ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA EL 7 DE GENER DE 2015.
ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
Sra M Ángels Ramón Llin Martínez
VOCALS:
GRUP POPULAR
D. Ángel Bocanegra Vaqué
Sra Adela García Bernal
Sra Pilar Soriano Domínguez
Sra Concepció Mondragón González
GRUP SOCIALISTA
D. Germà Rodrigo García
GRUP ESQUERRA UNIDA
Sra Irene Sanroque Muñoz
GRUP COMPROMÍS
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, sita en la C/ Alberic 18, planta 1a, els membres del Consell, que
dalt es detallen, així com distints representants d’Entitats Municipals ubicades
en la demarcació, i els regidors de l’Ajuntament de València D. Pedro Sánchez i
Sra Pilar Soriano, per a tractar els assumptes establits en l’Orde del Dia de
data 26 de desembre de 2014.

Abans d’iniciar el Consell s’acorda guardar 1 min de silenci en condemna a
l’atemptat terrorista succeït a París, en defensa de la llibertat d’expressió i
lamentant la pèrdua de vides

1º.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR .
Donada per llegida l’acta de la sessió anterior i sotmesa a votació
s’aprova per unanimitat.

2º MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS..
ASSUMPTE: PROPOSTES GENERALS SOBRE ELS DISTRICTES
D’ABASTOS
MOCIÓ QUE PRESENTA AVELINA FERNÁNDEZ, EN NOM SEU I EN EL DEL GRUP
SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Estem en els últims mesos de la sexta, i possiblement l’última, legislatura
del PP en el govern de la ciutat de València i el partit en el govern ha fet tot el
que es puga per limitar els instruments democràtics per a acostar la política
municipal al ciutadà. No hem avançat en la missió descentralitzadora de les
Juntes de Districte ja que els seus pressupostos s’han vist minvats any a any i
no s’han desenrotllat totes les seues competències. S’han reformulat la gran
majoria de les iniciatives presentades per l’oposició en els plens d’esta Junta
per a, en el millor dels casos, deixar-les igual amb l’objectiu de no votar a favor
de les mocions originals, i en la majoria dels casos per a diluir-les
indefinidament en el temps afegint afegiments “continuar amb” o “quan siga
possible”. A més, les opinions i intervencions de veïns i veïnes continuen sense
ser arreplegades en l’acta.
A pesar de la resistència, agraïm al PP que haja atés algunes qüestions
menors com la instal·lació d’un semàfor amb busca dels segons en la plaça
d’Espanya, un pas de zebra en el barri de la Fontsanta, la retirada d’un tanca
en la vorera de Calixt III o les modificacions per a millorar el tràfic de la plaça
Roma. I després de múltiples discussions d’esta Junta, el trasllat d’un pas de
zebra als voltants de l’inacabat poliesportiu de Nou Mols que representava un
perill evident per als vianants. Ens congratulem de que la nostra proposta sobre
Camins Escolars Segurs eixida de la Comissió de Cultura haja sigut tinguda en
compte i esperem que en el futur moltes altres iniciatives de l’oposició i dels
veïns i veïnes tinguen cabuda i aprovació en este Òrgan.

En canvi, en estos 4 anys els col·legis d’Abastiments han sigut notícia en
diverses ocasions degut als desperfectes originats per la falta de manteniment i
les deficiències en les seues instal·lacions, tal com hem denunciat en esta
Junta reiteradament. Lamentem que el PP no mostrara major sensibilitat quan
vam proposar que s’arreglara l’entorn del monòlit de les víctimes del metre,
encara que agraïm que acceptara guardar un minut de silenci en el ple de Julio,
coincidint amb l’octau aniversari.
El PP ha romàs insensible a introduir els canvis necessaris en la política
de mobilitat i sostenibilitat tal com es ve fent en les ciutats més avançades
d’Europa. També, gràcies al PP, hem descobert que els ciutadans del centre de
València i els barris més rics són més nets que els veïns i veïnes
d’Abastiments, la qual cosa als socialistes ens resulta inacceptable. Els
ciutadans no són més nets, en el centre es neteja més. El mateix cal dir de
gossos i coloms.
A continuació, ens agradaria remarcar alguns aspectes en què el Grup
Socialista estima que fa alta reorientar les polítiques per a millorar la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes de València:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

El nombre de queixes dels veïns i veïnes per falta de neteja s’ha
incrementat en els últims anys.
Els equips de mesura de la contaminació no han tornat als seus llocs
d’origen.
L’increment de caiguda de branques d’arbres en els districtes
d’Abastiments ha sigut remarcable sense que s’estiga donant una
resposta preventiva suficient.
No s’han corregit els problemes deguts al botelló ni a la falta de
seguretat en uns quants carrers i places d’Abastos, com la contornada
de Mestre Sosa o Finca Roja.
No hi ha hagut avanços en l’aplicació del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible en Abastiments.
No ha millorat l’asfalt en Pérez Galdós ni Giorgeta ni s’han instal·lat
mesures addicionals de control de velocitat en les Grans Vies pel que
continuem sent líders en nombre d’accidents.
Els obsolets passos elevats de l’avinguda del Cid no s’han modificat.
La línia 7 de l’EMT no ha sigut restituïda.
No hi ha hagut millores de calat en els col·legis d’Abastiments, i en
especial en els col·legis Teodor Llorente, Cervantes i Lluis Vives.
Les plaques d’uralita del col·legi Raquel Payá no han sigut substituïdes.

