AcrA coRREspoNENT A

LA

sEssó

ExTRAoRDTNÀRA DEt coNsEtL DE LA JUNTA MUNlclPAt

DE ABASTOS, CELEBRADA EL 24 DE GENER DE2OL7.

ASSISTENTS:

PRESIDENTA

Sra. Consol Castillo Plaza
VOCALS:
GRUP COMPROMIS

D. Pep MartíMaicas
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
GRUP CIUTADANS

D.Javier Benito Goerlich
D. Javier Copovi Carrión
GRUP VALÈNCIA EN COMÚ

Sra. Ana Marla López Hernández
SECRETÀRA

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 de Abastos, situada en la C/ Alberic 18,
planta 1a, 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 6 de Febrer de2OL7.
LECTURA I APROBACION DE L'ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Donada per llegida I'acta de la sessió anterior, s'aprova per unanimitat.
INFORME DE LA PRESIOÈruCIN DEL CONSELL DE ABASTOS

Per Presidència s'informa del calendari previst per al grup de treball d'inversions en barri
18 Gener 2016 - 10 Febrer 2016

Estudi de viabilitat jurídica, tècnica i/o presupuestaria pels Serveis Tècnics de I'Ajuntament de
València.
15 Febrer 2OL6 - L9 Febrer 2016
Debat sobre els projectes validats i viables en els grups de treball de urba-*nismo i inversió en
ba

rris.

22 tebrer 2OL6 - 4 Març 2OL6
Votació ciutadana de les propostes validades
6 Març de 2016
Presentació dels resultats de la votació ciutadana*

tots els tràmits telemàtics es realitzaran a través dels formula-rios
corresponents en la pàgina web de I'Ajuntament de València:

S'informa que
http://www.va

le

ncia.es/consu ltaciu-dada

na inve

rsiones

Amb la finalitat de recolzar a aquelles persones que necessiten ajuda per a realitzar els tràmits
en intenet, es disposaran horaris d'atenció personalizada específics en cada Junta de Districte
S'espera una majorparticipació que I'anyanterior, ja que se liha donat majordifusió
S'ha modificat i millorat la dinàmica de treball de grup
S'ha millorat el sistema de votació

-

Es constituiran punts de votació

i informació per a informar del procés

participatiu

decidim Vlc i com accedir a la plataforma per a ajudar-los a crear un compte de correu
electrònic personal per a registrar-se
.Respostes del Consell anterior
Resposta de la Regidoria de Cultura festiva informa a les preguntes i precs formulats per la

Comissió de cultura de la Junta relatives a la col'locació d'arbres de Nadal en Abastos

"el preu unitari dels arbres de Nadal il.luminats i col-locats en 6 llocs del centre històric de la
ciutat és de 3.616,63€ més lVA.".
Resposta de la Concejalía de Mobilitat a les preguntes de D,Javier Copovídel grup Ciutadans

:

1 El procés de consulta ciutadana va acabar amb una sèrie de propostes de consens

en

cadascuna de les Juntes Municipals de Districte de les quals I'EMT va incorporar la gran majoria

a la seua proposta de millora de la xarxa. Les que no es van incorporar van ser per
impossibilitat o perquè anaven contra la idea d'una nova xarxa més eficient i eficaç.
2e Resposta de la regidoria de Desenvolupament urbà:

"L'actuació correspon amb el mandat que els veïns van donar a I'Ajuntament a través dels
pressupostos participatius de 2016. La gest¡ó de la mateixa es va dur a terme amb la
col.laboració de I'Associació de Veins Nou Moles.
3e Situació actual accessos al Jardídel Turia Trams l, ll, lll i lV (zona adjacent a la Junta de

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

Trame lll: Disposa de 6 accessos al jardí, dels quals 3 disposen de rampa i dins d'aqueix grup 1
està totalment adaptat. La resta d'accessos són no accessibles per disposar únicament escales

