ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 4 DE JULIO DÊ.2017
.ASSISTENÏS
PRESIDENTA
Sra. Consol Castillo Plaza
VOCALS:
GRUP-COMPROMIS
D Pep Martí Maicas
D. Angels Martínez Muñoz
D. Andreu Soler Salvador
GRUP POPULAR
D.Gerardo Santos Gimeno
D.Adela García Bernal
D. Joaquin Fernández Parra
GRUP SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
D. Avelina Fernández Garcia
GRUP CIUTADANS
D. Francisco José Belloch Olmos
GRUP VALÈNCIA EN"COMÚ S
Sra. Ana María López Hernández
SECRETARIA
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 1", els membres del Consell, que a dalt es
detallen, així com diferents representants d'Entitats Municipals situades en la
demarcació, per a tractar els assumptes establits en I'Ordre del Dia de data 23
de juny de 2017.
1.-LECTURA I -APROBACION DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR
Donada per llegida I'acta de la sessió anterior, s'aprova per unanimitat
2,-INFORME DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL D'ABASTOS
Per la Presidenta *Dña *Consol Castillo s'exposa
Des de l'últim Consell de Districte i seguint la línia de contacte amb els regidors
que iniciem amb el senyor Regidor *Giuseppe *Grezzi, continuem sobre la base
d'unes demandes que havien sorgit per part d'alguns veïns i en referència a
temes d'urbanisme, amb la presència el dia 2 del mes de maig, del Regidor Sr
Don Vicent *Sarrià , qui davant un grup de veïns interessats en temes que els
afectaven a ells personalment o al barri en general, va respondre de forma
puntual a tots, aquells dubtes i requeriments que se li van plantejar
Amb posterioritat, i atès que moltes de les consultes que se'm feien en les cites
mensuals d'atenció als veïns i les veïnes del barri i també atès que el nombre
de preguntes que es plantejaven en els consell del districte tenien a veure amb

el tema de la neteja vaig organitzar una altra trobada amb la

regidora
responsable de residus sòlids i parcs i jardins , qui va acudir el 6 de juny a
rendir conte de la seua gestió i va respondre a les qüestions que un nombrós
grup de veïns i veïnes li va plantejar.
En un altre ordre cuses també comunicar-vos que per fi s'ha resolt la
incomprensible situació administrativa en què es trobava la titularitat del
manteniment integral de tot el recinte d'aquest edifici., ha quedat clar que serà
la regidoria de parcs ijardins .
També comunicar-vos que avui s'han iniciat les obres de remodelació de la
zona de I'espai per a gossos."Respecte de les intervencions aprovades en els
pressupostos participatius de 2016, en aquests moments tenim :
1.- .Condicionament dels passos de zebra i carril bici del Carrer Conca està en
licitació
la
tràmit
2.- El carril bici del pont de *Campanar està també tramitant-se la licitació
3.- El jardí de Maria Beneyto està ja al servei econòmic pressupostari i per tant
serà imminent la iniciació dels treballs.
4.- .La millora de papereres, expenedors de borses icendrers per a tot el barri
ja
contractació
està
en
Amb aqueixes 4 intervencions estarien finalitzades totes les intervencions que
es derivaren dels pressupostos participatius de 2016.
Respecte de 2017, tenim diferents projectes , dels quals en tramitació tenim 2
en la *Olivereta i la resta o s'està gestionant la redacció del projecte o a punt
d'iniciar-se I'expedien
Comenta que en el Mercat Rojas Clemente s'estan portant a terme moltes
activitats i tallers en pro de rellançar el comerç de barri però no únicament açò,
sinó que també es treballa per I'increment de la consciència de barri amb la
responsabilitat que açò comporta
Ahir va començar una intervenció pictòrica en I'exterior del mercat que ho
convertirà en un mercat únic en la nostra ciutat. La intervenció és el resultat
participatiu per part de I'adreça del mercat, que ha implicat també a altres
associacions del barri triant entre una sèrie de propostes aquelles que més li
han agradat. Us convide a visitar-ho
Per Presidència es fa lliurament de les respostes a les preguntes presentades
en el Consell anterior transcrivint-se les mateixes a continuación

Respostes a D. Gerardo Santos, portaveu del grup Popular, a les seues
preguntes del Consell anterior
Palmeres en complex del Mercat d'Abasfos. Manteniment i poda a
I'interior.
S'ha realitzat la poda integral de totes les palmeres i arbrat del recinte del
mercat d'Abastos entre el 24 i el 31 de maig

Efectius de Policia Local en el distrito de Abastos.
La Delegació de Policía ens informa:
1a.- Actualment existeix un total de 27 agents

que realitzen funcions de Barri, 2

Oficials i25 Agents.
1 Oficial i 13 agents en el torn del matíi 1 Oficial i 12 agents en el torn de la
vesprada, tots els barris del Districte es troben coberts
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SERVICI OPERATIU DE CARRER
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MATf
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l0FtctAL

loFtctAL

13 AGENTS

12 AGENTS

3 oFtctArs

2

17 AGENTS

19 AGENTS

4 ()FtctAts

3

30 AGENTS

31 AGENTS

oFlclAls

oFtctAls

NIT

2

oFtclAls

10 AGENTS

2

oFtclAts

10 AGENTS

TOTAL

UNITAT

9 oHCrArS

71 AGENTS

3a.El nombre d'agents s'ajusta permanentment a les necessitats operatives de
cada moment per a donar millor resposta a les necessitats veinals.
4a. Depenent de les necessitats del servei, se sol'liciten reforços operatius en
aquells caps de setmana que la demanda supera el nombre d'efectius
existents, amb la finalitat de donar cobertura a tots els actes que requereixen
presència policial, en el propi districte (Demanda d'operatius concrets).
Ase ntamie ntos ilesales
El servici de Benestar Social informa

Assumpte: Assentaments il'legals en el Districte d'Abastos
1.- En quines ubicacions en el districte d'Abasfos es té constància
d'assentaments il'legals? Se sol'licita desglossar per barris i carrers
El Cens d'Habitatge Precari s'entén com un registre de famílies que habiten en
habitatges precaris, que es gestiona des de la Secció de programes de lnserció
Social i Laboral. Cadascú dels habitatges ressenyats ha d'estar associat a un
assentament, és una de les exigències del programa informàtic. Els habitatges
associats a un assentament no necessàriament es troben unes al costat d'unes
altres, solen estar pròximes i en la mateixa zona, però no en el mateix espai.

Les dades personals que arreplega el Cens d'Habitatge Pre'cari s'han facilitat
per aquelles persones que de manera voluntària han accedit a facilitar-los.

El districte d'Extramurs correspon a la zona d'actuació del Centre Municipal de
Serveis Socials de Olivereta, registrant-se un totalde set habitatges precaris en
les següents ubicacions:

- Passatge Sta. María Micaela. Assentament Juan Llorens
- Guillem de Castro, 95 esquerra. Assentament Botànic.

- Literat Gabriel Miró- Juan Llorens. Assentament Juan Llorens
- Guillen de Castro, 149. Assentament Botànic.