Enumerem a continuació alguns incompliments del PP a acords aconseguits en
esta Junta:
•

No s’ha produït cap avanç en la instal·lació d’hidrants en les proximitats
dels col·legis, per la qual cosa es continua incomplint l’ordenança contra
incendis.

•
•

Les obres en els poliesportius de Nou Mols i la Fontsanta no han conclòs
a pesar de les promeses realitzades amb el Pla de Confiança.
L’Ajuntament no ha fet cap seguiment sobre la tramitació i resposta dels
assumptes que han sigut derivat a la Conselleria.

Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Modificació del Reglament de Funcionament de les Juntes de Districte
perquè les intervencions dels veïns, veïnes i associacions siguen
incloses en les actes.
2. Revisió dels acords previs perquè siguen duts a terme abans de les
pròximes eleccions Municipals i Autonòmiques.
3. Seguiment de les obres dels poliesportius de Nou Mols i la Fontsanta
perquè no tornen a paralitzar-se després de les pròximes eleccions.
4. Posar a disposició d’esta Junta de Districte i fer públics els informes
sobre els centres educatius elaborats dins del Pla de Revisió
d’Infraestructures Educatives (PRIE) que van ser sol·licitats Al Juliol a la
Conselleria des d’esta Junta.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA
1 És competència del Ple.la modificacions del reglament de funcionament de
les Juntes de Districte
2.-S’han atés totes les sol·licituds, per la qual cosa se sol·licita s’especifiquen
que acords es referixen.
3.-Les obres del Poliesportiu de Fontsanta es van reprendre el passat mes
d’octubre, i compten amb un pressupost de 1,9 milions d’euros. Tenen prevista
la seua finalització en el pròxim mes de març. A continuació, començarà
l’activitat i les associacions del barri podran planificar la seua nova temporada
esportiva comptant amb estes dotacions, que disposaran, entre altres servicis,
d’un pavelló cobert amb pista poliesportiva per a esports de sala, vestuaris per
a equips i àrbitres, i graderia per a 340 persones.
D’altra banda, l’obra Infraestructura Esportiva del Complex Esportiu Nou
Mols, és una obra finançada amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (Pla Confiança).
Es tracta d’una obra promoguda i supervisada inicialment pel Consell
Valencià de l’Esport, actualment per la Direcció General de l’Esport, i va ser
adjudicada a l’empresa SECOPSA CONSTRUCCIÓ, S.A. Al ser una obra de
promoció directa del Consell Valencià de l’Esport, actualment per la Direcció
General de l’Esport de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València no
té atribucions i competències respecte de la mateixa durant els treballs
d’execució.
A fi de desbloquejar la situació de paralització i procedir a la represa de
les obres, l’Ajuntament va assumir la contractació de la redacció d’un projecte

modificat, si bé el finançament del mateix seria amb càrrec al propi Pla Especial
de Suport a la Inversió Productiva.
La Generalitat va fer arribar a l’Ajuntament el document comptable que
acreditava l’existència del crèdit oportú destinat a l’obra.
El divendres dia 11 de juliol la Junta de Govern Local va aprovar el
projecte Modificat, i va traslladar del mateix a la Generalitat, de qui és
competència l’execució de l’obra, perquè continuara amb els treballs com més
prompte millor.
A principis de setembre la Generalitat Valenciana va comunicar a
l’Ajuntament el reinicie de les obres.
En estos moments, les obres s’han représ. En breu el es determinaran
els nous terminis d’execució d’este equipament públic que reunirà les
condicions per a practicar esport d’elit i per a donar servici als veïns d’este
barri.
El primer objectiu de l’Ajuntament era que es reprengueren estes obres
que han estat mesos bloquejades. Ara treballarem amb la Generalitat i
l’empresa adjudicatària per a ajustar terminis i determinar calendaris d’actuació,
amb la intenció que es respecten al màxim els 18 mesos d’execució previstos
en un principi.
4.- Es trasllada de la petició a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
significant-li que quan s’emeta un informe al respecte, el mateix li serà
comunicat.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Continuar amb el seguiment realitzat pels tècnics de l’Ajuntament i espera a
l’emissió d’informe per part de la Conselleria
VOTACIÓ
Vots a favor : 5 PP
Vots en contra 2 (PSOE ; EU)
Abstenció 1( Compromís)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria

ASSUMPTE: PREU D’ABONAMENTS DE VALENBISI
MOCIÖN QUE PRESENTA GERMAN RODRIGO, EN NOM SEU I EN EL DEL GRUP
SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’ús de la bicicleta està augmentant considerablement a València a
pesar dels escassos mitjans que l’Ajuntament empra per a possibilitar traçats
continus i segurs. València té totes les condicions adequades per a la bicicleta i
Valenbisi ha resultat un èxit com nou concepte de transport urbà pel que s’està
consolidant com una alternativa excel·lent al transport públic i al vehicle privat.
En este context, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat recentment una pujada d’un
8 % de l’abonament anual de Valenbisi per a l’any 2015, molt per damunt del
IPC en un moment de crisi econòmica apressant, la qual cosa resulta abusiu i
desincentivador per a l’ús de la bicicleta. Crida l’atenció que s’haja incrementat
en un 62 % des que el servici es va posar en marxa en 2010.
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Instar a l’Ajuntament de València a la revocació de l’acord sobre
increment de preu del bo anual de Valenbisi.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA
Els preus estan fixats en el contracte, per tant la seua revocació
suposarà una indemnització inassumible per a este Ajuntament i el tema ja ha
sigut tractat en el Ple recentment.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Que l’ajuntament respecte els acords presos al seu dia
VOTACIÓ
Vots a favor : 5 PP
Vots en Contra “ ( PSOE i Compromís)
Abstenció : (1 E.U)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria

ASSUMPTE: MOBILITAT SOSTENIBLE I REORDENACIÓ EN EL
CARRER ALCÀSSER
MOCIÖN QUE PRESENTA AVELINA FERNÁNDEZ, EN NOM SEU I EN EL DEL
GRUP SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el carrer Alcàsser hi ha tres grans espais oberts, o siga, tres solars
sense urbanitzar ni edificar que estan sent utilitzats per a aparcament salvatge.
Un d’ells comprén part de l’antic carrer Mare de Déu de Sals, pertany a
propietaris particulars i té com a destí ser edificat. Un altre d’ells, junt amb la
Senda de Sant Miquel de Soternes és privat però té previst ús escolar en el Pla
General, encara que la Conselleria no ha mostrat intenció d’executar
l’equipament. El tercer solar està junt amb el carrer Arquitecte Ribes i està

destinat a jardí i Servici Públic que podria ser una instal·lació esportiva o una
ampliació del Museu d’Història de València sense que fins ara s’haja pres cap
decisió respecte d’això.
En algunes ciutats, com Berlín i Barcelona, existixen ja iniciatives per a
l’activació de solars urbans per a activitats temporals i intervencions efímeres,
la qual cosa contribuïx notablement a la transformació urbana. Però donar nous
usos requerix d’activitat legislativa que promoga la flexibilitat i el
desenrotllament d’ordenances més simples que permeten la potenciació de l’ús
cooperatiu de l’espai.
Per tot allò que s’ha exposat, la vocal baix firmant realitza la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Arreglar els solars disponibles perquè facen la seua funció actual
d’aparcament sense que siguen superfícies irregulars i enfangades.
2. Promoure l’activació d’estos solars per a usos temporals que puguen
revertir en beneficis per a la societat i instar a la Generalitat a què
desenrotlle els projectes per als que estiguen destinats.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA
Quant a les circumstàncies estrictament urbanístiques dels solars del
carrer Alcàsser, en el passat Ple de la Junta Municipal d’Abastos es va
traslladar la informació relativa a estos espais:
“El més pròxim al límit amb el terme municipal de Xirivella, prové en part de
l’antic carrer Mare de Déu de Sals i de propietaris particulars resultant, d’acord
amb el planejament, edificable, per la qual cosa el seu destí una vegada
s’executen les previsions del planejament està vinculat a l’activitat edificatòria
de la propietat.
L’espa ijunt amb la Senda de Sant Miquel de Soternes està previst com
a ús escolar, dins de les dotacions obligatòries de l’actual Pla General. Són
terrenys actualment privats. Només hi ha iniciades actuacions per part del
Servici de Gestió Urbanística en una de les parcel·les privades. L’actuació
conjunta s’efectuarà, a requeriment de la Conselleria d’Educació, quan precise
la seua obtenció per a executar el dit equipament.
El major espai obert junt amb el carrer Arquitecte Ribes està destinat a
Espai Lliure (Jardí) i Servici Públic. Sobre el Servici Públic es va estudiar per
part de la Fundació Esportiva la possibilitat d’implantació d’una instal·lació
esportiva de barri i també per part del Museu d’Història de València la
possibilitat d’ampliació de les seues instal·lacions. Més informació respecte
d’això podran facilitar-la des de les Delegacions corresponents. Quant a
l’execució del Jardí la parcel·la no és en la seua totalitat de propietat municipal,
quedant per obtindre una parcel·la de titularitat privada de prop de 500 m2
MOCIÓ ALTERNATIVA