Trame lV: Disposa de 6 accessos al jardí del llit antic, cap d'ells està adaptat a causa que els
accessos estan constituìts per un únic tram de rampa de terra de longitud major a 9m sense
àrees de replans. La Muralleta i els seus accessos compresos entre Puente Glòries Valencianes
i el carrer Turia 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.
L'Ajuntament de València en tota actuació que es realitze per a la reforma del Jardídel Turia

tindrà en compte la millora de l'accessibilitat.
Situació actual dels accessos alJardídel Turia Trams l, ll, lll i lV (zona adjacent a la Junta de

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

Tram lll:
Disposa de

6 accessos al jardí dels quals 3 disposen de rampa i dins d'aqueix grup 1 està

totalment adaptat El resot de accessos són no accessibles per a disposar únicament d'escales
Tram lV: Disposa de 6 accessos al jardí del llit antic, cap d'ells està adaptat a causa que els
accessos estan constituídos per un únic tram de rampa de terra de longitud major a 9 m sense
àreas de replans. .Els seus accessos compresos entre Pont Glòries Valencianes i el carrer Túria
són Bé de Rellevància Local (codi C05 BRL-*PGl)el que imposibiita modificacions en els seus
accessos històrics amb la rampa de descens cap al Passejos de Petxina.

L'Ajuntament de València, en totes les actuacions que realitze per a la reforma delJardín tindrà
en compte la millora de I'accessibilitat
5e"La Policia Local de València és coneixedora de la problemàtica existent en diversos punts de

la ciutat, i dins de les seues competències i dels recursos humans dels quals disposa , exerceix
el control en les zones d'oci, on es produeix el fenomen anomenat botelló , si bé és cert de

l'existència d'innombrables punts on aquesta activitat és exercida per grups de joves, estem
reordenant la planificació per a obtenir una millor resposta al fenómemo, no obstant açò la
Policia Local de València segueix treballant per a intentar atallar la problemàtica".
respostes a les intervencions veÏna

Dña Emilia Torres , de I'Associació de Veïns de Jerusalem, sol.licita que es pode un arbre ,
possiblement un taronger, situat en el Carrer Sant Vicent escaíra amb Plaza San Agustín , per
causar molèsties als veïns, amb les seues branques . (7)
Resposta

Es procedirà el dia 24 a la poda de manteniment del taronger del carrer sant vicente
encreuament amb la Pza sant Agustín És procedirà demà, dia24, a I'esporga de manteniment
del taronger del carrer Sant Vicent creue amb la plaça de Sant Agustín.
Dña Pepa Mocholi, del moviment 15

M pregunta si és possible Recuperar la vorera en

el

Poliesportiu Nou Moles
Resposta de la Regidoria de Desenvolupament Urbà

"Quant a la qüestió plantejada informar que les obres es duen a terme per la Generalitat, per
la qual cosa per a consultar si és possible retirar clos a fi de recuperar la vorera, caldria
consultar-ho directament amb ells, i amb I'empresa constructora
Pregunta sobre ruído molest i constant pel trànsit en la C/ Pintor Stolz entre el ne 77 i 75 (9)
Resposta de la Regidoria de Mobilitat:

Per part del Servei de Mobilitat Sostenible s'ha revisat la zona, a la recerca d'elements en mal

estat de conservació, localitzant una tapa de telecomunicacions solta, que ocasiona sorolls
molests al pas del tràfic, en trobar-se en un carril de circulació. Veure fotos.
comunica a OCOVAL, que el dia 4 ens informa que la reparació correspon a Vodafone
la qual cosa se'ls comunica perquè procedisquen a executar-la de manera urgent.
Es

-

Ono,

Dña Concepción Granell Sanfrancisco, en representació de I'Associació de Veins Abastos -Finca

Roja sol.licita: la reparació de les llums del passatge al costat del complex esportiu Abastos

I'lnstitut, ja que alguns fanals no funcionen

-

.

La regidoria de Serveis Centrals técnics respecte al tema diluminación ha contestat

Dins del passatge al costat del complex esportiu hi ha fanals que pertanyen la xarxa de

ilumincación de I'Ajuntament i unes altres que

i

Els fanals
fu

que són competència de la secció d'il-luminació Eficient funcionen correctament i la

ncionen d'il.luminar es compleix.