- Gaspar Bono, part posterior JesuiIes. Assentament Jesuiïes.
- G.V. Fernando el Catòlic (jardí central). Assentament Botànic.
-Xilxes. Assentament Botànic
En cap d'aquests habitatges els seus ocupants han volgut facilitar dades.
En eldistricte de Olivereta els domicilis ressenyats corresponen a lazona
d'actuació del Centre Municipal de Serveis Socials de Patraix, registrant-se un
total de quatre ubicacions diferents:

-Plaza Colònia Espanyola de Mèxic. Assentament Fuensanta.
- iardín Tres Creues front Hospital General. Assentament Tres Forques.
- Plz. Vicente Castell Maique. Assentament La Llum

- Plz. Murcia, 19. Assentament Fuensanta.
En cap d'aquests habitatges els seus ocupants han volgut facilitar dades.
2.- Quantes persones en total s'estima que es troben situades en aquest tipus
d'assentaments?
Com ja s'ha reflectit en cap de les adreces ressenyades s'han volgut facilitar
dades. Es desconeix per tant el nombre de persones que resideixen en els
mateixos.

3.- Quantes reclamacions a la policia local s'han realitzat per aquest concepte?
Des d'aquesta Secció no es disposa d'aquesta informació.
4.- Quins estan sent les actuacions de la policia local en cadascun dels
assentaments?
Des d'aquesta Secció no es disposa d'aquesta informació
La regidoria de Policía ens informa el següent:

Respecte a l'assentament il.legal en el solar del Carrer Sant Vicente amb
Maestro Sosa amb data 14 de febrer, es va procedir a la neteja i desallotjament
per part de la propietat, de les dues persones que allí pernoctaven.
Talas de arbolado.

1-El Servei de Jardineria ha abatut 18 arbres en làmbit de la Junta Municipal,
pels motius que a continuació s'exposen:
8 unitats d'arbrat per estar secs.
5 unitats d'*arbres caiguts pels temporals esdevinguts en el mes de setembre
en el mes de desembre de 2016,
5 unitats d'arbres per presentar risc de caiguda.
egu ndo-Risc-2

Pal

leter-Acer

Pal

leter-Hacer negundo-Temporal-1

n

Cuenca-Platanus hispànica-Temporal-1
Cuenca-Fraxinus ornus-Sec-1
Cuenca-Jacaranda-Bolcada cepel ló-1
San José de Calasanz-Fraxinus a.-Temporal-1
Marquès de Zenete-Shofora japónica-Sec-1
Albacete-Melia azedarach -Bolcada cepelló-1
Al bacete- M

elia azedarach -Ri sc- 1

Maestro Sosa-M el ia azedarach-Risc-

1

Maestro Sosa-Albicia c.-Risc-1

Av. Pérez Galdós-Populus ap.-Sec-1
Sant Vicent Màrtir-Citrus aurantium-Sec-1
Doctor Gil i Morte-Quercus llex-Sec-2
Doctor Gil i Morte-Quercus F.-Sec-2

2- Dels 18 unitats d'arbres
Albacete, 52 -----------1

abatuts s,han plantat 24 unitats, en els carrers

i

Alzir a 27

----

--

--

--

------

-2

Conca'21 i 28-------3
Conca 45-48

5

1

-60-----------4

Conca 68 i 70 -----------------2
Doctor Gil i Morte 19,18,20,24,i24 b----------5
Doctor Gil i Morte 2,4,6 i 11----------4
Pintor Benedito

11

------------------------1

Sant Francisco de Borja
San José de *Calasanz 21

1

------------1

Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de
Jardineria i Paisatge

1. Arbres abatuts en zona de la Junta Municipal d'Abastos

data

jardí unitats

especie

2710512016

OESTE 3
OESTE 3

PRUNUS

2710512016
I'exemplar

OESTE 1
2710512016 OESTE 1
0410112016 T- lV,V
2710512016

NIGRA
ACER

Mort o malaltia de I'exemplar

Mort o malaltia
Mort o malaltia de l'exemplar

CERCIS Mort o malaltia de l'exemplar
1 CHOPO Mort o malaltia

I'exemplar

T-l
1510212016 T-ll
1510212016 T-ll
0711112016 T-ll
2910412016 T-ll
0410212016 T-lll
0810312016 T-lll
0110812016 T-lll
1510212016 T-IV,V
0410312016 T-IV,V
0910312016

1
1
1
2
1
5
I
1
1
1

de

PINO

Mort o malaltia de l'exemplar

CHOPO

Mort o malaltia de I'exemplar

PINO

Mort o malaltia de l'exemplar

DATILERA Mort o malaltia de I'exemplar

CHOPO

Mort o malaltia de l'exemplar

PINO
PINO
TILO
PINO
PINO

Mort o malaltia de l'exemplar
Mort o malaltia de l'exemplar
Mort o malaltia de l'exemplar
Mort o malaltia de l'exemplar
Mort o malaltia de l'exemplar

de

PINO
T-IV,V I
1 PINO
0410312016 T-IV,V
fi any
T-IV,V 50 PINO
0110712016

Mort o malaltia de l'exemplar
Mort o malaltia de l'exemplar
Danys per temporal

76

2.- En la campanya de plantació 201612017 hem plantat 410 exemplars en el
Jardí del Túria i resta de parcs de I'Organisme, 58 exemplars en la zona. Al
tractar-se de parcs les reposicions són analitzades detalladament i planificades
per al següent exercici, depenent la ubicació exacta i espècie a replantar, de la
configuració de les þlantacions arbòries existents en el parc.

Palomas en comoleio del mercado de Abastos
Des del Servici de Serveis Centrals Tècnics, depenent de
Serveis Centrals ens informen:

la

Regidoria de

En relació amb la petició de control i neteja relacionat amb els coloms de I'antic
Mercat d'Abastos,li comunique que per part d'aquesta Oficina de Coordinació
s'ha procedit a la col.locació de bandes de prnxos anticoloms en les llindes dels
arcs dels accessos situats en C/Bisbe Amigó (Bon Ordre) i Alberic

Programades i pendents:
Neteja i pintura dels paraments verticals dels dos accessos al passatge a
realitzar amb personald'ocupació el pròxim mes d'agost."

A més, la reoidoria de Benestar Animal, a la qual també es va consultar
possibles mesures, van remetre nota explicant les actuacions que es fan,
encara que no afecten a I'interior del complex.
El contingut de la nota és el següent:

"El control de la població de coloms a la ciutat de València s'efectua a nivel
general, mitjançant la instalació de cuatre dispensadors de pinso esterilitzant
per a controlar la població de coloms. A I'interior del complex del Mercat
d'Abastos, concretament, no s'actuat, ja que aquesta actuació no es du a terme
en edificis privats i, en edificis públics, correspon a qui te assignada la
corresponent competència.

La utilització d'este mètode de control, I'eficàcia de la qual queda àmpliament
demostrada ja que es ve practicant fa anys en pai'sos com França, ltàlia i
Regne Unit, presenta grans avantatges enfront dels procediments únics de
captures que es venien prestant de manera tradicional.