Esperar a l’execució del Pla General i espera a què tinga dotació
pressupostària
VOTACIÓ
Vots a favor: 5 PP
Vots en contra 2(PSOE; Compromís)
Abstenció: 1 (E.U)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria

3º MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP COMPRIMÍS DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
MOCIONS QUE PRESENTA D. PEP MARTI MAICAS, EN NOM PROPI I EN
EL DE COMPROMÍS A LA JUNTA DE DISTRICTE D’ABASTOS

ASSUMPTE: ESPAI d’ESBARJO PER A GOSSOS A LA PLAÇA DE
MARIA BENEYTO
Als barris del nostre districte hi ha molt pocs espais reservats per
a l'esbarjo de gossos, en un d'estos barris és troba situada la plaça de
Maria Beneyto. Esta plaça que ha sigut objecte de diverses mocions i
preguntes en esta Junta de Districte, a causa de la brutícia i als
situacions de violència que és generen sobretot a l'estiu per persones
que acampen en els seues zones enjardinades, prou deteriorades per
cert, pensem seriosa un lloc idoni per a instal·lar, amb un baix cost, una
zona per a l'esbarjo de gossos.
Ara fa un parell d’anys és va instal·lar una zona com la que estem
proposant al jardí interior de l’Antic Mercat d’Abastos i malgrat que el
manteniment que se li proporciona deixa prou que desitjar, l’ús majoritarí
del dels veïns que tenen gossos ha evitat en gran part la brutícia i
excrements que estigues mascotes venien disseminant pels carrers dels
rodalies del parc de gossos construït.
És podrà al·legar que és una zona molt pròxima a un altre jardí (C.
Guillem de Castro) o inclús relativament prop del llit del riu, però esta
circumstància no és la solució perquè és tracta de que estos animals no
molesten als usuaris dels esmentats jardins i a mes que efectuen els
seues defecacions en un lloc rereservat i que és netege de sovint per a
evitar així brutícies i possibles infeccions.
La construcció d’este parc de gossos comportaria molt poca
despes pels arques municipals doncs sols hi hauria que fitar l’espai en

una tanca (que en altres parcs) està construïda amb fuet i dotar-lo d’un
punt d’aigua.
Donant-se també la circumstància, citada anteriorment, de
l'ocupació dels espais públics per acampades incloses pernoctacions de
persones que sovint acaben en baralles i distintes formes de violència i
com vullga que els nostres autoritats a penis destinen mitjans per a
atindré este tipus d'assistència social, pensem que donant-li mes usos
als zones enjardinades, és milloraria la convivència dins de la plaça de
Maria Beneyto
PROPOSTA d’ACORD
1. Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d’Abastos trasllade
als Regidories corresponents la necesitat urgent d’estudiar i
executar la construcció d’una zona destinada a parc d’esbarjo de
gossos acotat per tanca i porta, amb punt d’aigua per la netenja
del parc i abeurador dels gossos usuaris. La zona proposada del
parc, queda perfectament definida en la fotografia que s’adjunta a
la present moció
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA
Atenent a la proposta de la creació d’una zona d’escampament de
gossos en la plaça de María Beneyto, manifestar que és tracta d’una plaça
enjardinada interior, entre blocs de poma, de reduïdes dimensions, per la qual
cosa la creació d’una zona d’escampament de gossos precisaria principalment
de l’acord i conformitat per part dels veïns afectats, per la qual cosa quedem a
l’espera de la sol·licitud reglamentària per part de l’associació veïnal.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Esperar la sol·licitud reglamentària per part de la Qasociacón de veïns ,
comptant amb l’aprovació dels veïns afectats
VOTACIÓ
Vots a favor 5 ( P.P)
Vots en contres. 1 Compromís
Abstenció 2 ( PSOE, EU)
Queda aprovada la moció per majoria

ASSUMPTE :PAS DE VIANANTS PER A CREUAR EL PASSEIG DE
LA PETXINA EN l’EMBOCADURA DEL CARRER TÚRIA, AL VAIG
AGRANAR DEL BOTANIC.

