ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 2 DE JULIOL DEL 2014.

ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
D. Juan Vicente Jurado Soriano
VOCALS:
GRUP POPULAR
D. Ángel Bocanegra Vaqué
Sra. Adela García Bernal.
D. Ricardo Fernández Ramírez
Sra Pilar Soriano Domínguez
Sra Concepció Mondragón González
GRUP SOCIALISTA
D. Germà Rodrigo García
Sra Avelina Fernández García
GRUP ESQUERRA UNIDA
Sra Irene San Roque 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, sítia en
la C/ Alberic 18, planta 1a, els membres del Consell, que dalt es detallen, així com
distints representants d'Entitats Municipals ubicades en la demarcació, per a
tractar els assumptes establits en l'Orde del Dia de data 23 de juny del 2014.
Per D. Germà Rodrigo, portaveu del grup socialista d'Abastiments se sol·licita a
la Presidència 1 minut de silenci en record de les Mates de l'accident del metre a
Patraix, a la qual cosa el President accedix. Després del minut de silenci s'inicia la
sessió.

1r.- 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.

2n MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS.
ASSUMPTE: INFORME MANTENIMENT DE COL·LEGIS.
Moció presentada per Avelina Fernández, en nom seu i en el del Grup Socialista
de la Junta Municipal d'Abastos.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha posat en marxa distints plans per a
l'actualització de les instal·lacions dels Centres Públics d'Educació amb escassos
efectes positius fins ara. L'últim és el Pla de Revisió d'Infraestructures Educatives
(PRIE), que s'ha activats després de l'afonament de part del sostre en el col·legi
Lluís Vives de València l'any 2012.
Crida l'atenció que la Conselleria haja detectat per mitjà d'este Pla PRIE
nombrosos centres amb problemes greus el que hauria portat a realitzar diverses
actuacions de reparació i manteniment per a garantir l'estabilitat i seguretat d'estos
centres per la via d'urgència. Entre ells, s'ha donat el vist i plau a 177 actuacions
de millora i ha sigut reconeguda l'existència del menys altres 75 centres amb grans
necessitats que ni tan tan sols van ser detectats en les dos primeres fases
d'avaluació del Pla PRIE.
No obstant, fins on sabem, no s'han realitzat actuacions en els districtes
d'Abastiments dins d'este Pla a pesar de la gran quantitat de centres educatius
amb més de 40 anys amb deficiències greus que afecten les cobertes,
instal·lacions elèctriques, barreres arquitectòniques, protecció contra incendis ,
plagues, etc. I que el Grup Socialista ha vingut denunciant en esta Junta
Municipal.
Sorprén en especial que des de la posada en marxa d'este pla, el CEIP Cervantes
haja sigut notícia en dos ocasions des de 2012 per la caiguda de plaques
d'escaiola de les aules d'infantil. I que continuen sense ser ateses les queixes de
l'AMPA del CEIP Raquel Payá per la coberta d'amiant, a més dels problemes
reconeguts per la Conselleía i l'Ajuntament en el CEIPO Teodoro Llorente.
Per tot allò que s'ha exposat, la vocal baix firmant realitza el següent
PROPOSTA D'ACORD
1.- Instar a l'Ajuntament de València que insistisca davant de la Conselleria en la
necessitat incloure entre les actuacions del Pla PRIE els centres d'Abastos amb
necessitats especials i aquells que han entrat prèviament en lel Pla Milloraescola.
2.- Instar a l'Ajuntament de València que inste a la Conselleria a fer públics els
informes sobre els centres educatius elaborats dins del Pla PRIE.
PROPOSTA ALTERNATIVA

Per D. Angel Bocanegra, portaveu del Partit Popular se sol·licita que es
retire la mateixa ja que ja s'ha realitzat la petició sol·licitada.
No se sotmet a votació per ja haver donat trasllat d'allò que s'ha sol·licitat
en la mateixa a la Conselleria corresponent.
ASSUMPTE: POLIESPORTIU DE LA FONTSANTA:
Moció presentada per Aurora Costa, en nom seu i en el del Grup Socialista de la
Junta Municipal d'Abastos.
•
•
•

Represa i finalització de les obres del Poliesportiu.
Falta de seguretat vial que l'inacabat complex esportiu per a la circulació de
vehicles i vianants
Promeses després de promesa totes incomplides

EXPOSION DE MOTIUS
De nou el Grup Socialista i davant del prolongat silenci per part de l'Ajuntament
d'esta ciutat, recorda a la Junta que el retard en la realització del mencionat
poliesportiu ve des del 2010 data en què va ser aprovat per la Junta de Govern.
Encara que promés des del 2003
Ens trobem en la mateixa situació en què es troba el Poliesportiu de Nou Moles, el
que ens ocupa hui en un estat més avançat, però els dos paralitzats en este
moment i des de fa mes de dos anys. I amb més motiu sense data certa de
represa i finalització de l'obra.
L'obra inacabada, runes i materials que inunden la contornada, fa que l'entorn del
mateix present unes característiques patents d'abandó i desídia, a més
d'inseguretat vial per als veïns que circulen i deambulen pel seu entorn.
Així, arreplegant el malestar del veïnat, les queixes de veïns sobre l'abandó de
l'obra i la imatge negativa que això aporta al barri, amén de l'oblit de les múltiples
queixes de les associacions de veïns respecte d'això, tot això de forma conscient i
voluntària per l'Ajuntament d'esta ciutat.
Per tot allò que s'ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
PROPOSTA D'ACORD
1.- Instar a l'Ajuntament de València que complisca, d'una vegada per sempre,
amb la realització i finalització de l'obra del Poliesportiu de la Fontsanta; adequant i
millorant el seu entorn, i sobretot adoptant les mesures pertinents sobre la
seguretat vial de vianants i vehicles circumdants a l'inacabat Complex Esportiu.
Per ser de la seua obligació i competència vetlar per la seguretat dels seus
ciutadans.
PROPOSTA DE MOCIÓ ALTERNATIVA