A l'eixida del passatge , cap al carrer bon Ordre s'ha instal'lat un fanal que il'lumina una eixida
:la instal.lació es va realitzar el 14 de desembre .El problema assenyalat es va resoldre dins dels

projectes de reposició d'il'luminació de la zona
No obstant açò, s'han donat instruccions al personal encarregat del manteniment perquè
revise correctament el funcionament de les instal'lacions.
Respostes a la neteja del centre del Complex Abastos, desinfectar ¡ netejar bé el pas central.
La regidoria de

MediAmbient ha contestat:

S'ha realitzat una neteja intensiva del centre el passat dia 8 de gener, la neteja es realitza tots
els dijous i diumenges pels excrements de les colomes
Resposta respecte a la falta de poda dels arbres d'aqueixa zona

Durant la segona quinzena del mes de desembre s'han realitzat els treballs de poda del ficus
D. Juan Ballesteros, en representació d'lniciativa Ciutadana per a la millora de les Avingudes

Giorgeta -PérezGaldós, presenta preguntes en document annexe (12)
La regidoria de Medi Ambient en atenció a allò manifestat en el seu escrit ha

aportat la

segtient informació:
2.- euins elements de mesura en matèria de contaminació atmosfèrica utilitzen als avingudes
de Pérez Galdós i Giorgeta i quines són els dades ivaloració tJe què disposen referits als últims

dotze mesos?

ciutat de València compta amb una Xarxa de Vigilància de la qualitat de I'aire composta per
6 estacions automàtiques de mesurament situades d'acord amb els criteris de la normativa
vigent en aquesta matèria, que mesuren en continu nivells dels contaminants atmosfèrics que
marca la legislació. En concret, als pròpies Avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta no és troba
situada cap estació de mesurament, si bé d'acord amb la dispersió que experimenten els
La

contaminants en I'aire com a conseqüència dels paràmetres meteorològics els nivells que és
registrarien en aquestes vies quedarien comprimits dins l'interval de resultats dels estacions
existents en la ciutat, sent els més pròximes els de Bulevard Sud i Pista de Silla, situades a I'Av.
Tres Creus i al C/ Filipines, respectivament. Aquests resultats s'exposen amb periodicitat
mensual a la web del Servici de Contaminació Acústica i poden consultar-s'en el següent enllaç:

www.valencia.es/ayuntamiento/maparuido.nsf/vdocumentostituloaux/cont.atmosfericadatosestaciones-introd u cci%C3%B3n?opendocume nt&* la ng=1&n ive ll=6%5f3
De la valoració anual dels resultats obtinguts I'any 20L5, d'acord amb els criteris de la legislació
atmosfèrica vigent (RD LO2/2OI1 de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de I'aire),

s'exposen per als estacions esmentades els resultats dels 2 contaminants que major incidència
presenten sobre l'aire atmosfèric, com són el NO2 iels partícules en suspensió PML0, atès que

la principal font de contaminació de València la constitueix el tràfic rodat. La resta de
contaminants mesurats presenten resultats molt distants dels seus valors límit corresponents
Diòxid de nitrogen (NO2)
MITJANA ANUAL DE NO2

(uelm')
(límit:40

ug/m3)

Núm. SUPERACIoNS HoRÀRlEs DE 200 Vglm3

DE NO2

(permeses 18)
BULEVARD
PISTA

SUD34

SILLA 4L

L
O

Fracció PM10 de partícules en suspensió
MITJANA ANUAL DE PMlO

(uelm')
(límit:40

pglm3)

Núm. suPERAcloNs D|ÀRIES DE 50 ¡rglm3

DE PM1O

(permeses 35)
BULEVARD
PISTA

SUD29

SILLA 25

22
29

3.- Quins elements de mesura en matèria de contaminació acústica utilitzen als avingudes de
Pérez Galdós i Giorgeta i quines són els dades i valoració de què disposen referits als últims

dotze mesos?
Atès que el tràf¡c rodat constitueix la principal font sonora ambiental de la ciutat, ens remetem
als dades oficials del Mapa Estratègic de Soroll delTerme Municipal de València de I'any 2012,
que és poden consultar en el Visor del Soroll de la web del Servici de Contaminació Acústica de