El passeig de la Petxina com ben be savem discorre per la vorera
dreta del riu considerant el sentit dels aigües en el seu camí a la mar, per
tant pertany a la nostra Junta de Districte i li dóna nom a un dels mes
caracteristics barris del nostre Districte, però el pas de vianants que
estem demanant és troba situat al vaig agranar de Botanic.
Creuar el passeig de la Petxina a l’embocadura del carrer Túria és
un vertader problema, no només perque cal creuar tres carrils de
circulació de vehiculs i un que s’utilitza com a via de serveis, sinó que
també presenta un problema molt seriosos la bionda metàl·lica i el
desnivell que existeixen al llarc de tot eixe tram de passeig al costat mes
proper del riu.
Recopilant els motius que ens porta a fer la proposta són:
-Evitar la necessitat de donar una volta de vora 350m. per accedir
dónes del C/Túria al baixador al Jardi del Túria situat front al n.2 del
Passeig de la Petxina, evitant la barrera arquitectònica dels esglaons del
pas de vianants situat davant de la Casa de la Caritat, al Passeig de
Petxina n.9 (objecte d’una correcció també).
-Evitar situacions de risc d’atropellament de vianants que creuen
indegudament els 3 carrils del Passeig i deuen botar la bionda metàlica
per accedir a la marge dreta del riu.
Facilitar l’accés dónes del riu a la parada de l’EMT situada a
Petxina n.2 i viceversa.
És per això que presentem la Junta de districte d’Abastos , per al
seu debat i votació, la següent:
PROPOSTA d’ACORD
1
Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d’Abastos trasllade
als Regidories corresponents la necesitat urgent de practicar un pas de
vianants per creuar el Passeig de la Petxina a l’altura de l’embocadura
del carrer Túria i construir aixi mateix el pas necessari per accedir a la
marge dreta del riu, modificant la bionda metàl·lica que enfronte al pas
de vianants i a mes puga salvar comodament el desnivell existent entre
l’alzada del nivell de carrils i la marge esmentada.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA
Donades els circumstàncies de l’entorn i els inconvenients d’accessibilitat que
presenta la sol·licitud, és durà a terme un estudi de viabilitat.
MOCIÓ ALTERNATIVA.Esperar als resultats de l’estudi de viabilitat ja previst.

VOTACIÓ
Sotmesa a votació la moció queda aprovada per unanimitat

ASSUMPTE . PROTECCIÓ DE BENS HISTORICS ALS BARRIS DE
LA LLUM I SOTERMES DEL NOSTRE DISTRICTE
Consultat el catalec de béns i espais protegits de naturalesa rural
del Terme Municipal de València, comprovem que l'ermita de Sant
Miquel de Soternes no és troba entre els béns protegits, així mateix
tampoc és troba protegit el “Mas de Soternes”,per aixó devem deixar
que’l pas del temps i la desídia ens$ deixe als valencians sense un tros
de la nostra història, una descripció que ens$ aprope a la seua història
seriosa esta:
l’ermita de Sant Miquel és obra original del segle XV. Va ser
construïda per encàrrec de Joanot Martorell, amb funció d'església del
terreny d'horta de la seua propropietat (el Mas de Soternes). d’origen
gòtic, és un tremp d'una nau formada per tres trams i coberta amb voltes
de creueria. Va ser reformada el 1881 sense alterar la planta original,
però és va ornamentar amb noves pintures en els parets. Conserva un
xicotet campanar amb una campana construïda el 1718. Al costat de
l'ermita és troba l'antiga casa de l'ermitany. l’ermita és propropietat
eclesial, però és troba tancada i sense culte (desacralitzada i mig
abandonada).
Respecte de l’alqueria Mes de Soternes, citat en el paràgraf
anterior, no tenim informació mes enllà de conéixer-se que és la casa
pairal de Joanot Martorell i dels terres que ho rodejaven, desconeixem la
propropietat actual i els seus plans amb l'alqueria.
El que si tenim present al Grup Compromís és que hi han dos
béns importantisims de la nostra història i del nostre patrimóni que és
troben sense cap protecció, que és deurien de recuperar i donar-los l’ús
cultural adient a la seua entitat.
El Mas està situat al vaig agranar a què dóna nom i l’ermita de
Sant Miquel estrova al Vaig agranar de la Llum de la nostra ciutat, per
tant tots dos dins de l’ambit de la notra Junta de Districte
Pel que fa i concernent a l'ermita de Sant Miquel de Soternes,
pensem que seriosa un lloc ideal per a instal·lar un museu de Joanot
Martorell i la seua obra "Tirant lo Blanch", no calç fer palessa
l’importancia de l’obra de Martorell, considerada la primera obra de
Cavalleria a l’estat espanyol i precursora del “Quixot” de Cervantes.
Donan-li este ús a l’ermita és repararia l’abandó que ha suportat la vida i
obra d’este prohom valencià.
Així mateix l'alqueria Mes de Soternes seriosa un espai idoni per a
instal·lar un Centre d'interpretació de l'horta de València, amb especial