Entre els avantatges a destacar pel nou mètode de control de la natalitat per
mitjà del citat pinso, es troba que els coloms dominants eren capturats en un
número molt escàs, pel que una vegada controlada la població es feia molt

complicat el poder reduir-la més al no capturar-se les aus dominants, Amb este
mètode s'arriba perfectament a eixes aus dominants constatant-se que
l'eficàcia de I'acció es veu incrementada en un alt percentatge pròxim al 60%.
El pinso esterilitzant està format per un compost denominat NICARBACINA el
qual comença a fer efecte als pocs dies de la seua ingesta per part dels coloms
i el seu efecte esterilitzant cessa als 15 dies de la ingesta del producte. Amb
açò s'obté I'avantatge que aquells coloms silvestres que només estan de pas
en la nostra ciutat només mantindran I'efecte esterilitzador mentres estiguen en
la mateixa i quan estes es tanquen zones fora del nucli urbà continuaren amb el
seu cicle reproductor amb total normalitat, per la qual cosa el benefici
mediambiental és molt superior.
L'ús de la nicarbacina també té efectes beneficiosos des d'un punt de vista de
la salut pública ja que millora I'estat físic dels coloms que ingerixen el producte
a I'eliminar diverses bacteries perjudicials per als coloms així com per a les
persones que pogueren estar en contacte amb estes d'una manera prolongada
en el temps, amb la qual cosa d'esta manera a part d'aconseguir un benefici en
el benestar animal de les mateixes s'aconseguix millorar la salut pública de la
ciutat. L'aplicació del pinso esterilitzador va acompanyada d'un estudi previ de
la població i altres espècies d'aus que puguen freqüentar la zona. La seua
aplicació és totalment localitzada de forma puntual i realitzada per personal
especialitzat i acreditat per a esta labor de tal forma que cap altra espècie d'au
es puga veure afectada pel consum accidental d'este pinso. Este formulat
també presenta I'avantatge que no és bioacumulativo pel que els rapaços
tampoc es veuran afectades pel possible consum de coloms esterilitzades"

Resposta de la reqidoria de Mediambient:

Els servicis de neteja per part de la contracta de neteja viaria del complexe
d'Abastos son els següents:

El recinte perimetral dins el cercat del mur de pedra i forja metal.lica
incloent el passatge cobert s'agrana manualment tots els dies de dilluns a
dissabte.

La neteja amb maquina renta-voreres que disposa d'una llança d'aigua a
pressió a 60 atmosferes amb productes desodoritzats i desinfectants de la

zona es realiiza dues vegades a la setmana, el planificat dijous a la nit iel
festiu.

La neteja dins del recinte es realitza els dijous a la nit per evitar les
caigudes.
L'espai de socialització de gossos que hi ha al interior es neteja de residus

canins tots els dies i disposa d'una paperera de 50 litres amb dispensador

de bosses en perfecte estat de funcionament i amb subministrament de
bosses regular.

S'ha realitzatuna inspecció general sobre els excrements de coloms el dia 1juny-2017 dijous, i s'ha trobat en condicions acceptables de neteja sense entrar

a valorar les taques infiltrades al marbre del paviment i murs de restes de
brutícia i de excrements de coloms que requeririen uns treballs de neteja amb

màquines d'abrasió

i

polit que requereixen d'una actuació especial de

manteniment del edifici i complexe.
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Gorrillas en el distrito de Abastos
Resposta de la Regidoria de Policia
la.Zona de I'Hospital General :4-5 gorrillas
Zona del Complexe Administratiu 9 d'Octubre (Consellería): En actualitat no hi
ha.
Zona del Mercat i Plaza Rojas Clemente: 2 gorrillas
Zona Ambulatori Juan Llorens i C/ Juan Llorens: En actualitat no hi ha.
Zona del barri de Pelayo: 3-4 gorrillas
Zona de c/Nord amb Sant Jacinto: 2 gorrillas
Zona de la finca Rioja, Maestro lnsulsa i C/ Marques de Zenete: En actualitat
no hi ha.

Zona Maestro Palau: 2

2a.2016 s'han imposat un total de 21 denúncies

2017 s'han imposat un total de 3 denúncies

3a.. No existeix cap procediment jurídic-operatiu en sí mateix eficaç. Ens
trobem amb un problema de domicili i sobretot de solvència econòmica per a
fer front a les sancions. La Regidoria de Protecció Ciutadana, té previst
engegar el dispositiu de platges a partir d'intervinguts de maig amb el que
augmenta la freqüència d'efectius en la zona. Actuació que permet en la
majoria dels casos pal'liar la situació
Botellon en el distrito de Abastos
Resposta de la regidoria de Policia:

1a.-En el Districte d'Abastos, existeixen zones habituals de botelló: els caps de

setmana
Maestro Sosa
Plaça d'Espanya
I altres punts circumstancials amb un nombre menor de persones congregades

2a. S¡. S'ha produit un augment en el nombre d'efectius nocturns per a donar
eixida als múltiples comesos especialment els caps de setmana s'intenta
aconseguir del CNP una major implicació en aquests temes, ja que també és
de la seua competència en tractar-se d'un tema que pot afectar a la seguretat
ciutadana.
Seguirem amb el treball constant per a minimitzar la problemàtica plantejada i

evitar una proliferació major d'aquest fenomen.

Sala Og2, 142 trucades en el districte d' Abasfos , encara
que pot ocórrer que algun grup de trucades reclame presència en un mateix
3a. S'han rebut en la

punt.

4a.En I'exercici 2016 es van realitzar 60 intervencions per botelló, en el que
portem de 2017 es porten computats 26 serveis.Sa.- 71 denúncies efectuades
per efectius de Policia Local.

Respuestas a D. Javier Copovi, portavoz del grupo Giudadanos

Reivindicació obres i millora del Poliesportiu Nou Moles.

Són varies les peticions d'acondicionament de I'entorn de la Piscina de Nou
Moles. Estes peticions han estat enviades reiteradament a les diverses
regidories que podrien estar afectades o podia ser del deu interès. Des d'elles,
es va informar que no és competència de l'ajuntament sinó de la Generalitat
Valenciana, raó per la qual es va enviar una carta a la Conselleria d'Educació,
investigació, cultura i esport, direcció general de l'Esport per a trasmetre estes
inquietuts.
La regidoria d'Esports també va comunicar el següent:

L'obra lnfraestructura Esportiva del Complex Esportiu Nou Moles, estava sent

promoguda i supervisada inicialment pel Consell Valencià de I'Esport,
actualment per la Direcció general de I'Esport i per tant per la Generalitat
Valenciana.

L'obra es troba parada i tancada. L'Ajuntament de València no té atribucions i
competències respecte de I'accés a la mateixa, la seua cura, neteja i custòdia.
L'obra es troba paralilzada des de fa temps, i s'han pogut apreciar alguns
desperfectes en el clos perimetral de protecció de la mateixa, suposant en si
mateix un risc per permetre el possible accés a zones amb importants
desnivells.

Aquesta circumstància s'ha posat en coneixement de

la Direcció

general
d'Esports de la Generalitat Valenciana perquè s'actue en conseqüència, donant
les instruccions oportunes a la Direcció facultativa de les obres i empresa
constructora adjudicatària de les mateixes.

Zona Carrer Brasil-Navarro Cabanes: centre de dia. aparcament en el
informació sobre PAI de la zona
solar mentre estioa lliure.
De la regidoria de Mobilitat Sostenible ens informen el següent:

Consultat el Sistema d'lnformació Geogràfica Municipal, s'informa que existeix
un solar amb l'ús de Servei Públic, al fons d'una plaça per als vianants ja
construida en urbanitzar el PAI "Brasil - Navarro Cabanes".
En les Normes Urbanístiques del PGOU s'indica que en una parcel'la destinada
a Servei Públic els usos provisionals possibles són els de caràcter dotacional,
no incloent per tant l'ús d'aparcament.