I'Ajuntament de València, a la següent adreça:
http://mapas.va lencia.es/websmunicipales/web2.jsp?lang==es&serv=mapa-ruido&lang=1&ni
vel=7_2
No obstant, aquestes dades seran actualitzades en I'any 2017,tal i com està reglamentat.
On per als avingudes assenyalades s'obtenen, mitjançant predicció, els nivells que s'indiquen
en la següent taula per als diferents períodes horaris:
Ld (7-1eh)

/

Li(7e-23h) Ln (23-7h)

Av- Pérez
Av.

Galdós

Giorgeta

> 75

>75

dBA

dBA

(65

> 70 dBA

-

70) dBA

Aquests nivells són habituals per a similars intensitats de tràfic en altres punts de la ciutat.
Addicionalment, en l'estació Pista de Silla indicada en la pregunta anterior, és troba instal'*lat,
junt amb els analitzadors de contaminants atmosfèrics, un sensor que registra
ininterrompudament nivells sonors ambientals. Els dades arreplegades per aquest sensor és
poden consultar igualment a la adreça abans esmentada:
www.valencia.es/ayuntamiento/mapa ruido.nsf/vdocumentostituloaux/cont.atmosfericadatosestacio nes-i ntrod u cci%C3%B3n?ope ndocument&* la ng=1&nivell=6%5f3

Calç indicar que els dades registrades en aquest punt tenen un abast molt local i que
experimenten una important atenuació amb la distància, per la qual cosa podrien no ser del
tot representatius dels nivells sonors existents als avingudes a què fa referència la pregunta
formulada.
Respecte als preguntes formulades, ens comuniquen el següent:

2- euan és va a instal.*lar I'estació de mesura de contaminació atmosfèrica (desmuntada al
maig de 2010) en la calla Linares escaira amb Pérez Galdós i quins seran els seues
ca racterístiq ues i funció?
L'estació automàtica de mesurament de contaminants atmosfèrics situada en el encreuament

dels carrers Lorca-Linares

i

Pérez Galdós, va ser retirada del seu emplaçament al no complir

amb els requisits de microimplantació establits per la normativa comunitària vigent, en la
vigilància de la qualitat sanitària de I'aire. Si bé la distància a vora de calçada era correcta, no
així la distància existent a I'encreuament principal, al no ser inferior a 25 metres. Aquesta
estació sobre la base d'estudis conjunts de CEAM, GVA I Ajuntament va ser traslladada a
Bulevard Sud. Per tant, no hi ha previsió de tornar a instal'*lar una estació en aquesta ubicació,
al no ser conforme a Normativa.

3.- euan és va a instal.*lar l'estació de mesura de contaminació acústica desmuntada al maig
de 2010) en el carrer Linares escaira amb Pérez Galdós i quins seran els seues característiques.
Mai ha existit una estació de mesurament de contaminació acústica en aquest punt.
Centre de dia sigueu-vies: Demanen un local on poder deixar els bicicletes que utilitzen per

a

fer activitats. (13)

pel Servici de Patrimoni, a través de la Regidoria de Gestio de Patrimoni Municipal ens
informen delsegüent:
eue en relació a la sol.licitud d'ús d'un local propietat municipal presentada pel Centre de Dia
Sigueu-*Vies a la Coordinadora General del Area de Desenvolupament Humà, per a guardar
bicicletes, t'informe que per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2016 és
van aprovar els " bases reguladors del procediment per a la cessió d'ús de locals de titularitat
municipal a associacions i entitats privades sense ànim de lucre" BOP ne 97 de 23 de maig de

20L6, que regulen l'accés, ús i condicions d'utilització dels locals de propietat municipal
susceptibles de cessió a precari als diferents organitzacions, associacions icol'lectius sense
ànim de lucre que ho sol.liciten per al compliment els seues finalitats socials. La finalitat
d'aquestes bases és articular un procediment àgil, eficaç i objectiu que permeta l'ordenació
dels cessions de locals municipals millorant així I'optimització d'aquests recursos, el seu ús i la
seua gestió.