La Comissió de Progrés Humà de l'Ajuntament va acordar. el dimarts 24 de Juny,
per unanimitat de tots els grups polítics requerir a la Generalitat Valenciana que
adopte les mesures pressupostàries de crèdit i tesoreia necessàries per a
reanudadr les obres del Pavelló de la Fontsanta
D. Ángel Bocanegra, portaveu del Partit Popular sdlicita que es retire ja que
el 24 de Juny es va adoptar un Acord per unanimitat de tots els grups polítics
respecte d'això, per la qual cosa considera que s'hauria de tractar de mostrar el
suport a l'acord unànime i reiterar-se en l'acord aconseguit.
Sra Aurora Costa, vocal del grup socialista, accepta la proposta alternativa,
però manifesta que considera oportú que al finalitzar les obres es faça una prova
de càrrega.
Per unanimitat es reitera l'acord de 24 de Juny de tots els grups polítics
representats en l'Ajuntament.

ASSUMPTE: REFORMA CONSTITUCIONAL
Moció presentada per D. Germà Rodrigo, en nom seu i el del grup Socialista
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola de 1978, redactada en un difícil moment polític i social,
ha suposat un marc de convivència i desenvolupament sense precedents en este
país. No obstant, després de 35 anys moltes coses han canviat en la societat
espanyola. Internet no existia en 1978, i la globalització ha permés que ciutadans i
ciutadanes estiguen molt millor preparats i informats, i que, per tant, exigisquen
major participació política. El 70 % dels espanyols no va votar, per edat, la
Constitució de 1978. Eixes generacions jóvens reclamen el seu dret a decidir
sobre el futur partint d'una base més estable i més democràtica que la que va
donar peu al consens de la Transició.
La Constitució, que hauria d'adaptar-se als nous temps, no és un marc inamovible
i es pot reformar respectant l'Estat de Dret. Per això, el PSPV-PSOE ha impulsat
mocions en els principals Ajuntaments, Diputacions i Talls sol·licitant suports per a
impulsar una reforma constitucional.
No es tracta només de reformular la forma d'Estat, sinó de comprendre totes la
demandes socials, econòmiques, de garanties jurídiques i drets dels ciutadans.
PROPOSTA D'ACORD
1.- Instar al Consell de la Junta Municipal de Districte d'Abastos a pronunciar-se a
favor de la reforma de la Constitució que contemple un nou disseny d'Espanya
com un Estat Federal, una clàusula social que assegure els drets socials bàsics,
l'aprofundiment dels mecanismes de participació de la ciutadania, la igualtat
efectiva entre hòmens i dones, així com abordar la reforma de la forma d'Estat que
permeta optar per aquella en què la Direcció de l'Estat no siga hereditària.

EXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
D. Ángel Bocanegra considera en representació del seu grup, que no és un tema
competencial d'esta Junta Municipal pel que no és el luegar adequat per a tractar
el tema sol·licitat, al considerar-se, clarament, com una qüestió de política general
no procedint pronunciament respecte d'això.
Sotmesa a votació s'obté el resultat següent:
Vots a favor de no pronunciar-se: 6 ( P.P)
Vots en contra: 4 ( 2 PSOE, 1 Compromis,1 E.U.)
Queda aprovat per majoria la moció alternativa.