En aquest cas es dóna a més la circumstància que per a aparcar en el solar
s'accediria pels passos de vianants existents i travessant una zona per als
vianants enjardinada, la qual cosa no es considera admissible.
Per la seua part, la Regidoria de Desenvolupament Urbà ens comunicaren que
respecte a la zona del PAI Brasil-Navarro Cabanes, des del servei de

Programació es va informar que I'Acta de Recepció de les obres d'urbanització
del PAl, es varen signar el 4 de juliol de 2016.'

Firme calzada Perez Galdos, zona carril bus en mal estat. Acumulacions
d'aigua en els moments de plutja. Espacialment pas de vianants tram
entre carrers Gabiel miro i Mestre Guerrerol.
Des de la Regidoria de Desenvolupament Urbà ens informen que s'ha passat
avis al Servici de Manteniment d'lnfraestructures perquè realitzen visita
d'inspecció i prenguen les mesures oportunes.
Dubtes sobre la utilitat dels pàrquings reservats per a motos en la zona de
Arrancapins, en detriment de la zones d'aparcament d'automovils.
Preguem es realitze un estudi de l'ús d'aquestes zones reservades per a
poder comprovar la seua necessitat"
La Regidoria de Mobilitat Sostenible ha respost:

Contestación Parking Motos Arrancapins
Les places d'estacionament de motocicletes s'estableixen en els llocs on hi ha
necessitat, segons un estudi previ que es realitza en la zona.
Es col.loquen davant dels passos de vianants en lloc de destinar aquest espai
per llocs per a vehicles per a millorar la visibilitat del pas i, per tant, la seguretat
dels vianants. No obstant açò es revisarà la zona.indicada per a comprovar si
és convenient una modificació de les mateixes, d'acord amb el sol'licitat

Accesibilitat per a persones amb mobilitat reduiUa als Jardins del Turia.
trams l.ll.lll i lV. Prequen solució.
La situació actual accessos al Jardí del Túria Trams l, ll, lll i lV (zona adjacent
a la Junta de Municipal d'Abastiments)

Tram I i ll: Disposa de 12 accessos al jardí, dels quals 7 disposen de rampa i
dins d'eixe grup 4 estan totalment adaptats. La resta d'accessos únicament
disposen d'escales

Tram lll: Disposa de 6 accessos aljardí, dels quals 3 disposen de rampa i dins
d'eixe grup 1 està totalment adaptat. La resta d'accessos són no accessibles
per disposar únicament escales
Tram lV: Disposa de 6 accessos aljardí del llit antic, cap d'ells està adaptat pel
fet que els accessos estan constituits per un únic tram de rampa de terra de
longitud major a 9m sense àrees de replanells. L'Ampit i els seus accessos
compresos entre Pont Glòries Valencianes i el carrer Túria sÓn Bé de
Rellevància Local (codi C05 BRL-PGl) el que impossibilita modificacions en els
accessos històrics com la rampa de baixada de la petxina.

La situació d'accessos al Jardí del Túria, és conseqüència del disseny original
del projecte. Des de I'Organisme AutÒnom en coordinació amb el Servei de
Patrimoni Històric, es procedix a estudiar les solucions tècniques concretes per
a cada punt, per a la qual cosa sol.licitarà I'assessorament del Servici de
Benestar Social i lntegració.

Abandono Barri Fuensanta. Demanen subsanacio deficiències i adiunten
informe de I'AAW. Segons l'informe les deficiències són les seqüents:

l)

Urbanisme: - Deficiencia acera Luis Fenollet. Números2,4,6.
Acera llevantada por los arboles junto a los alcorques. Urge
repararlo.
Des de la regidoria de Desenvolupament Urbà ens contesten i diguen que el
Servici de Coordinació de Obres 'ha donat orde a la contracta de conservació
per a la reparació de la vorera alçada pels arbres.

2'

el AAW Fuensanta: Plaga de Ratas zona ajardinada en el parque
plaza de Dr. Berenguer Ferrer.
Ens comuniquen des de la regidoria de Sanitat que:
.,RATES EN EL BARRI DE LA FUENSANTA:
El dia 25 de maig es va revisar tota la zona, tant la via com les zones
enjardinades i es van reforçar els tractaments en el clavegueram."

3. Poda arbres Luis Fenollet, Escultor Salcillo,
4.- Poda C/ Esteban Pernet,

5.- Poda Palmeres Madre Juana Maria ialtres,
6.- Carrer Habana, República domnicana, Principe de Monaco,
Santiago Galas, Colonia espanyola de Mèxic,: Plaga processionària

7.- Plaza Dr. Berenguer Ferrer: Deficiència rajoles Plaça Dr.
Berenguer Ferrer alçades.
Urbanisme contesta que han passat avÍs al servici de Manteniment
d'infraestructures per que realitzen visita d'inspeccio i prenguin les mesures
oportunes.
Respecte a totes les preguntes sobre poda, la regidoria de Mediambient ha
respost el següent:

Poda Arbres C/ Luis Fenollet, Escultor Salcillo

I

RESPOSTA:
la poda de manteniment dels arbres que així ho precisen del carrer Luis
Fenollet i Escultor Salzillo s'inclou en la programació del mes de setembre de
2017.
Poda arbres C/ Esteban Pernet.
RESPOSTA:
La poda de manteniment dels Celtis australis de la Cl Pare Esteban Pernet,
s'inclou en la programació d'hivern 201712018.
Poda palmeres C/ Mare Juana María i altres
RESPOSTA:
La poda de les Washingtonias robustes s'inclou en la programació del mes
d'octubre de 2017.
Tales d'arbrat
RESPOSTA:
No ha sigut necessària la tala de cap arbre a I'interior del recinte. cal assenyalar
I'existència de dos soques en la zona senyalitzada de gossos. No s'ha procedit
a la retirada dels mateixos per considerar que els mateixos eviten la micció de
gossos en el tronc dels arbres utilitzant les citades soques per a aquesta fi.
Es va a procedir dilluns que ve a I'abatiment d'un Plàtan sec en el carrer Alberic
al costat de la tanca del mercat de ProveÏments.
Deficiències en la vorera: G/ Luis Fenollet no 2,4 i 6. Vorera alçada pels
arbres al costat dels escocells.
RESPOSTA:
Habitualmente, el Servei de Jardineria, en aquests casos, actua amb el Servei
de Manteniment d'infraestructures de la manera conjunta en I'ampliació
de'escocells o abatiment de les Tipuanes si fóra estrictamentt necessari, per a
procedir a la reparació del paviment de les voreres.

Recollida de taronges en la G/ Pare Esteban Pernet abans de començar
les Falles. Açò és la meua opinió.
RESPOSTA:
No s'ha retirada la taronja en el citat carrer. Actualment, la intervenció sobre els
tarongers que es realitza quan és necessària l'esporga ,'s'aprofita aquesta
actuació per retirar la taronja de les alineacions d'arbres sobre els que s'actua.