Un veia va demanar que a través de Consol Castillo puguera tindre una cita amb el regidor de
Desenvolupament Urbà. Tema: Pla especial del Botànic' (L4)
Resposta de la regidoria de Desenvolupament Urbà:

El PEP-EBIC Botánic va tenir una fase de participació pública amb dos actes en el Col'legi
d'Arquitectes i en elJardí Botànic.
A més, la fase d'al.legacions s'ha ampliat de 45 dies a 90 dies.
No obstant açò, si encara té dubtes aquest ciutadà pot dirigir-se al Servei de Gestió del Centre
Històric, Secció lnformació Urba nística.
PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL

GRUP DE TREBALL DE BENESTAR SOCIAL

grup, Dña Ana María López Hernández oferint a tots els
ciutadans/ as el seu colabroaciín i sol.licitant la seua participació en el grup de Treball .
Es presenta la nova coordinadora de

GRUP DE TREBALL D'URBANISME I INVERSIONS EN BARRI
Per Germán Rodrigo, Coordinador del grup de Treball d'lnversions en barri es realitza una breu

presentació del nou procés i les novetats i millores que s'han incorporat
Es procedeix a

S'anima

enumerar els projectes ja presentats per a Olivereta i Extramurs.

a col.laborar en el grup de Treball i a col.laborar en el procediment participatiu

d'lnversions en barri
GRUP DE TREBALL CULTURA

Per part del Grup de Treball de Cultura de la Junta d'Abastos, reunit el dia 17 de gener de
2O!7, s'eleven els següents propostes al Consell del Districte:

.

Programa anual d'activitats.

L:1.

Activitats culturals i esportives.

El pressupost adjudicat a la

junta d'Abastos per a 20L7 és de 7'000,00 €.

tant, continuar amb la programació semblant a la de 2016, que consistiria en
els següents activitats (totes dobles eles susceptibles de ser modificades en funció dels
És proposa, per

necessitats):

al

Exposicions.

Encara que l'any 2016 no és programà cap exposició, atés que la Universítat Popular no
contestà a la nostra proposta, és reprendrà el contacte amb l'O.P. ¡ la regidoria d'Acció Cultural
per desenvolupar estes accions.

b)

Activitats Musicals

b.1) Societats Musicals del Districte.
És

proposa continuar els concerts tant a l'aire lliure com en espais tancats, comptant amb dues

societats.
b.2) Corals.
És proposa

c)

fer una mostreta de corals infantils.

Teatre

fer alguna jornada de teatre aficionat, comptant amb els grups del districte, inclús
en forma d'una mena de festival de sainet valencià, en funció dels programacions pròpies de
cada grup.
És proposa

d)

Cinema

continuaria amb el cicle "Cinema i Debat", fent un esforç de programació i de difusió major,
comptant amb espais públics i veinals. Altra proposta és adreçar-ens a el Servei de Política
Lingüística de la Universitat de València per tal de programar, amb el seu suport, uns passes de
"cinema a la fresca", als mesos de juny i juliol, amb pel'*lícules doblades o subtitulades en
És

valencià.

i)

Joguets de Reis

El cas del joguets de Reis queda ajornat per a una pròxima va reunir del Grup de Treball

i

posterior proposta al Consell.

L.2.

Concursos i Premis.

La

Junta compta amb la mateixa dotació que en 2OL6, un total de 3.400,00 €.

És

fan els següents propostes:

Com a proposta general, establir i redactar els bases de tots el concursos a principi d'any, amb
l'objectiu de, en primer lloc, evitar problemes en la gestió dels expedients, per la raó què són,

de vegades, complicats, i assegurar la correcta execució del pressupost; i, en segon lloc, per
encetar la major part dels concursos (excepte betlems, evidentment) a principi d'any i fer
d'eixa manera el lliurament d'eixos premis en el mes de maig o juny'

a)

Concursos artístics i literaris

És proposa eliminar

el concurs de dibuix i traslladar la seua dotació al concurs literari, què

tindria els següents categories:

.