4t MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP COMPREELS MEUS DE
LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
Mocions presentades pel vocal Pep Martí, en nom propi i en el del grup municipal
Compromis
ASSUMPTE: REHABILITACIO ALQUERIA CARRER BEAT GASPAR BONO.
A causa de la passada crisi econòmica (segons els actuals governants), moltes
dels
iniciatives publiques de serveis en els diferents barris de la ciutat han quedat
pendents de desenvolupament. En la mateixa situació és troben molts terrenys de
propropietat municipal que tenien com a finalitat la construcció de dotacions per
als veïns, com ara l'Alqueria delcarrer Gaspar Bono.
Els entitats cíviques i socials de la nostra ciutat també estan patint esta crisi:
Reducció dels ajudes a la Federació d'Associacions de Veïns de València,
eliminació done-la partida pressupostària d'ajudes a través dels Ajuntes
Municipals... Estigues mesures fanque l'autofinançament seguisca pràcticament
l'única opció de poder desenvolupar projectes i ames, moltes vegades la manca
d'un espai físic és determinant a l'hora de dur-los endavant.
l'objecte esta proposta d'acord és potenciar la rehabilitació urgent de l'Alqueria,
previamaterialització de l'entrega de propropietat per part del col·legi “Sant Josep”,
per destinar-lo alseu ús d'Educatiu Cultural, amb la finalitat de regenerar el teixit
urbà i augmentar eldinamisme social de l'entorn, mitjançant la cessió de l'ús este
espai a entitats públiqueso privades sense ànim de lucre de la ciutat. Així estigues
entitats proposarien un ús o activitat de d'interés i assumirien totalment una gestió
temporal de l'espai, afavorint la implicació de la societat civil en la definició,
instal·lació i gestió estos espais per dinamitzar-los i integrar-los al seu vaig
agranar.
l'estat de l'immoble va generar que els veins del Botànic demanaren als bombres
informede l'estat de l'edifici. Dit informe dels bombers aconsella al propietari, que
és l'Ajuntamentde València, que «procedisca a reparar els danys, previndre la
seua progressiva deterioració i evitar possibles accidents». I amb este informe en

la mà, els veins del Botànic reclamen a l'equip de Govern municipal que complisca
la Llei de Patrimoni Valencià i rehabilite l'edifici.
La rehabilitació de l'Alquería del segle XVIII del carrer Beat Gaspar Bono, situada
entre elsolar de Jesuïtes i la Casa de la Caritat. «Els llauradors dels horts
pernoctaven en esta Alqueria perquè estava a l'entrada de València i quan obrien
els ports dels torres, entraven» Per tot això, presentem els següents propals
d'acord:
PROPOSTA d'ACORD
1. Que l'Ajuntament de València inicie en caràcter d'urgència la rehabilitació dels
edificis de l'Alqueria situada al carrer Beat Gaspar Bono.
2. Que l'Ajuntament de València inicie els contactes amb la Universitat de
València, l'Associació de veins Botànic, l'Agrupació de falles del Botànic i la
resta d'entitats socials, culturals i juvenils del vaig agranar, per desenvolupar
projectes de d'interés social i cultural per al vaig agranar, que puguen tindre lloc
en l'espai de l'Alqueria.
3. Que l'Ajuntament de València potencie conveniu de col·laboració per la cessió
de la gestió de l'espai amb els entitats socials implicades perquè puguen fer ús
dels instalacions i potencien el seu ús entre els veins.
PROPOSTA DE MOCIÓ ALTERNATIVA
L'ús previst per a l'Alqueria pel planejament vigent és el de servici públic
d'ús educatiu cultural(EC), havent-se mantingut contactes amb la Universitat per
a poder aconseguir un acord , de cessió de les parcel·les obtingudes, a la qual
cosa l'Ajuntament ha mostrat i continua mostrant la seua predisposició. S'ha
encarregat a les contractes municipals l'adopció de mesures precautòries
necessàries per a garantir la seguretat de l'edifici
Es respon pel President, en funcions, D. Juan Vicente Jurado que este
mateix tema es va tractar en el Ple de l'Ajuntament la setmana anterior, per la
qual cosa pregaria una major coordinació dels vocals amb els grups polítics, ja
que es va acordar iniciar els tràmits per a la seua cessió a la Universitat de
València.
MOCIÓ ALTERNATIVA
Per tant, proposa continuar amb les gestions que està realitzant
l'Ajuntament per a la seua cessió a la Universitat de València.
Votació
Vots a favor de la proposta alternativa
Vots a favor: 6 ( Partit Popular)
Vots en contra. 4 (2 PSOE, 1 Compromis, 1 EUPV)
ASSUMPTE: UNIVERSITAT POPULAR
A l'edifici de l'antic Mercat d'Abastos és troba emplatzada en condicions
prou dolentes una extenssió de la universitat Popular del Vaig agranar de Nou
Mols, al mateix edifici existeix un espai situat junt a l'accés dels actuals
dependencies i en el que al parer s'emmagatzemen una sèrie d'utensilis religiosos
(un camina i algun ornament decoratiu mes) (?no sabem si alguna imatge
religiosa).Al nostre grup pensem que no és el lloc mes adient aquestos menesters