Plaza Dr. Berenguer Ferrer. Deficiència rajoles alçades en diverses zones.
No hi ha nombres per a donar referències. Hi ha dues rajoles alçades i

molt perill per a relliscar les persones majors.
En la citada plaça hi ha tarongers amb un sistema radicular poc potent no sent
a priori causants de l'aixecament de rajola.

c) Policia: subsanacio de deficiències de convivència
comunicació ifalta de seguretat en el bari de la Fuensanta.

i

Des de la regidoria de Policía ens envien el informe que es transcriu ací:

"En contestación al escrito presentado a la Junta Municipal de Abastos
por parte del señor Don Javier Copovi Carrión portavoz de Ciudadanos:

La Jefatura de Unidad de la 4a UDl, INFORMA, desde un punto de
vista estrictamente policial:

Que en relación a las de las deficiencias urbanísticas informar que
mensualmente se pasan a OCOVAL (Oficina Coordinación Valencia) tanto
las presentadas por la AAW, como las detectadas por los policías de barrio y
resto de unidades del Distrito, por medio de la aplicación lnformática GlS. A
mes vencido se hace un repaso de todas las comunicadas y se hace un núevo
informe con las que se han reparado y las que quedan por reparar.

Que en relación a la problemática de convivencia y comunicación, decir
que tenemos entrevistas con la AAW todos los meses tanto a nivel de Policía
de Barrio como de lnspector de Barrios. En relación a los conflictos vecinales,

hemos resulto en los últimos dos años y medio, 6 conflictos por el
procedimiento de Mediación y 13 conflictos más en el barrio de influencia de
Fuensanta que es Castilla, por el mismo procedimiento, poniendo en
conocimiento de la AAW, la existencia de esta herramienta, para su
utilización, por los vecinos.

Sobre la seguridad del Barrio, disponemos de 2 Policía de Barrio que
cubren la mañana y la tarde y desde hace un año y medio hemos reforzado
esta seguridad con un coche patrulla que vigila el barrio y lazona de influencia
como es Castilla en turnos de mañana y tarde.

En cuanto a los colegios, estos policías se encargan de dar protección
tanto en la entrada como en la salida.
En relación a las campañas y controles de alcoholemia, documentación
y seguridad ciudadana se han realizado 14 en el2017.
Sobre la aplicación de los programas de prevención, este año llevamos
hechas las siguientes sesiones:
lgualdad y Violencia de Genero: 14 sesiones en colegios.
Pirotecnia: 13 sesiones en colegios.
Responsabilidad penal y civil de menores: 2 sesiones.
Acoso escolar: 2 sesiones en colegios.

Educación vial:7 sesiones en colegios
Charlas de redes sociales: 3"

RESPOSTES

A LES INTERVENCIONS VEINALS DEL CONSE"LL

ANTERIOR

AAVV Arrancapins - Petxina (Antonio Puchades Cuevas) Se sol'licita
instalacion de un contendedor o mas para recoqida de aceite domestico
usado pra reciclar en el Barrio de la Petxina.
En el barri es disposa de contenidor per a recollida d'oli usat de cuina en els
següents punts:
ED11- Col'legi Sant Pere Pascual, C/Maestro Guerrero,3
ED12- Col'legi Jesús i María, Gran Via Fernando el Catòlic 37
DT.-02 Centre de Majors de Arrancapins, C/Historiador Diago 6-6
lnformació que consta en la web municipal
Es va instal.lar un contenidor per a recollida d'oli usat de cuina en la Junta
Municipal de Proveïments però va ser retirat al no ser d'interès de la mateixa
En I'actualitat s'està estudiant la instal'lació en algun edifici municipal en
I'entorn de la citada associació.

Petxina (Antonio Puchades Cuevas) Tratamiento
fitosanitari o renovació en el seu cas dels arbres plantats en el hall
AAW Arrancapins

-

d'accés al complexe de la Petxina,
L'ARQUITECTA TÈCNICA DEL SERVICI D'lnfraestructures de
Esportiva Municipal informa:

la Fundació

"En relació a la necessitat de realitzar un tractament fitosanitari als arbres que
estan en el hall d'entrada al complex de la Petxina s'informa:
Consultat el tema amb el tècnic de jardineria responsable del manteniment
d'aquests arbres, no creu convenient realitzar cap tractament fitosanitari.

Els tractaments fitosanitaris es realitzen en arbrat malalt, amb

plagues

importants que puguen afectar a la integritat de I'arbre o al seu entorn.

Hi ha processos temporals que són part de la vida de I'arbre, en el

qual

apareixen agents invasors que ells mateixos eliminen.

Afegir que els tractament fitosanitaris es realitzen amb productes tòxics i
aquests arbres estan situats en una zona de pública concurrència quedant les
fulles a I'abast dels usuaris".

AAW Abastos- Finca Roia. lConceoc ión Granell) sol.licita oue se reþaren
oroduiT oels arbres en Pintor
les voreres deteriodades pelal
seqrelles. (front a Bankia)

La Regidoria de Desenvolupament Urbà ens comunica "que des del servici de
Coordinació i Manteniment d'lnfraestructura es posaran en contracte amb el
servici de Jardins per a coordinar la reparació de les voreres deteriorades per
I'alçament produiT per les arrels i es donarà orde a la contracta corresponent
per a reparar les mateixes".

AAW Nou Moles (Casilda Osal insistix en el probema qenerat per
l'estancament d'aigua en la piscina. amb la proliferació de mosquits.
Desde la Regidoria d'Esports , que també és de Sanitat ens comuniquen:
PISCINA NOU MOLES. MOSQUITS:

En relació a les actuacions sol.licitades, referent a reclamacions

i

queixes
presentades per diferents comunitats i associacions de veins de la zona, en la
qual es denuncien molèsties provocades per mosquits, a causa d'aigües
estandades per les obres del Complex Esportiu Nou Moles, s'informa que:
L'obra "lnfraestructura Esportiva del Complex Esportiu Nou Moles, estava sent

promoguda i supervisada inicialment pel Consell Valencià de I'Esport,'
actualment per la Direcció General de I'Esport i, per tant, per la Generalitat
Valenciana. L'obra es troba parada i tancada. L'Ajuntament de València no té
atribucions i competències respecte de l'accés a la mateixa.

No obstant açò, tenint en compte els problemes i molèsties sorgits per la
presència d'insectes, la Regidoria de Sanitat, a través de la seua secció de
plagues, sol.licita autorització per a intervenir i eliminar en la mesura que siga
possible aquest problema, encara que no corresponguera en principi a la
i

nstitu

ci

ó

m u n ici

pal r ealitzar

aq

uestes actuacio ns.

Concedida I'esmentada autorització, el divendres 26 de maig es permet
I'entrada a les instal'lacions i es van realitzar els tractaments oportuns per a
I'eliminació de les larves de mosquit dels punts on estava I'aigua estancada.

AAW. Nou Moles. (Casilda Osal. Valla que rodea la piscina rota. Suposa
un perill.
Esta resposta és la mateixa que es dona algrup Ciudadanos:
Són varies les peticions d'acondicionament de l'entorn de la Piscina de Nou
Moles. Estes peticions han estat enviades reiteradament a les diverses
regidories que podrien estar afectades o podia ser del deu interès. Des d'elles,
es va informar que no és competència de l'ajuntament sinó de la Generalitat
Valenicana, raó per la qual es va enviar una carta a la Conselleria d'Educació,
investigació, cultura i esport, direcció general de I'Esport per a trasmetre estes
inquietuts.
La regidoria d'Esports també va comunicar el següent:

L'obra lnfraestructura Esportiva del Complex Esportiu Nou Moles, estava sent

promoguda i supervisada inicialment pel Consell Valencià de I'Esport,
actualment per la Direcció general de I'Esport i per tant per la Generalitat
Valenciana.