Relat curt: dues categories (3er

i 4t de primària / 5í i 6i de primària), ambdues

en

valencià icastellà.

¡

Poesia: dues categories (alumnes d'AçÒ

/

alumnes de Batxillerat), ambdues també en

valencià icastellà.

Al mateix temps, s'incideix en la necessitat de fer més i millor difusió dels concursos, parlant
amb els mestres i professors dels centres del districte, aixícom amb els AMPAS.

b)
És

Concurs de Betlems

manté com l'any 2016.

c)

Concurs d'Art Floral

MAteix sistema i estructura de 2016.

d)

Concurs de Fotografia

en espècie per premis en metàl'*lic, què comporten només la
deducció (si s'escau) per IRPF, amb els mateixes quantitats.
És proposa canviar els premis

i)

Premis de la Junta

fer una major i millor
difusió de la possibilitat que veïns i veïnes puguen traslladar al Grup de Treball els seues
propostes de premiats, i fer una votació d'eixes propostes, per tal que seguisca el més
La proposta és continuar amb el sistema de dos premis de 20L6, però

democràtic possible.
Per últim, la idea és fer un lliurament alhora dels premis institucionals i la resta de concursos
(excepte betlems) durant el mes de maig o juny.
decideix convocar una reunió del grup de Treball de cultura amb la finalitat de determinar el
pressupost econòmic de cada activitat i analitzar de nou el mateix., a petició del grup ciutadans
Es

Es

vaig decidir realitzar un consell extraordinari el 9 de febrer a les 19,00 h per a l'aprovació, si

escau del pressupost.
PRECS I PREGUNTES

le

JAVIER COPOVI CARRIÓN Portaveu de Ciutadans

en la Junta Municipal de Abastos planteja

les següents peguntas

Sol.licitem informació de I'estat de tramitació de la històrica reivindicació veïnal sobre
finalització de les obres del Poliesportiu Nou Moles .
Quines gestions ha realitzat I'actual equip de govern municipal sobre aquest tema?

la

Donat el temps que porten paralitzades les obres , creiem necessari que almenys les vies per
als vianants que circumden les obres s'òbriguen icondicionen per al seu ús, tenint en compte
la falta de seguretat vial en les quals es troben en aquests moments , insistint que siguen
adequades i accessibles per a tots els ciutadans.

preguem a la Presidenta del Consell Municipal de Abastos , realitze les gestions necessàries per
a adequar aquestes vies per als vianants
2e En I'Agrupació de Ciutadans València-Abastos ens fem ressò de la sol'licitud presentada per
l'Associació de Veins , per a la construcció d'un centre de Dia en el solar del Carrer Brasil Navarro Cabanes , i en defecte d'açò i fins a I'adequació de les possibles obres es va sol'licitar
mobilitat el condicionament per a utilitzar-ho com a pàrquing lliure per a vehicles .

a

Sol.licitem informació sobre les gestions realitzades en aquest sentit i en general sobre I'estat
futur immediat del PAI de la zona .

i

3s Després de les últimes pluges hem pogut comprovar de nou que el ferm de la calçada de la
Avda perez Galdos i més concretament en la zona del Carril-Bus , està en molt mal estat i
provoca grans acumulacions d'aigua en els moments de pluja , que impedeixen el pas de
vianants per la vorera sense veure's afectats per cortines d'aigua conseqüència del pas de
vehicles per aquests tolls.

Aquest problema afecta especialment al pas de vianants en el tram comprès entre els carrers
Gabriel Miró i Maestro Guerrero , zona de pas de molts xiquets i joves que acudeixen als
col.legis, de persones que acudeixen a I'ambulatori de Juan Llorens , i coincideix amb els
limítrofs de la parada de l'Autobús

.

preguem que es plantege des del Consell de Abastos aquest problema a I'actual equip de
govern Municipal per a la seua solució.
4e Se'ns han transmès dubtes sobre la

utilitat dels pàrquings reservats per a Motos en la zona

de Arrancapins , en detriment de les zones d'aparcament d'automòbils.