i tampoc sabem-ne virtut de quins acords és sedeixen locals públics a institucions
religioses sent que pensem fan falta per altres menesters al nostre vaig agranar A
mes a mes dalt del local d'acces als actuals dependencies de la UP ens$ informen
que hi ha un xicotet gimnàs, independent dels instal·lació dels instalacions
d'Abastos, del que és desconeix a qui se't cedit l'us o per que és fa servir. Tot i que
en vista que a pesar dels promesos realitzades del trasllat i millora dels
dependències de la UP de NOU MOLES al carrer Torres, este no se'n va a
realitzar tampoc per a l'exercici proper (al menys al principi). A la Web contínua
apareguent la UP de NOU MOLES a la mateixa adresa de sempre.
Tenint en compte la densitat de població del vaig agranar d'Abastos i els
característiques etnográfiques de la població és considera molt necessari com a
dotació social, l'Ampliacio dels dependencies de l'extensió de la UP d'Abastos.
Atenent als persones que any rere any és queden sense plaça a l'actual
extensió de la U.P. i que s'han dirigit a este grup municipal i considerant així
mateix que la primera obligació del gover municipal és el benestar dels persones.
El Grup Municipal Compromis, continuant en la seua taverna de
recolsament dels persones, proposa per al seu debat i votació, l'acord següent:
PROPOSTA d'ACORD
1. - Ampliar amb aquestos dos espais existents a l'edifici de l'Antic Mercat
d'Abastos i crear les especialitats i places de professorat necessàries per a
ampliar l'oferta formativa de la Universitat Popular en Abastos per atindré la
demanda de places dels barris Abastiments, Finca roja, el Cavaller,
Jerusalem, etc…. Al proper curs 2014/15. Proposta que esperem seguisca
tinguda en conter ja que segons ens$ consta els presupostos de la
Universitat Popular tenen remaments molts exercicis.
EXPOSICIÓ DE MOCIÓ ALTERNATIVA
Es respon per D. Ángel Bocanegra, portaveu del Partit Popular, que conforme
a allò que s'ha informat per la Delegació de Patrimoni no hi ha espais lliures
utilitzables en el Complex de l'Antic mercat d'Abastos.
Per Secretària s'informa, que concretament la zona mencionada en la
moció està considerada com a zona segura en cas d'evacuació de la pisicina o
de l'Institut i com a eixida d'emergència en el cas de la Junta d'Abastiments.
MOCIÓ ALTERNATIVA
Mantindre la Universitat popular d'Abastos, en les seues actuals condicions
atés que no hi ha espais lliures disponibles en el Mercat d'Abastos
VOTACIÖN:
Sotmesa a votació la moció alternativa s'obté el següent resultat.
Vots a favor 6 ( P.P)
Vots en contra 4( 2 PSOE, 1 Compromis, 1 EUPV)
Queda aprovada per majoria
Assumpte: NETEJA DE L'EDIFICI DE L'ANTIC MERCAT d'ABASTOS
En el recinte de l'antic mercat d'Abastos hi ha molts punts on és refugien i
dormen els coloms o els garrots que en gran nom poblen el nostre districte, este
anidament i la fisiologia tan característica d'eixes aus, què defequen molt sovint, et

com a conseqüència que moltes dels cornises del nostre edifici i el seu terra
presenten veritables aragalls d'escrements i goterons que per ser àcids desgasten
la pedra i espatlen el nostre patrimoni.
A mes com a conseqüència dels seues peculiaritats constructives que
presenten nombrosos racons i sent usat per gran quantitat de persones, sent el
mas nombrós dels
grups els alumnes de l'institut que alberga l'edifici, afexint a mes que el pas central
de l'edifici no te ports, és propícia una acumulació de fulls i fems que fa francament
desagradable l'ús o pas este edifici, emblemàtic del patrimoni de la ciutat
El Grup Municipal Compromis, continuant en la seua misió de rescatar el
patrimoni de la ciutat i amb caràcter prioritari el benestar de les persones, proposa
per al seu debat i votació, l'acord següent:
PROPOSTA D'ACORD
1. - Que és realitzen les tasques de netetja dels fendes del coloms, com calga,
inclos si fa no fa, amb aigua calenta i raspall i que malgrat els diferents
administracions usufructuaries de l'edifici, instem a l'Ajuntament a què posa
els mesures necesaries per la neteja de la totalitat dels espais comuns de
l'edifici repercutint les despeses produides als esmentades administracions.
EXPOSICIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
Els servicis de neteja que és realitzen a l'interior del mercat són els segúents:
Agranat manual diari de dilluns a dissabte amb un operari
dotatd'eines i carro.En tots els treballs d'agranat tant manual com mecánic és
retiren tot tipus d'excrfements, tant de gossos al pipican situat entre la tanca
exterior i el passadís que circumda l'edifici però interior a esta tanca, com de
coloms a l'interior de l'edifici. A mes és buiden els papereres instal.lades
Agranat mecánic amb màquina aspiradora i raspall adients una
vegada a la setmana
Els diumenges és neteja el sol d'accesobert de l'interior de l'edifici
amb rentavoreres per netejar a fons els excrements de coloms, este equip t'unixes
limitacions d'altura fins on pot ser efectiu, a mes que no pot actuar sobre elements
sensibles a l'aigua com iluminairs i altres elements de l'edificacíó
L'Ajuntament realitza una neteja periòdica de l'antic Mercat d'Abastiments, per la
qual cosa que s'hauria d'instar a les altres administracions i institucions que
compartixen l'espai a què netegen les seues zones corresponents.
Per D. Vicente Micó, representant de l'Associació de Veïns d'Abastos es
posa de manifest que s'ha realitzat un esforç important dede la delegació de neteja
per a aconseguir una major neteja en la zona, inclús els diumenges es neteja,
s'han posat rostes per als coloms i s'ha desinfectat les zones més brutes, però el
gran problema és la falta de civisme en algunes persones que no respecten les
coses públiques i les ensuncian i espatlen.
MOCIÓ ALTERNATIVA
Atés que l'Ajuntament realitza una neteja periòdica dels espais municipals, instar a
les altres institucions e Administracions a què netegen les seues zones
corresponents.
VOTACIÓ