L'obra es troba parada i tancada. L'Ajuntament de València no té atribucions i
competències respecte de I'accés a la mateixa, la Seua cura, neteja i
custòdia.L'obra es troba paralitzada des de fa temps, i s'han pogut apreciar
alguns desperfectes en el clos perimetral de protecció de la mateixa, suposant
en si mateix un risc per permetre el possible accés a zones amb importants
desnivells.

Aquesta circumstància s'ha posat en coneixement de

la

Direcció general

d'Esports de la Generalitat Valenciana perquè s'actue en conseqüència, donant
les instruccions oportunes a la Direcció facultativa de les obres i empresa
constructora adjudicatària de les mateixes.

José Maria Martí Molins: Sol.licita que I'aiuntament repare tes humitats de
I'edifici de la Junta Municipal d'Abastos en el Hall d'entrada
Des de la regidoria de Serveis Centrals han traslladat la reclamació a la
contracta de manteniment per a la seua reparació i ens han informat que el
treballs de reparació d'humitats estan programats per a ser sol.lucionats amb
personal d'ocupació el pròxim mes d'agost.

Aleiandro Martinez Lillo formulà unes peticions per a ser tractades en la
ora Pilar Soriano. Una de elles o era de la seua
reunió amb la
per
la qual. es trasllada la resposta al Consell de la
competència. raó
J unta Municipal d'Abastos
Si se puede realizar de forma inmediata la fumigación del barrio de la luz
contra cucarachas (que con la llegada de las altas temperaturas se han
multiplicado) y contra mosquitos los cuales ya han empezado a aumentar
debido a la combinación del calor junto con las lluvias esporádicas.
Des de la regidoria de Sanitat, ens informen que ja han començat els
tractaments de desratització i desinsectació en la Xaxa de clavegueram
municipal) de tota la zona des del dia 2 de juny de 2017
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idora Pilar Soriano.oerò al no ser de la seua
reunió amb la
competència es trasllada la resposta al consell de la Junta Municipal
d'Abastos:

ME GUSTARíA SABER CUANDO VAN A DESRATzAR Y FUMIGAR EN EL
la Finca Roja, calles Albacete, Maruá, JesÚs y Maluquer,
hay muchismas cucarachas gue se meten por todos sffios, entrando a las
casas, portales, esca/eras, porches...desde que se hizo la reforma de la finca
hace más de cinco años salen por todos lados, es REPUGNANTE!!!. Pero Io
BARRTO Alrededor de

peor no es eso, lo más grave es gue tenemos RAIAS DE ALCANTARILLA!!!
Un peligro para la salud y más en mi caso que tengo un niño. La que nos entró
en casa era de 46 centímetros más rabo, arrancó el sumidero del patio interior,
vivo en un bajo. En otro de los bajos se metió y atacó a una vecina, hubo que
llamar al 112 porque a la pobre señora que estaba en la cama se le tiró desde
el cabecero, intentándola morder, tuvo un ataque de ansiedad. En el patío
interior de una casa que no está habitada corren a sus anchas y los vecinos
desde las ventanas /as ven tranquilamente pasearse. Vienen a desratizar en el
edificio, llamamos a una empresa habitualmente y nos dicen que hasta que no
se solucione el tema desde la calle y desraticen desde el alcantarillado, no hay
nada que hacer. Se han presentado escrifos y nada, srn contestación.
¿TENEMOS OUÉ ESPERAR A OUÉ MUERDAN A ALGÚN NIÑO PARA
HACER ALGO? No vivimos en el centro de Valencia pero casi, no en el campo,
ESTO NO ES DE RECIBOII! NOS GUSTARíA QUE SE SOLUCIONARA
CUANTO ANTES POR SALUBRIDAD.

Por otro lado, como el alcantarillado no está bien ya que las raíces de /os
árboles han roto las tuberías, cada vez que llueve nos entra agua a ios bajos
desde la calle, teniendo /as casas 4lenas de humedad, en micaso hasfa medio
metro desde el suelo hacia arriba, con moho. Ofros propietarios de baJbs están
en la misma situación que yo. Han venido varias empresas para solucionarlo
porque con moho no es bueno vivir y Io mismo, si no se soluciona Io de fuera
no sirve de nada arreglar lo de dentro. ¿PUEDEN ARREGLAR EL
ALC A N TAR I LLAD O P O R F AV O R? M U C H IS/MA S GRA C/A S.

El Servici de Sanitat, Secció de Salut Veterinaria, mitjançant la Regidoria de
Sanitat envia el següent informe al respecte:
"En respuesta a la nota interior recibida referente a la presencia de ratas
y cucarachas en la finca roja de la calle Albacete y alrededores, informamos la
RAM ( red de alcantarillado municipal) de la zona será revisada y tratada
próximamente dentro de la campaña municipal de control de plagas. Esta
campaña trata todo el municipio de Valencia de forma continuada,
seleccionando las zonas a tratar con una programación que tiene en cuenta
varios factores, entre ellos faatores ambientales, ciclos biológicos de las
especies plaga, las características de la zona y la climatología del año.

Sin embargo, si se está observando en gran número cucarachas y
roedores dentro del edificio, recomendamos se realicen tratamientos de DDD
en las zonas privadas a través de una empresa especializada en control de
plagas ya que es posible que el foco de cría puede estar localizado en el
interior.

"

CASILDA OSA, en representació de l'Asociació de veins Nou Moles
plantejava el problema de les moreres de I'Avinguda del C¡d, 38 i 40 Per
les mores que cauen amb perill d'esbarar.

S'ha passat I'avís a la regidoria de Mediambient per a que tinguen con compte
la seua petició.

3.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
.VEÏNAL .BARRI .BOTÀNlC,
Atenent a les reivindicacions del COL..LECTIU
que exposa én el Grup de Treball de Benestar Social de la Junta de Districte de
Prove'iments la problemàtica que des de fa anys pateixen en el barri de
Botànic, es realitza una visita ocular a la zona per part de la coordinadora del
membres de
costat
Benestar Social,
Grup de Treball
I'associació, observant:
- L'elevada concentració de centres d'atenció a persones en situació d'exclusió
social en el barri de Botànic (METGES DEL MON en C/*Lepanto no 12,
PROJECTE .REHOBOTH en C/*Lepanto no 5, COMITÈ CIUTADÀ "ANTISIDA
en C/*Lepanto no 21, a més de la CASA DE CARITAT en el Passeig de la
Petxina no 9)- El nombrós grup de persones sense sostre que pernocten en el
passatge d'entrada a la plaça Escriptora María Beneyto, on està situada la
porta d'entrada al Centre de Salut de Guillem de Castro, suposant un greu
problema de seguretat per als veïns i també de salut pública.

