València, aprovada en
l'any 2006.
Calç doncs que és vaja millorant els espais ciutadans per tal que els
persones amb mobilitat reduïda o amb carrets de bebé o de compra puguen
tenir la necessària autonomia personal per circular per la ciutat.
En este sentit, la zona de Palleter- Calixte III te passos de vianants
que dificulten esta accessibilitat en tenir al bell mig un arbre o els situats al
carrer Sant Francesc de Borja que donen a l’escocell.
Per tot això la vocal que subscriu en nom propi i en el d’Esquerra Unida
del País Valencià formula la següent
PROPOSTA d’ACORD
ÚNICA.- Que per part del servei corresponent és preguen els mesures
necessàries per traslladar el pas de vianant a un altre punt que permeta una
millor accessibilitat.
EXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
En el cas dels escocells sense arbratge s’ha donat trasllat al servici
d’infraestructures perquè procedisca al seu farcit i anivellació.
En els casos de l’existència d’arbres s’ha donat trasllat a jardineria per al seu
estudi de forma individualitzada.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Esperar a les actuacions i informes de les Delegacions corresponents.
VOTACIÓ
Vots a favor 7(PP PSOE Compromís, EUPV)
Abstenció 1 ( Compromís)
Queda aprovada la moció alternativa

ASSUMPTE: COMPOSICIÓ I REGLAMENT AJUNTES MUNICIPALS
Les juntes Municipals son, dins del context de funcionament del
l’Ajuntament, els òrgans de participació i decisió polítiques mes propropers a la
ciutadania. Tanmateix, en tenir un marc competencial molt restringit i un règim
de funcionament molt restrictiu en relació a una participació real de la
ciutadania, mes enllà dels seus representants polítics, els Ajuntes Municipals
no compleixen la funció d’acostament entre l’Ajuntament i la ciutadania que

hauria i podria ser. En comptes d’això, el necessari diàleg és limita a un conjunt
de preguntes, en moltes ocasions, reiteratives, seguides de respostes diferides
en el temps i que no sempre s’ajusten als requeriments dels demanes
efectuades. Una cotilla normativa molt ajustat i l’aparent falta de voluntat
política semblen ser la causa de tot plegat.
Estem molt a prop d’unes eleccions municipals que configuraren un nou
ajuntament i és el moment dels compromisos amb la ciutadania. Al seu
programa electoral, dónes d’EUPV proposem un canvi radical en la composició
i funcionament dels Ajuntes Municipals de cara a garantir la participació i
l’apoderament del veïnatge, fent dels Ajuntes un lloc un tinga lloc una mena de
fusió entre la ciutadania i els seus representants polítics. Però no és el moment
de presentar una proposta concreta, ja que el resultat final hauria d’arribar com
a resultat de la confrontació i l’acord polític a partir de diferents alternatives i
amb la concurrència tant d’actors polítics com socials.
Ara és el moment de sumar voluntats i de comprometre’s amb la
ciutadania en favor d’un canvi en el sentit assenyalat.
És, per tot plegat, que en nom d’EUPV i en el nom propi, i com a vocal
de la Junta Municipal d’Abastos, formula la següent proposta d’acord:
PROPOSTA D’ACORD
ÚNICA.- El vocals de la Junta Municipal d’Abastos, en nom propi i dels
grups polítics que representem, ens$ comprometem, només passades els
proproperes eleccions, a obrir i participar en un procés de canvi en la
composició i reglament dels Ajuntes Municipals que, en el menor temps
possible, transforme estes en un espai de participació ampla del veïnat, amb
capacitat decisòria en aspectes que afecten el districte i amb pressupost
suficient per dur-les a terme.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acord que puga resultar de la proposta formulada per la vocal, encara que
siga aprovat unànimement per tots els grups polítics representats en la Junta
Municipal, no serviria per si només per a impulsar una modificació del
Reglament de participació ciutadana. L’òrgan competent a què presentar la dita
proposta seriosa el Ple municipal.
VOTACIÓ
Vots a favor 3 ( PSOE , Compromís , E U.P.V.)
vots en contra 5(P,P)
Queda desestimada la moció

6º PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP COMPROMÍS DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS.

ABOCADOR EN EL LLIT DEL RIU
Adjuntada a la pregunta que estem formulant s’inclou la fotografia
d'un abocador que s'ha generat dónes de fa un temps davall la
passarel·la que unix el Passeig de la Petxina amb Nou Centre, és hi ha
dir els dos marges del riu en este punt. Este abocador està format per
enderrocs, restes d'obres i residus de vegetals de poda o altres treballs
de jardineria.
Com que l’abocador s’ha generat en un periode de temps prou llarc i no
ens$ consta la denúncia per part de la policia local de cap persona o
entitat generadora dels abocaments
Preguntes:
1.
És l’Ajuntamen de València o alguna dels contractes
adjudicatàries dels sues obres els responsables de l’aparició de
l’esmentat abocador?

2.
Si la resposta és negativa quets mesures va a pendre
l’Ajuntament perqué els que acosten en este punt els segües deixalles
deixen de fe-ho?
3.
Tant si la resposta és negativa com si és afirmativa Va
l’Ajuntament a donar els instruccións per que és netege, aviat, esta zona
del llit del riu que és zona de passeig i/o pràctica d’esport per part dels
ciutadans?.
RESPOSTA
Per Presidència es respon que :

l’abocador de referència és troba a 23 de març net de tots els restes provinents
dels obres en execució del Tram III.

