ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL
DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 9 DE FEBRER

D82017.
ASISSTENTS:
PRESIDENTA
Dña. 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. Gabriel Gil Lozano
GRUP CIUTADANS
D.Javier Benito Goerlich
D. Francisco José Belloch Olmos
GRUP VALÈNCIA EN COMÚ
Dña. Ana María López Herández

SECRETÀRIA
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 1u, els membres del Consell, que
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 de 2017.
lo - PUNT UNIC. Pressupost de la Junta Municipal d'Abatos per a
f 'any 2017, votació , aprovació, si escau
Pel Coordinador del grup de treball, D. Andreu Soler Salvador, s'eleva la
Consell d'Abastos la proposta del grup de treball de cultura, relativa al

pressupost de 2017 d'activitats de la Junta Municipal d'Abastos, celebrada el 2
de febrer de 2017, aprovada per unanimitat dels seus membres
1. JOGUETS.

S'introdueix en la discussió sobre els diners destinats a joguets la
possibilitat d'arreplegar eixos joguets del programa "Fica-li un gol a la
pobresa", que I'any passat va arreplegar més de 28.000 joguets' D'esta
manera, i atès que de I'any passat van sobrar 72 ioguets, es planteja la
possibilitat d'afinar més el nombre de beneficiaris, i utilitzar els sobrants
més els que es puguen aconseguir del projecte citat anteriorment
(sempre que estiguen en bones condicions i siguen adequats; s'insta al
tècnic al fet que recapte informació sobre si van sobrar I'any passat i si
és així, demanar algun per a comprovar les seues característiques) per a
completar I'activitat d'este exercici.

En qualsevol cas, s'acorda deixar una quantitat de contingència d'uns
950-975 € per a poder atendre la compra dels joguets necessaris en el
cas que no convença I'alternativa anterior.

Pressupost inicial, 950,00-975,00 €
2. EXPOSICIONS I PUBLICITAT GENÈRICA
Continuem amb la proposta de col'laboració amb la biblioteca Eduard
Escalante, per a utilitzar la sala d'exposicions per a mostres d'artistes del
districte. Han de complir-se les condicions de poder conveniar el seu Ús
amb Acció Cultural. En cas de no executar-se, s'acorda que la quantitat
pressupostada s'utilitze en una altra activitat.

Pressupost per a díptics o publicitat: 400,00 €
3. ACTIVITATS MUSICALS
Es proposen dos tipus d'activitats:

a)

Col'laboració

amb les societats musicals del

districte

En principi, hi ha dues societats.

- Unió MusicalTres Forques
- Russafa-Fa
- Es planteja també comptar amb un grup de dances del districte
Olivereta.
En aquest cas, parlaríem de fer un concert de cadascuna de les rtes, en
un dels parcs deldistricte.
Pressupost:
Pagament per concert 500,00

Total 1.500,00 €

f ¡ J===1.500,00

€

b) Col'laboració amb les socíetats corals deldistricte.
Celebració d'una mostra de corals infantils, a celebrar en algun espai del
districte, encara per a determinar. En aquest cas, hem d'assumir una
despesa de la celebració del Concert de Nadal de 2016, no quantificada
en un primer moment, la tarima per a la coral de 60 persones. Amb la
megafonia i la neteja del local (si ho fem en el Complex La Petxina),
Es planteja, d'altra banda, que I'activitat puga fer-se en un equipament
diferent a la Petxina, donat el cost obligatori de la neteja i el so. Algunes
de les alternatives que es plantegen són col'legis com Jesús i María i
alguna parròquia/església amb bona sonoritat.

Pressupost: 950,00 €
4. ACTIVITATS DE TEATRE

Encara per a plantejar el model i el pressupost. Es debat sobre la
possibilitat d'una mostra dels grups de teatre de les falles del districte
sobre sainet valencià o una altra temàtica o categoria que es puga
4
í
:

considerar.
El grup Ciutadans introdueix la possibilitat que la Junta oferisca classes
d'interpretació gratuiTes per a persones majors, la qual cosa comportaria
el pagament de monitors dels tallers (llevat que professors de
grups amateurs es brindaren voluntàriament). També es proposa alguna
mostra de playbacks de les falles del districte. Aquest punt, al no arribarse a un acord clar, es posposa per a posteriors reunions del grup.