atenció als sistemes de recs historics, incorporant inclús un museu del
“Tribunal dels Aigües” i l’evolucio del nostre habitatge rural i els métodes
tradicionals de conrreus.
PROPOSTA D’ACORD
Que l’Ajuntament de València inste la protecció de l’Ermita de
Sant Miquel de Soternes i de l’alqueria Mes de Soternes i la seua
catalogació com a Béns d’Interés Cultural (BIC) i per tant dins del Nivell
Estructural i Protecció Integral, requerint dels sueus propietats la
consolidació i restauració dels inmobles. En cas de no atindré esta
necessària obra, és deuria de procedir a l’expropiació d’ambdós dues
béns
Reflectir als presupostos anuals els partides corresponents per la
implantació del museu de Martorell i el Tirant lo Blanch. Així com de
l’espai cultural proposats.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA
Per acord de Ple de 31 de maig de 2013, és va acordar l’aprovació
provisional del Catàleg Estructural, en el que s’inclou l’Ermita Sant Miquel de
Soternes i edificació annexa com BRL amb la categoria de Monument d’Interés
Local (MIL) en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa
Urbana, i s’atorga protecció integral a l’Ermita i protecció parcial a la casa de
l’ermità.
La protecció com BRL d’un immoble és la màxima protecció que pot
atorgar l’Ajuntament, ja que la declaració de BIC ha de fer-se mitjançant un
decret del Consell, a proposta de la Conselleria competent en matèria de
cultura, prèvia la incoació i tramitació del corresponent procediment per la
mateixa, tot això, d’acord amb el que establix la Llei 4/98 de Patrimoni Cultural
Valencià.
.- En relació amb el punt 2, ens$ hem posat en contacte amb el Servici
de Patrimoni, que ens indica que dites immobles no son propropietat de
l’Ajuntament de València, per la qual cosa no és possible plantejar la instal·lació
d’un museu i un centre d’interpretació.
ALTERNATIVA.Es deixa sobre la taula per a tractar-ho en un altre Consell a fi de
procedir a comprovar les dades

4ºMOCIÓN PRESENTADA PEL GRUP ESQUERRA UNIDA P.V DE
LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTIMENTS.
MOCIÓ QUE PRESENTA LA SRA. IRENE SANROQUE MUÑOZ EN NOM
PROPI I EN EL’ D’EUPV A LA JUNTA DE DISTRICTE D’ABASTOS

ASSUMPTE : NETEJA DEL MERCAT EXTRAORDINARI DE
JERUSALEM
Els mercats extraordinaris, com el de Jerusalem, son un costum molt
arrelat als barris de la nostra ciutat i son visitats no només pels veïns i veïnes
de la ciutat sinó també pels persones que visiten la ciutat. Son uns mercats que
omplin la ciutat, al llarg de la setmana, de color alhora que s’ofereixen
productes diversos tant enle contingut com el preu.
Justament per esta cararcterística de diversitat, els mercats
extraordinaris tenen una activitat molt gran que comporta un fort nivell de
residus, deixant la zona afectada en unixes condicions poc presentables
Per tot l’anteriorment exposat la vocal que subscriu , en nom propi i en el
d’Esquerra Unida formula la següent
PROPOSTA D’ACORD
ÚNICA - Que s’incremente la neteja per tal d’assegurar que els residus de
l’activitat pròpia del mercat extraordinari no repercutisca en l’aspecte dels
carrers i zones adjancents d’on s’ubica este mercat.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA
Tots els dimarts que és produïx mercat extraordinari és neteja en jornada
de 14:30 a 20:50 per mitjà d’un equip format per camió recol·lector mes dos
operaris d’agranat manual, quedant la zona en condicions acceptables de
neteja.
Cal assenyalar la falta de col·laboració dels comerciants que en alguns
casos no han desmuntat als 15:00 hores i l’aparcament avançat als 15:00 que
és torna massiu durant els hores en què s’esta produint la neteja, la qual cosa
impedix l’ús de barredoras mecàniques que afavoririen la celeritat en els labors
de neteja
MOCIÓ ALTERNATIVA.Continuar amb les labors actuals de neteja
VOTACIÓ
Vots a favor : 5 PP
Abstenció: 3 (PSOE,Compromís, E.U)
Queda aprovada la moció per majoria

5º PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
PRESENTADES PER AVELINA FERNÁNDEZ, EN NOM SEU I EN EL
DEL GRUP SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS.

ASSUMPTE. SEGURETAT EN LA PLAÇA MARÍA BENEYTO
En resposta a una pregunta del Grup Socialista, el grup en El Govern
reconeix implícitament que en la Plaça María Bneyto s’acumulen persones
sense llar.Asseguren que tots els dimarts al matí es persona una patrulla de la
Policia Local i el camió del Servici de Neteja per a netejar la plaça. Apuntales la
Policia de Barri es passa periodicamenteidentificando als ciutadans i oferint-los
els Servicis Socialesdel Ajuntament.
El servici de sanitat diu no tindre registre sobre queixes dels veïns, no
obstant això han compromés una visita per a arribar a conéixer de primera mà
la situació real de la Plaça.
PREGUNTES
Ha realitzat la visita el Servici de Sanitat a la Plaça Maria Beneyto?
Quins han sigut les seues conclusions?
RESPOSTES
Realitzada visita d’inspecció es constata l’existència de la situació
comunicada, no obstant l’actuació puntual de la Policia Local i el Servici de
Neteja impedix que s’arribe a generar un focus d’insalubritat permanent, per la
qual cosa no és procedent l’actuació del Servici de Sanitat.

