AGTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORD¡NÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 21 DE FEBRER DE
2018.
ASISTENTES:
PRESIDENTA
Sra. María Oliver Sanz

VOCALES:
GRUP COMPROMIS
D. Andreu Soler Salvador
Sra. Angels Martínez Muñoz
D. Vicent Belenguer
GRUPO POPULAR
D. Joaquin Fernández Parra
D. José Maria Marti Molins
Sra. lsabel Medrano Talamantes
GRUPO SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
GRUPO CIUDADANOS
D. Javier Copovi Carrión
Sra. Ana Barrado Carrasco
GRUP VALÈNCIA EN COMÚ
Sra. Ana María Lôpez Hernández

SECRETARIA
Desiré Albors Bru

En la Ciutat de València, sent les 19,00 hores, del dia de la data, es
reunixen, deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal

d'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 16 de febrer de2018

1o -PUNT ÚNlC. Aprovació del Pressupost d'activitats

la Junta Municipal

d'Abastos 2018

Pel coordinador del grup de treball, Andreu Soler Salvador, es dóna per
llegida la proposta posat que s'acaba d'aprovar en el grup de treball i és
coneguda per tots els grups polítics

PROPOSTA DE PROJECTE INTEGRADOR DEL PRESSUPOST DE CULTURA

TEMA CENTRAL: FEM BARRI, CONVIVIM, CONEGUEM-NOS
EIXOS D'ACTUACIó:
TOTS ITOTES ESTEM INCLOSES, MALGRAT LES NOSTRES DIFERÈNCIES
ELS NOSTRES PROBLEMES, LES NOSTRES SOLUCIONS
ENS SENTIM MÉS PRÒXIMS

LA NOSTRA IDENTITAT, LES NOSTRES IDENTITATS

EIX: LA NOSTRA IDENTITAT, LES NOSTRES IDENTITATS

Objectius, activitats i pressupost:
ACTIVITAT

OBJECTIU

Conèixer els
barris que
composen el
districte i la seua

PRESSUPOST

Press. conferenciants, altres gastos: 275,00 €

Itineraris pels
barris, tallers de
diferents matèries,
xarrades.

història
Suports per les fotos: 100,00 €

Exposició

fotogràfica de

la

història dels
nostres barrís (es

podria
complementar amb
una mostra de
fotografies del
concurs

d'instagram)
Posar en valor els

Concurs de

espais de relació
més importants
dels nostres
ba rris
Promoure l'ús del
valencià com una
de les nostres
llengües oficials,
Gaudir

fotografia

d'activitats
culturals en
valencià.

a

instagram, els
espais de relació
dels nostres barris
Cinema a la fresca
en Valencià.
Col'laboració amb
les

Primer premi a fotografia de l'Olivereta: 250 €
Primer premi a fotografia d'Extramurs: 250 €
Total: 500,00 €

1.500 €
Sessions en Olivereta: 750,00 €
Sessions en Extramurs: 750,00 €

AA.W. de Tres

Forques i AbastosFinca Roja per a la

projecció de sis
pel'lícules en
valencià.

ErX: ENS SENTTM VÉS pnÒXrVS (ENS CONEGUEM MÉS)

Objectius, activitats i pressupost:
ACTIVITAT

OBJECTIU

PRESSUPOST

Coneguem la
labor de les
nostres societats
musicals.
Coneguem què

fan, la seua
trajectòria,
convidem-les

a

mostrar els
instruments,
l'escola
d'educands,
gaudim de la
seua música
Concert de la
Societat Musical
Tres Forques
Concert Aniversari
de Russafa-fa
Concert Coral (dues
corals infantils del

700,00 €

400,00 €
200,00 €

districte)
Concert de Cant
Valencià idanses

400,00 €

tradicionals
Recital de poesia
amb

400,00 €

acompanyament
musical

Actuació de grup

400,00 €

de música

tradicional com a
cloenda de l'Acte
lnstitucional de la
Junta

OBJECTIU

ACTIVITAT

Coneguem els
nostres grups de

Mostreta
de teatre

teatre amateur.

amateur

PRESSUPOST

600,00 € (despeses de desplaçament, de material, i lloguer de la sala si cal)

(amb grups
del

districte)

PRESSUPOST

Valorem la labor
d'entitats que
mantenen la
tradició de l'art
floral.

OBJECTIU

Valorem la labor

d'entitats que
mantenen la
tradició
pessebrística.