preguem es realitze un estudi de l'ús d'aquestes zones reservades , per a poder comprovar

la

seua necessitat.
INTERVENCIONS VEïNALS

per pepa Mocholi , Moviment 15 M se sol.licita que es realitze el control d'ús fraudulent de
targetes de persones amb mobilitat reduida.
poliesportiu de Nou Moles, se sol.licita que es revise la seguretat de la vorera per als vianants

lnformació de quins són els límits de Abastos ( se li informa de manera oral però ho vol per
escrit)
previsió d'ajuda als sense sostre durant I'ona de fred es va respondre per la Presidenta
àmpliament posat que els serveis socials es va atendre i es va donar recer i aliments a tots els
que ho van sol.licitar, quedant fins i tot places lliures en els albergs.

Sol.licita major informació en la web
Concepción Granell en representació de I'Associació de VeTns Abastos- Finca Roja
Parc infantilAbastos:

Sol.licita la poda dels arbres
Sol.licita la reposició d'un gronxador
lnformació del projecte Pipi Ca.
lnformació sobre la subvenció de 750 euros de 2016
Casilda Gosa en representació d'Associació de Veïns Nou Moles

:

lnforma que no s'han executat correctament les obres de Germans Rivas

Manifesta la seua repulsa total al funcionament de les comissions d'inversions en barri
especialment a les referides a la l.M.T., ja que les seues reivindicacions sobre les línies 29 i 81
73 , després d'arreplegar 2.800 signatures, no s'han tingut en compte.

i
¡

Juan Ballesteros Moreno va presentar la següent queixa

"Vull manifestar la meua gran insatisfacció en observar com en la pàgina Web de I'Ajuntament
i en la seua apartat "Activitat dels Consells de Districte" apareix una informació en el referit al
Consell de la Junta Municipal de Abastos, incompleta, no s'ajusta a continguts i a més
emmalalteix de rigurosidad.

Si el ciutadà no disposa, que a més per Llei li correspon, d'informació, dades, i de les
resolucions de tots els assumptes que es plantegen en els Consells, difícilment es podrà fer el
més mínim seguiment de la gestió sol'licitada i de les accions realitzades.

i que s'actualitze i oferisca al
ciutadà, els referents socials i el Consell, tota la informació referida a cada Ple i amb la seua
puntualitat deguda. L'annex adjunt posa de manifest les deficiències, manques i rigurosidad de
la informació".
La meua petició en concreta: Desitge actuació en aquest sentit

tota la informació està en la pagina web de I'Ajuntament, si falta
alguna documentació pot ser a causa d'un problema amb la traducció però que en breu
Per Secretaria s'informa que

s'espera que siga esmenat
Quan el fet que aparega en un annex la documentació presentada pels veïns s'actua conforme

a l'acordat en la Junta de portaveus i de conformitat amb I'actual reglament de participació

i

legislació vigent

D'altra banda manifesta "la seua indignació en observar que un tema tan important per a la
salut de les persones, per a la seua mobilitat i seguretat vial no té la més mínima importància
per a la Corporació Municipal i les seues àrees i persones (regidories) responsables, aqueixa és
la lectura que hem de fer, des del dia 6 de juliol pendents de resposta, açò és inadmissible,
intolerable isuposa una falta de respecte a la ciutadania'

Avui 24 de gener demanem, en manera ordinària o extraordinari, la compareixença de la/s
regidoria/s responsable perquè faciliten tot allò demandat i donen completes explicacions de
la falta de compromís d'informació amb la ciutadania"
per presidència es dóna resposta a totes les qüestions plantejades en el Consell anterior i se li
respon que en el Consell d'octubre ja se li va facilitar gran part de la informació sol'licitada i
facilitada per les Regidories corresponents
més temes que tractar s'alça la sessió per la Presidenta de la Junta Munícipal de
Abastos, sent les 21,00 h del dia de la data, i redactant-se la present acta que com a Secretària,

I sense

certifique en el lloc i data a dalt indicats
LA PRESIDENTA DE LA

JUNTA

MUNICIPAL DE ABASTOS
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stillo Plaza
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