Sotmesa a votació s'obté el següent resultat
Vots a favor: 6 (P.P)
Vots en contra: 4 ( PSOE, Compromis, EUPV)
Queda aprovada per majoria

5ºMOCIONES PRESENTADES PEL GRUP ESQUERRA UNIDA P.V
DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS.
Mocions presentades per la vocal Irene Sant Roque Muñoz, en nom propi i en el
del grup municipal Esquerra Unida
ASSUMPTE : BITLLET MULTIVIATGE PER A PERSONES DESOCUPADES.
La crisi econòmica ha sacsejat d'una manera inesperada i brutal a la
societat valenciana, que està vivint una taxa de desocupació com mai s'havia
conegut.
La ciutat de València te registrades al mes de maig del 2014 un total de
76.463 persones als llistes oficials del SERVEF el que representa una taxa del
28,2 % del total de la província i un 14,2 % del País Valencià, segons fonts del
propi SERVEF.
Estes dades és mantenen d'una manera estable amb mol poques
variacions en l'últim any, per la qual cosa la situació s'ha fet ja estructural de tal
manera que els experts parlen d'un nou perfil de pobresa, creant mes situacions
d'exclusió social.
De fet cada vegada sotàs mes els famílies que no podrien fer front a una
despes no prevista, atesa la situació de precarietat en la qual hi viuen.
l'Ajuntament com a administració mes propera a la ciutadania ha de
contribuir al benestar dels seus administrats a través de polítiques d'inclusió social
i que faciliten el seu dia a dia.
En este sentit el transport públic és essencial per al desplaçaments dels
famílies i suposen una despes en molts casos difícils d'assumir.
Per tot l'anteriorment exposat, la vocal que subscriu en nom propi i en el del
grup municipal d'Esquerra Unida, formula els següents
PROPOSTA D'ACORD:
ÚNICA.- Instar a l'Ajuntament de València a facilitar una targeta de transport urbà
a les persones desocupades de llarga durada.
EXPOSICIÓ PROPOSTA ALTERNATIVA
EMT València disposa de múltiples ajudes per al transport que s'oferixen a
diversos col.lectius amb un cost considerable per als arques municipals. De fet,
mes del 90 % dels usuaris és desplacen cada dia amb títols subvencionats. Esta

manera és possible ajudar no sols als desocupats sinó també a altres col.lectius
sensibles com els jubilats, pensionistes, joves i dscapacitats.
Uns dels títols mes utilitzen els valencians és el Bitllet multiviatge Plus. Un
abonament que oferix transbords gratuïts sense límits durant una hora. Este títul
influïu considerablement en l'aspecte conòmic: el preu per a 10 viatges és de 8
euros. El cost del servicié s sufragada per l'Ajuntament de València, i és calcula un
cost estimat anual que ronda els 15 milions d'euros.
d'altra banda està el bo Or, un títol que beneficia a mes de 100.000
ciutadans majors de 65 anys, pensionistes i discapacitats. l'aportació que
l'ajuntament realitza per a sufragar el cost esta mobilitat és de 16 milions d'euros.
Destacar també el llançament l'any passat del títol EMT Júpiter. Actualment
és validen cada dia 1.000 viatges amb este títol, que costa només 30 euros al mes
i és pot utilitzar sense cap límit.
De tot açò és deduïx que l'esforç que l'Ajuntament realitza per a incentivar i
promoure el transport públic entre els ciutadans i col.lectius socials és important.
No obstant, EMT València és compromet a fer nous estudis per afavorir, en la
mesura del possible, a mes colectius socials desfavorits.
MOCIÓ ALTERNATIVA
Continuar amb els estudis que ja ha iniciat l'EMT per a incentivar i promoure el
transport públic entre els ciutadans i col·lectius socials més desfavorits.
VOTACIÓ:
Vots a favor: 6( P.P)
Vots en contra 4( PSOE; Compromis, EUPV)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria.

ASSUMPTE : NETEJA DE l'ESPAI DEL MERCAT d'ABASTOS.
l'antic mercat d'Abastos, obra de l'arquitecte Javier Goerlich va ser
considerat en la seua època com un dels millors d'Europa. La seua transformació
en un espai multiusos que alberga dónes d'un Institut a espais esportius han fet
que este edifici i els seu entorn seguixen un lloc de confluència per a molts veïns i
veïnes.
És tracta doncs, d'un espai que conjuga d'una banda el seu valor històric i
patrimonial i d'altra una zona de pas i activitat veïnal per la qual cosa la seua
protecció i manteniment hauria de ser màxima.
En este sentit calç assenyalar que el manteniment és troba un poc
descuidat amb olors fortes que ara de cara al període estiuenc, amb l'augment de
temperatures és pot agreujar.
Per tot això, la vocal que subscriu, en el seu nom i en nom d'Esquerra
Unida del País Valencià formula els següents