5. ACTIV¡TATS DE CINEMA I DEBAT

Pas d'algunes pel.lícules amb un tema concret amb posterior discussió,
que es podrien fer en diferents ubicacions dins dels barris. Ja es van fer
tres en 2016. En aquest cas s'aporten algunes alternatives:

- Compra d'un projector per a poder fer passades de pel'lícules en
qualsevol ubicació o equipament (al voltant d'uns 150-180 €)
- Parlar amb la Filmoteca Valenciana i sol'licitar pel'lícules que tinguen

interès per la seua temàtica, la seua antiguitat, etc, sobre les quals no

calga pagar drets i puguen projectar-se en diferents llocs.
- Parlar amb el Servei de Política Lingüística de la UV per a poder fer
algunes projeccions de cinema d'estiu de pel'lícules en versió original
valencià.
en
subtítols
amb
Pressupost:
Compra de pel'lícules x 3 i Pagament al crític que farà les presentacions

Total 300,00 €
7. PREMIS DE LA JUNTA.

Continuem amb la proposta d'uns premis per reconeguen la trajectòria
de persones i/o entitats que s'hagen distingit per a contribuir a la millora
de la situació del districte i els veÏns/les veines.

Les persones i entitats podran fer les seues propostes i la Junta triarà
finalment als a les premiats/as i es lliuraran els premis en una cerimònia
a aquest efecte.
Pressupost:
Premis, Despeses de coordinació i catering

Total 600,00 €
8. CONCURSOS LITERARIS

Amb canvis en les categories, (relat curt, dues categories: 30 i 4o de
primària i 50 i 60 de primària; poesia dues categories, ESO i Batxiller,
ambdues en valencià i castellà), i amb una dotació de lots de llibres per
valor de 100 € per cada categoria en relat curt i 125 € en poesia,

Total 900,00 €
9. CONCURS DE CAMí ESCOLAR SEGUR.

En 2016 el concurs es va quedar desert, havent-hi un premi en espècie.
Es podrien comprar lots de llibres i afegir el premi no lliurat, fent una
labor de promoció d'ixos camins i premiar en els centres col'laboradors
amb els llibres i la tablet. En aquest cas, es corregeix la proposta per a
suggerir que, si es parla amb els col'legis i alguns col'laboren, se'ls done
un diploma com a reconeixement.

Total 0,00 €
10. CONCURS DE DIBUIX INFANTIL

S'estableix un debat sobre si és o no interessant continuar celebrant el
concurs. S'argumenta, d'una banda, que és difícil poder discriminar i
donar premis ja que es tracta dels primers passos d'alumnes i alumnes
amb el dibuix. Per un altre, es planteja que, en qualsevol cas, afavoreix
la creativitat.
S'arriba a una solució intermèdia per la qual es mantenen els premis,
encara que sense dotació econòmica; es repartiran premis i lots de
llibres donats pel servei d'Acció Cultural, així com diplomes. D'altra
banda, s'estableixen dues categories: xiquets i xiquetes de 3o- 40 i de 5060 de primària, amb un tema concret sobre el qual puguen treballar, a
manera d'història gràfica.

A partir d'ací, per part del Servei de DescentraliEació, es recomana què
els premis siguen preferiblement en metàl'lic i no en espèc¡e, donades
les dificultats que comporta.

11. CONCURS DE FOTOGRAFIA.
Mantenir els premis, però en metàl'lic

Total 325,00 €
12. CONCURS DE BETLEMS.

De la mateixa forma.

Total 2.300,00 €
13. CONCURS D'ART FLORAL.

lgualment

Total 750,00 €
9.000,00 €
TOTAL ADJUDIGAT 10.400,00 €
ESTTMACIÓ ¡tt¡CIR¡-

1.400,00 €

SALDO

Finalment, es comunica als i les presents la possibilitat de sol'licitar, dins
de la Fira de Juliol, alguna activitat. Es proposa alguna actuació i tallers
infantils i activitats.
I sense més temes que tractar s'alça la sessió per la Presidenta de la Junta
Municipal d'Abastos, sent les 20,00 h del dia de la data, i redactant-se la
present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i data a dalt indicats
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

Dña Conso

lo Plaza

LA SECRETÀRA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

Desiré

Bru