ASSUMPTE : SEMÀFORS .CON INDICADORS DE TEMPS VERD
A instàncies del Grup Socialista, el Ple de la Junta de Districte del 30 de
Setembre de 2013 va acordar instar a la Delegació de Circulació, Transport i
Infraestructures la instal·lació d’un rellotge indicador del temps sobre el semàfor
de l’encreuament de la plaça Espanya amb Ramón y Cajal , segons l’acord ,
este semàfor va haver de ser inclòs en els preesupuestos de 2014
PREGUNTES
Ha sigut instal·lat dita semàfor?
S’han instal·lat altres semàfors en punts conflictius dels districtes
d’Abastos? Hi ha algun previst per a 2015?
RESPOSTA

S’està realitzant un estudi per a la recol·locació dels semàfors de la zona. Està
prevista la instal·lació d’este tipus d’equips en el pas de vianants que creua
l’Av. Perez Galdós amb el Passeig de la Petxina.

6º PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP COMPROMÍS DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS.
ASSUMPTE ACCESIBLITAT AL TÚNEL D’UNIO DE LES GRANS
VIES
En esta Junta Municipal i dónes del nostre grup és presentà ja una
Moció relativa a l’accesibilitat dels pasarel·les de creuament de
l’Avinguda del Cid, esta Moció ja va ser rebutjada amb una sèrie
d'excuses per l'actual equip de govern, caracteritzat per la manca de
sensibilitat pel que fa a éstes situació de caràcter socialitzant.
En l'actualitat i a pesar de la remodelació de la zona per la construcció
del Parc Central (que donada la situació econòmica de la ciutat, prevem
molt llunyana) considerem que l'accessibilitat als tunels d'unió dels
Gandes Vies de Ramón i Cajal i Germanies és impossible per als
discapacitat, igual que en la situació anterior s’esta incomplint de forma
greu la Lley d’Eliminació de Barreres Arquitectóniques i Accesibilitat en
el vaig mesurar Urbà i que l’ajuntament exigeix (com és la seua
obligació) a qualsevol obra que és projecta a la ciutat.
És per aixó que no entenem com l’Ajuntament que deu vetlar pel
benestar dels seus ciutadans no a pres cap mesura per pal·liar esta
situació
Per tot aixó és fan els següents preguntes:
L’Ajuntament de València, prevista alguna mesura per resoldre la
situació d’inaccesibilitat per als discapacitat que vullguen creuar el túnel
d’unio dels Grans Vies per la zona dels escales .
Pensa seguir incomplint l’Ajuntament de València la Lley d’eliminació de
Barreres Arquitéctoniques i d’Accesibilitat
RESPOSTA:
En la Comissió d’Urbanisme de 27 Octubre de 2014 el grup municipal
d’Esquerra Unida va presentar una Moció en este mateix sentit.
En la dita Comissió, tal com consta en l’acta es va informar que, segons
recent conversació amb el director general d’Infraestructures de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la Conselleria està treballant en
dos possibles solucions: una primera seria la instal·lació d’un ascensor, que

segons pareix presenta greus problemes d’execució i també de manteniment
posterior; una segona consistiria en la instal·lació d’una escala mecànica, la
qual cosa pareix més factible. En tot cas, ha sol·licitat que quan les
alternatives estiguen definitivament estudiades i s’haja pres una decisió, es
comunique a l’Ajuntament. Acordant la Comissió, per unanimitat, inclòs el
grup Compromís donar-se per assabentats.

ASSUMPTE .TRASLLAT DE LA UP DE NOUS MOLS AL
CARRER TORRES
Igual que sobre altres tems, en esta Junta de Districte s'han
presentat Mocions i Preguntes sobre la Universitat Popular del Vaig
agranar de Nou Mols, a tots estes iniciatives l'equip de govern
municipal sempre respon donand els seues llargues característiques i
excuses que no han resolt prácticamentre cap dels tems que hem
plantejat dónes del nostre grup municipal, iniciatives dirigides sempre
a millorar el benestar dels persones i la convivència ciutadana.
Per millorar la seua formació a mes de la seua salut corporal i
estabilitat emocional (per que per aixó serveix la Universitat Popular
de València) hi han molts valencians que necessiten acudir a
participar en els actividats de la Universitat Popular.
Actualment la Universitat Popular del vaig agranar de Nou Mols
està implantada en uns locals llogats i actualment inadecuats pel fi a
què destinen. Per l’Ajuntament de València s’ens a anunciat, varies
vegades, el trasllat als locals de propropietat municipal que hi han al
carrer Torres, els locals actualment estan desocupats i el fet de
traslladar-los comportaria l’estalvi del lloguer que actualment és paga,
a mes a l’estar molt prop de l’actual emplazament no suposaria cap
inconvenient per als usuaris de la UP.
Per tot aixó és fan els següents preguntes:
1.-Quin és la despes anual per a l’Ajuntamen de València dels locals de
l’actual emplazamentent de la Universitat Popular de Nou Moles?
2.
Quin és el motiu que impedeix en trasllat als locals municipals del
carrer Torres? i Et previst l’Ajuntamen, i ara sí, començar el nou curs en
els locals del carrer Torres
3.