PROPOSTA D'ACORD
PRIMERA.- Que és procedisca de manera urgent a la neteja de l'espai interior del
mercat d'Abastos
SEGONA.- Que és contemple una neteja mes periòdica durant els mesos d'estiu.
EXPOSICIÓ MOTIUS MOCIÓ ALTERNATIVA
Per D. Ängel Bocanegra es procedix a la lectura d'un informe realitzat pels tècnics
municipals del Servici de Neteja.
Els serveis de neteja que és realitzen a l'interior del recinte de l'antic Mercat
d'Abastos sotàs els següents: cenyint-se a la neteja del paviment horitzontal i
excloent la neteja de paraments verticals i altres elements (lluminàries, cornises,
finestres, etc) que no són competència esta secció.
Agranat manual diari de dilluns a dissabte amb un operari dotat d'eines i carro. En
tots els treballs d'agranat tant manual com mecànic és retiren tot tipus
d'excrements, tant de gossos al “pipican” situa't entre la tanca exterior I el
passadís que circumda l'edifici però interior a esta tanca, com de coloms a l'interior
de l'edifici. A mes és cuiden els papereres instalades.
Agranat mecànic amb màquina aspiradora i raspeu adients una vegada a la
setmana.
Els diumenges, és neteja el sòl d'accés obert de l'interior de l'edifici amb rentavoreres (Vehicle que porta un depòsit d'aigua i la llança a pressió sobre els
taquets) per netejar a fons els excrements dels coloms. Este esquip t'unixes
limitacions d'altura fi on pot ser efectiu, a mes que no pot atuar sobre elements
sensibles a l'aigua com lluminàries i altres elements de l'edificació.
Tots estos servicis són suficients per mantindre la zona neta en qualsevol època
de l'any inclòs l'estiu.

Moció Alternativa
Continuar amb els treballs de neteja amb la freqüència actual atenent a l'informe
tècnic presentat,

Votació
Vots a favor 6(P.P)
Vots en contra 4(2PSOE, 1 Compromis, 1 EUPV)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria

6t PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
ASSUMPTE: PLANS DE MOBILITAT EN LES GRANS VIES

Pregunta presentada per Avelina Fernández en nom seu i en el delgrupo socialista
de la Junta Municipal d'Abastos

ASSUMPTE: PLANS DE MOBILITAT EN LES GRANS VIES
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 6/2011 d'1 d'abril de
Mobilitat de la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament va procedir a l'aprovació del Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible definitiva en sessió Plenària de 27 de desembre del
2013.
El PMUS arreplega entre altres mesures afrontar la supressió dels passos
superiors per a vianants en l'Avinguda del Cid per a substituir-los per passos de
zebra en superfície amb l'objectiu de facilitar el pas dels vianants i calmar el tràfic
en les vies d'entrada de la ciutat a l'introduir nous semàfors per a facilitar la
transició entre les zones interurbana i urbana, efecte que es pot potenciar
incrementant el temps de verd en els semàfors.
També el PMUS, en la seua pàtina 278, mostra un mapa en què se senyalitzen els
passos de zebra addicionals recomanats per a facilitar el trànsit de vianants i
ciclistes. En els districtes d'Abastiments apareixen senyalitzats uns 30 punts,
alguns dels quals, com el punt 246, ja han sigut sol·licitats amb anterioritat pels
portaveus socialistes en esta Junta de Districte.
PREGUNTA
1.- En quin termini es compromet l'Ajuntament a afrontar les dites reformes?

RESPOSTA

L'execució de les diferents actuacions incloses en el mateix, s'executaren,
en funció de la disponibilitat pressupostària i dels acords i prioritats que
establisquen, en cada moment, els òrgans de govern municipals.

ASSUMPTE.OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA CEIP RAQUEL PAYÁ
En la sessió ordinària del Consell de Districte d'esta Junta Municipal celebrada el
dia 2 d'Abril del 2014, es va acordar a iniciativa del Grup Socialista, instar a
l'Ajuntament de València a corregir les deficiències del CEIP Raquel Payá que són
de la seua competència i traslladar a la Conselleria d'Educació les deficiències que
són de la seua competència i prioritzant de forma urgent, per la seua alta toxicitat,
la retirada de la Uralita del pati d'infantil.

El 3 d'Abril del 2014, tal acord va ser traslladat d'ofici a l'Àrea de progrés humà i
cultura, Sr. Regidor Delegat d'Educació D. _Emilio del Toro Gálvez.
Per tot allò que s'ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
PREGUNTA/S
1.- Quines actuacions ha escomés des de llavors l'Ajuntament de València
respecte al CEIP Raquel Payá?
2.- Quines actuacions ha escomés llavors la Conselleria d'Educació respecte al
CEIP Raquel Payá?
3.- Quin és el termini d'execució previst per l'Ajuntament de València per a corregir
les deficiències que són de la seua competència?
4.- Quin és el termini d'execució previst per la Conselleria d'Educació per a
corregir les deficiències que són de la seua competència?
RESPOSTES
Clavills en l'exterior de l'edifici:
Es trasllada de la dita sol·licitud al Servici d'Arquitectura d'Educació per al seu
informe.
Retirada d'engrunsadores:
Se sol·licita a la direcció del col·legi petició per escrit d'allò que s'ha sol·licitat no
havent rebut cap comunicació per part del col·legi en data hui. Rebuda la dita
sol·licitud es procedirà a la seua retirada amb caràcter d'urgència.
Respecte al tema de potència elèctrica:
Es va cursar l'orde a l'empresa adjudicatària per a la instal·lació d'un ICP en
compliment dels articles onze i dotze del R.D. 1454/2005acord negant-se la
direcció a la realització de tals treballs pel que en data hui la dita instal·lació no
complix amb el R.D.
Olors en els banys del camp de futbol:
S'han pres les mesures oportunes per a la seua esmena.
des del passat 2 d'abril del 2014 no s'ha realitzat cap obra en eixe centre.l
les obres de manteniment i rehabilitació estan regulades per la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, corresponent estes a la Conselleria d'Educació
El CEIP Raquel Payá té un porxe de fibrociment. Com la resta de porxes de
fibrociments dels centres públics està catalogat.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'acord amb la disponibilitat econòmica
realitza obres de substitució de les cobertes de fibrociment.
Les obres de manteniment i rehabilitació estan regulades per la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, corresponent estes a la Conselleria d'Educació.