de

al

de

lntentant esbrinar la causa que tantes persones afectades per exclusió social
es concentren en lazona, contactem amb METGES DEL MÓN, una ONG que
desenvolupa la seua labor en ella, les oficines de la qual estan en la calle
Carnissers no 14 baix i que realitza una *encomiable labor amb les persones
més necessitades i excloses de la societat, i que altres ONG no tracten.
Després de demanar cita, vam tenir una reunió amb responsables de Metges
del Món i ens van explicar els diferents programes que desenvolupen, i en
particular el programa destinat a persones sense sostre, que a més pateixen
patologies mentals addicció a I'alcohol o drogues (en 2016 en aquest
programa van ser ateses 361 persones). Entre les labors que realitzen amb
aquestes persones destaquen: condícia personal, guarda de documentació,
control de la medicació, medicina general, infermeria, podologia, psiquiatria,
psicologia i ginecologia.

i

Arran de tot I'exposat realitzem les següents peticions:

- Atès que els residents en la zona suporten la concentració de totes
aquestes persones descrites amb anterioritat, es fa necessari que en la mateixa
i en les hores en què opera aquesta ONG acudisca presència policial per a
prevenir altercats, donant seguretat als veins i als usuaris dels serveis que
presta.
- La instal.lació d'un reixat que impedisca la concentració de persones dormint
en el passatge del Centre de Salut de Guillem de Castro, que alteren la bona
convivència del ve'inatge.
- La creació de centres de baixa o nul'la

exigència distribulTs per tota la
pernoctar, de manera que
puguen
persones
sense sostre
ciutat, on aquestes
es descentralitze una concentració excessiva que altera la convivència veTnal.

- Que es dote al centre de Metges del Món, que treballa atenent les
necessitats d'aquestes persones, de mitjans per a exercir la seua labor, entre
ells la cessió de locals i mitjans econòmics.

- La creació d'un centre municipal on es tracte a totes aquestes persones de
forma integral per a poder reinserir-les en la societat i oferir-los dignitat. Aquest

centre seria la nostra petició principal i mentre açò succeeix que es treballe
estretament amb els col'lectius que avui dia s'ocupen d'elles.
Llegida la proposta s'aprova per unanimitat, acordant-se que se de trasllat de
la mateixa a les delegacions i serveis corresponents.

Por el coordinador de cultura se elevan al Consejo de Distrito de Abastos las
siguientes propuestas
PROPOSTA DEL GRUP DETREBALL DE CULTURA
PROPOSTA D'ACTIVITATS IJLTIM QUADRIMESTRE 2017

L

Activitats ja tancades. Respecte d'estes activitats, s'informa al grup que
ja s'ha tancat el Concert de la Societat Musical Tres Forques per al 26
Novembre.
Quant a les exposicions, les dates enæra estan per tancar.

2.

Activitats per tancar.
Reis. Posar data i veure el tema dels joguets. S'acorda estar pendents de la
possibilitat d'aconseguir els joguets mitjançant el programa contra la pobresa
de la Regidoria de Benestar Social. En cas de faltar algun, s'utilitzaria el
romanent establit. Si no fora precís, s'alliberaria per fer alguna altra activitat.
Mostreta de Teatre. S'ha fet una proposta a les falles i els seus grups de teatre,
sense contestació de moment (proposta de sainets valencians). Si no
contesten, intentaríem contactar amb algun grup amateur del districte.

Concert coral. S'ha intentat contactar amb alguna coral juvenil del districte,
encara sense resultats, i es proposa que es faça al voltant dels Nadals.
Premi lnstitucional i lliurament del premis dels concursos. Data proposada: 1516 novembre. Es proposa que siga divendres, per tal què puga acudir més
públic.

3.

Propostes per al romanent (1.409,25 €).

1, Poesia a la Junta. Recital de poesia amb música.
Pressupost 150 € per a les persones que vinguen a recitar.
L'actuació musical està inclosa en els pressupostos ja aprovats.
lmprevistos: 100 €
Total: 250 €.
Cinema Musicat. Cinema documental de la història de València musicat.
Demanaríem els curts a la filmoteca valenciana (gratuiT) i els cost seria el del
grup que faria I'acompanyament musical. Cost aproximat 500 €.
Danses i cant valencià.
Fer una mostra de cant tradicional valencià en les seues modalitats podria estar
al voltant dels 800 €.

Quant a les danses, es podria parlar amb alguns dels grups de dansa de les
falles i preguntar possible cost de la seua actuació.
De les activitats oferides, i donat el romanent existent, s'acorda dur a terme el
recital de poesia, el cinema musicat i el cant valencià i les danses.
Quant a la informació que es dóna del cinema a la fresca, que ha resultat un
èxit de convocatòria, es proposa que eS puga fer I'any que ve a Extramurs, en
col'laboració amb alguna entitat, i la ubicació podria ser I'antic mercat
d'Abastos.

de I'elecció dels premiats i

Respecte

premiades

de la Junta, de

les

candidatures, els vots queden de la següent manera:
PERSONA JURíDICA:

TP

7 VOTS
ASVA
2 VOTS
TRINQUET
O VOTS
DISTRITO
FALLA ARRANCAPINS 2 VOTS
CEIP RAFAEL ALTAMIRA 8 VOTS

PELAYO
OO8

PERSONA FíSICA:
EMPAR DE LANUZA

coMERç

Úr.¡Icn cANDIDATURA

TRADTCTONAL:

RESTAURANT RAUSELL
FRUTAS LOS GEMELOS

6 VOTS
1 2 VOTS

Per tant, els premiats queden:
CEIP Rafael Altamira, Empar de Lanuza i Fruiteria Los Gemelos

En el torn de suggeriments, Pep Martí comunica que per part de les regidories
de Comerç i Participació Ciutadana, existeix la voluntat de fer una campanya
de suport al comerç de proximitat, amb un pressupost de 3.000 € per a fer
diferents activitats, que s'aprovaran al pròxim consell.
Es fan dues propostes.

La primera per part de Xavier Pons i Eva Carrión, en el sentit de reubicar el
nom del carrer del General Joan Baptista Basset. S'adjunta la proposta'

La segon per part de Francesc Aracil en el sentit del canvi de nom del carrer
Villanueva i Gascón pel de Cristina Piris. També s'adjunta document de
proposta.

El coordinador de cultura fa una proposta, després de la sessió amb la
Regidora Pilar Soriano, per tal d'intentar solucionar el problema de la brutícia i
les defecacions dels gossos als carrers del districte, especialment en
Extramurs. Adela García opina que l'Ajuntament ha de donar suport per
previndre este problema, es fa la proposta de fer una campanya de
conscienciació, inclòs fer algun tipus de concurs entre els menuts del cartell de
la campanya.

i

Per últim, es fa la proposta per part de Carmen Yáñez de fer arribar al jurat els
relats del concurs literari amb antelació per tal que puguen llegir-los amb calma.
Llegida la proposta s'aprova per unanimitat i s'acorda donar trasllat de la
mateixa a les delegacions municipals corresponents
Existeix la possibilitat de dotar a les Juntes amb un pressupost de 3.000 euros
per a fomentar el comerç de barri
Sotmès a votació s'aprova per unanimitat que els diners disponibles per a la
Fira del comerç o foment del comerç de barri es destine a les següents
activitats
Fira de comerç
Activitats en mercats

PROPUESTA DE URBANISMO

Per la coordinadora del grup d'urbanisme

i inversions

en barri s'eleven

al

Consell de districte les següents propostes
PROPOSADA D'acord DEL GRUP DE TREBALL27.04.2017

1. lnstar a I'Ajuntament de València a corregir les deficiències detectades en els
parcs infantils del districte de Proveiments que es detallen a continuació:

- Parc MarÍa Beneyto: existeixen deficiències en I'enrajolat al voltant del sòl de
*tartán. Encara que existeix ja un projecte de remodelació pendent d'execució
que podria solucionar aquest problema, es necessíta senyalització que es troba
en mal estat.