Qui és el propietari dels locals actualment llogats?

RESPOSTA
Com ja se li va contestar el passat mes de setembre, l’import mensual de
renda és de 1.250,00 euros (18.150,00 euros anuals)
Per a traslladar-se és requerix una adequació d’espais que és abordarà
próximament.

El propietari del local és Vicente Pascual Puchades i Josefa Gutiérrez López

ASSUMPTE . CAIGUDA DE RODES `’ARBRES I PALMERES
Al plenari de la Junta de Districte passada dónes d’este grup
municipal ja és va fer una pregunta relativa als freqüències i els
programacions de poda del nostre districte. Com ja deu de saver l’equip
de govern de la nostra ciutat la resposta va ser que “no és donava
resposta perque aixó duia molta faena” impedint així que el nostre
grup municipal exercisca el seu dret de control i seguiment dels
programacions previstes.
De quant en quant apareixen alsguns operaris de poda que
trevallen en algun carrer del districte però no savem en quet criteri ni en
quina programació s’esta trevallan, malgrat aixó cada volta que hi ha
malament oratge i és mou un poc de vent cauen rodes d’arbres o de
palmeres possant en risc la integritat física dels vianants.
Aixó és el que va succeir a l’últim episodi de mal oratge, al nostre
Vaig agranar d’Abastos, dels dos palmeres situades a l’entrada de la
porta de l’Antic Mercat d’Abastos van caure dos rodes que
afortunadament no van ferir ningú però donada la gran afluència
d’usuaris que l’edifici podia haver causat danys greus als persones. Esta
caiguda va ser propiciada per que els esmentades palmeres tenen dos
corones inferiors de rodes completament asseques que cauran si no és
poden de forma immediata.
Esperem que en la mateixa rapidesa que és varen podar les rodes
dels arbres monumental que entraven pels finestres dels finques de les
dos cantonades de Pintor N. Llorens amb Pérez Galdós, és poden les
dos corones inferiors de rodes asseques dels palmeres esmentades.
Abundant en el tema al Passeig de la Petixa 2, hi ha un arbre sec
envoltat d’heura que pot ser no caiga encara però que és un niu de rates
i bruticia, pensem que aques arbre sec és deuria tallar i reposaré per un
altre viu i que li done vida a la vorera on està situat.

Per tot aixó és fan els següents preguntes:
Quant de temps fa que no s’han podat els palmeres de l’entrada de
l’edifici de l’Antic Mercat d’Abastos.
t’l’Ajuntament de València prevista la poda d’eixes palmeres de manera
immediata.
Quina és la programació de poda als carrers del nostre Vaig agranar
d’Abastos i Botanic.
RESPOSTA

Els Phoenix dactylifera de l’Antic Mercat d’Abastiments és van podar
l’any 2011. No s’ha podat abans per criteris tècnics ja que no tots els espècies
requerixen la mateixa freqüència.
Si. La poda està prevista en la programació en la primera quinzena del
mes de gener de 2015 .
La poda dels distints barris és realitza atenent els circumstàncies en
funció de la necessitat, l’espècie i l’estació.
No tots els espècies requerixen la mateixa freqüència si és poden en la
mateixa època, influint la seua ubicació amb relació a l’entronitze urbà
L’any 2014, s’han podat alguns carrers com la c/ Marqués de Zenete,
Salas Quiroga, Honorato Juan.
El l’hivern de 2015, és continuarà amb la poda dels Sophoras japonicas
de la C/ Honorato Juan, Plaça Pintor Segrelles. També està previst la poda en
la C/ Calisto III.
En els mesos de gener a març, és realitza la campanya de poda i
arreplega dels tarongers del vaig agranar.

PRECS I PREGUNTES
I sense més temes que tractar s’alça la sessió per la Presidenta de la
Junta Municipal d’Abastiments, sent les 21,00 h del dia de la data, i redactantse la present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i la data abans
indicats
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

Sra M Ángels Ramón- Llin Martínez

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

Desiré Albors Bru