El CEIP Raquel Payá té un porxe de fibrociment. Com la resta de porxes de
fibrociments dels centres públics està catalogat.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'acord amb la disponibilitat econòmica
realitza obres de substitució de les cobertes de fibrociment.
ASSUMPTE: CAMÍ ESCOLAR SEGUR.
Pregunta presentada per Avelina Fernández en nom seu i en el delgrupo socialista
de la Junta Municipal d'Abastiments

ASSUMPTE: CAMÍ ESCOLAR SEGUR
La Comissió de Cultura reunida el passat 25 de març va acordar per iniciativa del
Grup Socialista plantejar per a l'any 2015 un nou concurs que premie el millor
projecte de Camí Escolar Segur entre els col·legis dels districtes d'Abastiments.
L'acord arreplega la necessitat impulsar projectes que augmenten la mobilitat
sostenible i l'autonomia dels alumnes en els nostres districtes i marca l'objectiu de
presentar una proposta a la pròxima Comissió de Cultura per al que esperem que
el Grup Popular compte amb la col·laboració de tots els grups.

PREGUNTA
1.- S'ha posat en marxa el full de ruta per a fixar les bases del concurs?
2.- Quines mesures es van a impulsar des d'esta Junta de districte per a motivar
als centres escolars?
RESPOSTA
Se celebrarà una comissió de cultura per a tractar exclusivament el tema del
concurs “camí escolar segur”, perquè cada grup present les propostes
corresponents respecte al concurs i a les mesures a adoptar per la Junta.

7m PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP COMPROMIS DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS.
S'entrega per Secretària al portaveu del grup en document escrit
Presentades pel vocal Pep Martí Maicas, en nom propi i en el del Grup Municipal
Compromís
ASSUMPTE: CENTRE DE DIA ABASTOS

Al carrer Conca de la ciutat de València, està en funcionament dónes de fa uns
anys un centre de dia per a persones majors i discapacitats, el “Centre de dia
Abastos” de titularitat privada.
Per consultes rebudes en este grup municipal de Compromís, fem a l'equip
de govern de l'Ajuntament de València les següents:
Preguntes

1. - Te l'Activitat concedida la corresponent Llicencia de Funcionament
en cas afirmatiu en quina data ?
2. - En cas afirmatiu, figura a l'expedient la corresponent Auditoria acústica i
s'ha comprovat pels servicis tècnics que esta ha presentat resultats
favorables?.
3. - En cas negastiu, a prés mesures l'Ajuntament per salvaguardar la
seguretat de l'usuaris de l'Activitat i el compliment de la normativa vigent?
Preguntes realitzades amb l'esperit de col·laborar amb la seguretat i benestar dels
ciutadans.
Respostes
Consultats els antecedents que és troben en poder del Servici d'Activitats, consta
l'expedient núm. 03901/2005/1791, havent-se concedit per Resolució núm. N-2821
de data 20/10/2006, llicència per a la instal·lació d'una activitat de centre de dia a
nom de l'entitat Estudi d'Ambientació S.L., en la C/ Conca núm. 68. En data
31/05/2007, és va autoritzar el funcionament de l'activitat de referència.
ASSUMPTE: QUEIXES REPETIDES ALS SERVEIS DEL POLIESPORTIU
D'ABASTOS
No és la primera vegada que a este grup municipal ens$ han fet arribar
queixes, fonamentalment. però no sols, sobre la netetja dels instalacions del
Complex poliesportiu d'Abastos, esta volta la repeticio de negligencies i l'escasa
capellà dispensada per la Gerència de la F.E.M. a la usuària ens$ ha fet trasmetre
els queixes i preguntes que's deriven dels fets succeits al llarc de mes d'un any.
Malgrat que tot l'argumentari és troba a l'Ajuntament de València, adjuntem
fotocopies dels documents que s'han presentat en diferents instancies o registres
oficials i de la resposta obtinguda per l'usuaria a l'abril de l'any pasat, en l'escrit de
juny d'enguany la ciutadana reitera els queixes anteriorment expresades i afig un
tracte desconsiderat sofert per l'esmentada persona i la segua familiar.
Pels arguments anteriors és fan els seguents:
PREGUNTES
1.- Te constància la Regiduria d'esports dels queixes que'ls usuaris dels
serveis poliesportius municipals presenten als instal·lació esportives? és a dir,
la Fundació Esportiva municipal transmet els queixes rebudes? És contesten
tots els quixes rebudes?
És resolen els incidents comunicats qui ho comprova?
És te mes interés amb les queixes reiterades?
RESPOSTES
S'entrega per Secretària al portaveu del grup en document escrit
¨Des de 2006, cada una dels accions de la Fundació Esportiva Municipal,
passa pel filtre del procediment de qualitat. En este context, un dels pilars
fonamentals és la gestió dels reclamacions i suggeriments dels usuaris i
usuàries, que és convertix en una interacció entre ambdós parts que busca
la millora contínua del servici que és presta al ciutadà.