- Els parcs infantils de *Nou Moles, Artur Piera, Santa M" *Micaela i Complex
de la *Petxina presenten des de fa temps importants deficiències en la
superfície de *tartán. S'insta a I'Ajuntament de València a reparar i reposar els
elements danyats.

- Parc de la Plaça de Magúncia: es troba totalment deteriorat, en particular els
gronxadors que requeririen a més un canvi d'ubicació.

- Es detecten deficiències en diversos parcs del districte per part d'un veí, que
adjunta plànol senyalitzat de les mateixes, amb la finalitat de que s'arreglen els
desperfectes, que té a veure fonamentalment amb I'estat de rajoles i sòl de
*tartán.

2. lnstar a I'Ajuntament de València al fet que en futures remodelacions de
parcs infantils s'aplique la normativa d'accessibilitat i *inclusividad, així com que
es revise d'ofici els parcs de jocs s'arreglen les deficiències que es
descobrisquen, sense esperar a reclamacions de veTnes o veins.

i

3. Preguntats els presents sobre I'estat de les places d'aparcament per

a

persones amb mobilitat redurda, no es detecta per part dels presents cap
*COCEMFE; per la seua
deficiència referent a senyalització. El representant de
banda, sol'licita que I'Ajuntament de València complisca amb la normativa que
determina una ràtio d'1 de cada 40 places d'aparcament. Aquesta sol'licitud és
assumida pel grup de treball. Així mateíx, el representant de .COCEMFE
adverteix que algunes places per a persones amb mobilitat reduida estan mal
dissenyades, ja que I'eixida del cotxe cap a la vorera suposa la invasió de la
calçada, amb el perill per a la persona; per açò, es proposa que se solucionen
aqueixos problemes en les places que es detecten (s'adjunta document
fotogràfic).

Es pregunta també si existeix un protocol d'identificació exhaustiva de l'ús
adequat o fraudulent de places per a persones amb mobilitat redulda,
determinant-se que es traslladarà al servei corresponent. No obstant açò, la
Policia Local de València ha informat recentment que ha retirat en els dos
últims anys un total de 759 targetes de permís d'aparcament que estaven sent
utilitzades de forma fraudulenta.

o

retirats dels parcs infantils del Complex de
Proveïments i Gran Via Fernando el Catòlic senyalitzats en la reunió del
27.04.2017 han sigut reposats. S'agraeix que hagen sigut ja reparats.

Els gronxadors trencats

PROPOSTA D'acord DEL GRUP DE TREBALL 08.06.2017

1. lnstar a I'Ajuntament de València a revisar i millorar la senyalització i
visibilitat de les vorades de tots els carrils bici del districte de Proveiments, en
particular, del carril bici del carrer Salvador Ferrandis Lluna on a més i a causa
de la ubicació de contenidors es produeixen nombroses caigudes, sobretot de
persones majors, mitjançant I'aplicació de pintura visible per a evitar accidents,
tal com s'ha fet ja en alguns trams, en particular en els de recent construcció.

2. lnstar a

I'Ajuntament de València al fet que, sense perjudici de les
intervencions de millora que pogueren realitzar-se en el solar de la calle
Germans Rivas per al seu ús provisional com a aparcament, s'inicien com més
prompte millor les actuacions necessàries per a transformar aquest solar en un
parc, tal com està previst en el PGOU.

3. lnstar a I'Ajuntament de València a augmentar els accessos per a persones
amb mobilitat reduida en els trams 1 al 4 del Jardí del *Turia. Actualment
existeixen 7 accessos (un d'ells pel seu caràcter històric no és susceptible de
millora). Referent a açò, es proposen les següents actuacions:

- Millores d'accessibilitat a la rampa que hi ha en I'accés per la Calle Velázquez,

ja que presenta diversos graons i restriccions en la vorera per a arribar a la
mateixa

Millora de I'accés en rampa a I'altura del carrer Beat Gaspar Bono, ja que
aquesta rampa no està en bones condicions,

-

pel. carrer Teruel, la rampa té un radi de gir molt xicotet, per la qual
cosa algunes cadires no poden passar.

- En l'accés

-

lnstal.lació de rampes en els accessos del carrer Nord
només existeixen escalès.

i

carrer Torres, on

- lnstal'lació d'una rampa d'accés en les proximitats del Pont dels "Arts, ja que
el pont va ser construrT sobre una rampa preexistent.

4. lnstar a I'Ajuntament de València a revisar el perímetre de les obres

del
Poliesportiu de *Nou Moles amb la finalitat de retraure, si fóra possible, el clos
que impedeix el pas amb normalitat de vianants o, en defecte d'açò, habilitar
els espais necessaris per a facilitar el pas de vianants i evitar els problemes de
seguretat vial que comporta la seua absència.

5. lnstar a l'Ajuntament de València a millorar la senyalització o a desplaçar del
seu lloc actual el pas de zebra situat en el carrer Cartagena-Brasil (Cartagena
9-11), ja que presenta importants deficiències de visibilitat amb el potencial risc
d'atropellaments (s'adjunta document gràfic).
*Galdós
Es comenta la problemàtica existent en la parada d'autobús de Pérez
amb Maestro Guerrero, ja que existeix una foradada que, en dies de pluja,
s'entolla i provoca que els autobusos que passen puguen banyar a les
persones que esperen en la parada. En aquest sentit, es comunica que
possiblement siga més eficient cridar al telèfon d'lnformació Municipal 010, al
que s'ofereix el president de I'AA.W. *Petxina-*Arrancapins.

4.- PRECS I PREGUNTES

Gabriel Gil , vocal del grup socialista sol'licita que es conserve el nom dels
carrers Quart *Extramurs i *Velazquez , al que es respon per Presidència que
*nomenclátor per Junta de Govern Local
és difícil lloc que s'ha aprovat el nou
5.- I NTERVENCIONS VEÏNALS

D. Vicente Mico, en representació de I'AssociaciÓ de VeÏns de
Proveïments- Finca Roja es reitera en necessitat de I'ampliació del parc infantil
de Proveïments, la neteja del .Pipi Ca i el reg dels arbres dins del complex
Prove'iments
Per Presidència es respon que es dóna trasllat la regidoria
.pipi ca, tenint-se
corresponent i que en breu es van a iniciar les obres del
prevista la seua neteja i manteniment.
*Dña *Casilda Osa, en representació de I'Associació de Veïns de *Nou
Moles, sol'licita es revise l'expedient de la *Alquería de Julia, ja que no es pot
obrir com a casa de la Música per estar I'expedient pendent en el Servei
d'Activitats

a

.

Per Presidència es respon que preguntarà sobre aquest tema

¡

informarà
I sense més temes que tractar s'alça la sessió per la Presidenta de la
Junta Municipal de Proveïments, sent les 21,00 h del dia de la data, i redactantse la present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i data a dalt
indicats
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