AL·LEGAT COMPROMIS
Plec final d’alegacions que presenta el vocal Pep Martí Maicas, en nom propi
i ene el del seu Grup Compromís, per la legislatura que acaba

ASSUMPTE: RECULL d’EXPERIENCIES. LEGISLATURA PERDUDA
Amb el plec que pas-hi ha llegir, el vocal que subscriu i que ho fa en
nom propi i del Grup Municipal COMPROMÍS, només vol transmetre als
concurrents els seus parers i sensacions que li han deixat els funcionaments i
desenllaços dels sessions plenàries de la Junta de Districte en la Present
Legislatura. Volem fer palès en primer lloc l'agraïment als funcionaris de la
Junta perquè entenem han realitzat una molt bassa llabor i col·laborat en el bàs
funcionament d'esta Junta municipal.
En segon lloc deixar constància també de que gràcies al tarannà
dialogant de la presidenta de la Junta de Districte, Regidora Mª Angels Ramón
s'han pogut debatre i escortar suggeriments i opinions del públic i
associacions, a més dels expressades pels partits polítics que ho hem fet per
via reglamentària, circumstància esta que remarquem per que no hi ha succeït
així en altres Ajuntes de Districte de la Ciutat. d’altra banda felicitar-mos
també els cordials relacions que tenim entre els vocals dels distints partits
polítics, malgrat dels nostres diferències ideológiques i conceptuals de
l’estructuració de la societat
Dit tot i aixó toca ara expressar la decepció en què ens$ ha sumit la
nul·la utilitat de la nostra Junta de Districte i de la resta d’elles, pensem que
s'ha alterat el vertader sentit pel qual és van crear, ni son ajuntaments de vaig
agranar, ni serveixen per a solucionar problemes dels ciutadans, ni per a
descentralitzar l'acció política de la seu central de l’Ajuntament, ni que
seguisca per a resoldre problemes menors, ni tampoc per coadjuvar a la
solució de problemes socials acuciants i pensem tot això pel sentit centralista
del Partit del Govern Municipal i la seua errònia concepció de què en
democràcia significa gestionar dónes d'una majoria absoluta, perquè no és fer
en cada moment i lloc el que els vinga en gana, ignorant i desoint
suggeriments o peticions de grups minoritaris, en compte de debatre els
propals i acceptar els raonables, mes que vinguen d’un grup minoritari. En
esta Junta de Districte hem presentat moltes moció i preguntes que pensem
són d’interes general i no és deuria haver tingut a vore quins partits els
presentaven, tots elles han segons rebutjades o ignorades per l’equip de
Govern, com a mostra destacarem: Mocions sobre accesibilitat dels tunels
dels Gans Vies i els passarel·les de creuament de l’avinguda del Cid, Mocions
sobre senyalització de carrers i seguretat vial, suggeriments i preguntes sobre
aparcament i funcionament del Complexe 9 d’Octubre
Transport públic tal com la reposició de l’antic itinerari de la Línia 7 del
BUS i augment de frecuencies de pas de la resta d’Autobusos de la zona.

neteja i remotzament dels mercats de Rojas Clemente i de Jerusalem, netetja i
transformació en jardins dels solars de la Plç Miquel Adlert i de
Zumalacàrregui, millora de l’espera dels usuaris del Banc d’aliments del carrer
Stª Creu de Tenerife, utilització d’inmobles vuits de propropietat municipal
deixant de pagar lloguers per altres, per ex. trasllat de la UP. Nou Mols i cesi a
entitats sense ànim de lucre d’altres indrets que resten vuits, protecció del
patrimoni municipal al Districte com els alqueries de Sant Miquel de Soternes i
del carrer B.B.Gaspar Bono i així mateix altres Mocions sobre neteja i
manteniment de carrers, jardins i edificis municipal, tot aço entre altres cuses.
De tots elles el Partit Papular a contestat amb evasives, negatives o embolics
per tal de dir que ja s’estan fet els accione que ja s’estudiaren o ja és faran.
El resultat de tot aixo és un rast d’incompliments que ens$ du a qualificar la
legislatura com decebedora i perduda. Esperem que al maig vinent els
ciutadans resolguen la situació, cambiant l’actual govern i guanyant així cots de
participació perque si s'aconseguix el canvi s’obrira un espai de dialec i
participació ciutadana, desconegut fins ara.
Com resum de Legislatura podriem dir que molt de soroll però poques
anous
PRECS I PREGUNTES

Per part de la Presidència i tots els grups polítics s’agraïx el treball de
tots/as els/ les vocals, funcionàries/vos, de la Junta Municipal d’Abastos
associacions de veïns, i entitats que han participat en els consells
I sense més temes que tractar s’alça la sessió per la Presidenta de la
Junta Municipal d’Abastos, sent les 21,00 h del dia de la data, i redactant-se la
present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i data abans indicats
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS
Mª Ángels Ramón- Llin Martínez

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS
Desiré Albors Bru