En este sentit la FDM te un procediment de Qualitat que s'aplica en tots els
instal·lacions esportives municipals, tant de gestió directa, com d'indirecta,
en el que s'establix un termini de 45 dies per a contestar tots els
reclamacions. Estigues reclamacions tenen unixes quantes vies d'entrada:
directament en la web de la FDM, en els oficines de la FDM, en els
instal·lacions de gestió directa, en els instal·lacions de gestió indirecta i a
través de l'Oficina Virtual de queixes i suggeriments de l'Ajuntament de
València.
Durant 2014 la Fundació Esportiva Municipal hi ha rebut un total de 276
reclamacions. d'elles, 57 corresponen al CDC Abastos. 50 és van presentar
en la pròpia instal·lació, 5 a través de la pàgina web de la Fundació, i 2 per
mitjà de l'Oficina Virtual de Queixes i Suggeriments de l'Ajuntament de
València.
Totes els reclamacions que arriben a la FDM, sotàs tramitades i
contestades, i si alguna d'elles requerix un seguiment, este és du a terme
pel tècnic de la FDM assignat per a la seua resolució.
El termini de contestació dels reclamacions en 2013 va ser de 29,59 dies
dónes que és registren en els oficines centrals.”

ASSUMPTE: ACCES VEHÍCLES A TRAVÉS DE PAS DE VIANANTS

Al carrer Palleter cantó al de Gabriel Miró, hi ha un solar envoltat amb una tanca
en què s'ha practicat una porta d'accés coincident justament amb un pas per a
vianants, com vullga que la grandària de l'esmentada porta és sufucient i
adequada per l'entrada o eixida de vehicles a motor i malgrat que no et pintades
en el terra, et tot l'aspecte que vaja a servir per la custòdia o aparcament de
cotxes.Com a resultat dels consideracións anteriors és dirigixen a l'equip de
govern de l'Ajuntament els següents:
PREGUNTES
1. Te la propropietat, demanada Llicencia Ambiental per a desenvolupar alguna
Activitat relazionada en l'aparcament de vehícles a motor, o en tot cas queprecise
de l'entrada o eixida este tipus de vehicles?
2 En cas negastiu, pensa l'Ajuntament de València permetre, ni que seguisca
puntualment, l'entrada o eixida de vehícles creuant la vorera i accedint pel pas de
vianants?

3.

- En cas negatiu, pensa l'Ajuntament de València disposar alguna mesura
dissuasória per impedir la utilització d'esta entrada per a vehícles? Preguntes
realitzades amb l'esperit de col·laborar amb la seguretat viària i la mobilitat
sostenible.

RESPOSTES
S'entrega per Secretària al portaveu del grup en document escrit

“Consultats els registres que és troben en poder del Sistema
Informàtic Municipal consta que per l'entitat INGARPA, S.L. és va sol·licitar
certificat de compatibilitat urbanística d'una activitat d'aparcament en solar, en
carrer Literat Gabriel Mire, 11-13 / carrer Palleter número 71 (expedient
E/03901/2014/0875). Amb data 6 de maig del 2014 s'ha requerit a l'entitat perquè
complete la sol·licitud.
No existix sol·licitud de gual per a l'entrada de vehicles en tramitació.

Sense perjuí dels sancions que procedisca, i de la instrucció del corresponent
procediment sancionador per a la seua imposició, quan l'administració competent
tinga coneixement que una activitat funciona sense autorització o llicència,
s'acudirà a què disposa l'article 74 (“Regularització d'activitats sense el corresponent
instrument reintervenció”) de la Llei 2/2006, de Preva véncer de la Contaminació
i Qualitat Ambiental.”

PRECS I PREGUNTES
Pels veïns de la Plaça de María Beneyto es posa de manifest l'existència de
grands problemes de seguretat i higiene en l'interior de la mateixa, pels portaveus
de tots els grups s'assumix que es procedisca en col·laboració amb els veïns a
buscar alún tipus de solució que els permeta millorar les condicions d'eixa zona
Sra Irene Muñoz, vocal d'Esquerra Unida PV se sol·licita infoprmación sobre com
funcionen les taules de solidaritat, la seua composició i com funcionen en este
Districte.
I sense més temes que tractar s'alça la sessió pel President 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 dalt indicats

EL PRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

D. Juan Vicente Jurado Soriano

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

Desiré Albors Bru