Concurs d'art floral
(com tots els anys)

Primer premi 175,00 €
Segon premi 125,00 €
Tercer premi 75,00 €
375,00 €

Total:

ACTIVITAT

PRESSUPOST

Concurs de
pessebres

(tradicional

i

disseny lliure).
Es donaran tres

premis als millors
pessebres

Primer premitradicional: l-25 €
Primer premi modern: 175 €
Segon premi tradicional: 100 €
Segon premi modern: l-25 €
Tercer premi tradicional: 50 €
Tercer premi modern: 75 €
Total: 650,00 €

tradicional i
modern amb
dotació econòmica
i tres accèssits per
modalitat amb
diploma

OBJECTIU

ACTIVITAT

Ajudem a que les

Concurs de falletes
als col.legis del

persones més
menudes
coneguen la

PRESSUPOST

450,00 €

districte.

tradició de
construcció de
ninots fallers a la
manera

tradicional,
respectuosos
amb el medi

ambient.

OBJECTIU

Reconeguem la
labor de
persones,

entitats

ACTIVITAT

PRESSUPOST

Acte lnstitucional

Sense cost

de la Junta.

i

comerços del

districte.
Posem en valor el
treball dels

Premis Acte

centres

Junta.

lnstitucional de

Sense cost
la

d'ocupació al
districte

OBJECTIU

ACTIVITAT

PRESSUPOST

Mostrar la labor
d'una activitat

Concentració
de bolilleres

600,00 € (per a una estimac i¿ ¿e zoo bolilleres, un esmorzar de 3 € per cap)

artística com
aquella de les

bolilleres

OBJECTIU

ACTIVITAT

PRESSUPOST

Coneguem la
labor de centres
educatius amb

Concurs de disseny
de cartells per a

formació més

el cinema.

l'acte institucional

i

400,00 €
Primer premi per al cartell de l'Acte lnstitucional
Primer premi per al Cartell de Cinema i Debat

específica.
Donem suport a
les joves
generacions de
cartellistes, com
una activitat
artística amb

molta tradició en
València

OBJECTIU

Facilitem als i les
nostres joves la

ACTIVITAT

Concurs de curts
via youtube

PRESSUPOST

150,00 €
Premi únic.

possibilitat de
parlar dels temes
què els
interessen

mitjançant les
noves

tecnologies

EIX: TOTS I TOTES ESTEM INCLOSES, MALGRAT LES NOSTRES DIFERÈNCIES

Objectius, activ¡tats i pressupost
OBJECTIU

ACTIVITAT

Col.laborem amb
un festival urbà
què planteja
activitats per a
totes les edats
(Distrito 008)

Pagament d'alguna

OBJECTIU

Contribuir a
reflexionar sobre

PRESSUPOST

500,00 €

de les despeses del
festival.

ACTIVITAT

Concurs de poesia
amb temàtica

PRESSUPOST

Primer premi de 150 €
n remi de 50 €

la necessitat de la

social

Total: 200,00 €

integració, la
intergen eraciona

I

itat, la solidaritat
i demés valors
socials

Concurs de

Primer premi de 150 €

microrrelat amb

Segon premi de 50 €

temàtica social

Total: 200,00 €

EIX: ELS NOSTRES PROBLEMES, LES NOSTRES SOLUCIONS.

Objectius, activitats i pressupost:
OBJECTIU

Donar a conèixer
i debatre
diferents
problemes

associats als
barris del

districte.

ACTIVITAT

Cinema idebat.
Projecció de
pel.lícules de
temàtica social i
posterior debat.

PRESSUPOST

500,00 €

L'activitat està
pensada per
localitzar-se en

diferents
associacions del

districte centrantse en la temàtica
de les mateixes.

OBJECTIU

ACTIVITAT

Fer conscients als
i les escolars els

Concurs de dibuixcartells amb una

problemes què
s'hi presenten al
barri (neteja,
protecció del
medi ambient,

temàtica d'interès
al barri. Posterior al
lliurament dels
premis es farà una
pegada de cartells

etc.).

pels barris.

OBJECTIU

Mostrar
solidaritat amb
les famílies més
necessitades en

moments de
l'any
determinats.

ACTIVITAT

Entrega de joguets
en possessió de la
Junta per donar a
una campanya de

PRESSUPOST

500,00 €

PRESSUPOST

Sense dotació (Fons propis)

recollida de joguets
(per exemple:

"Métele un Gol a la
Pobreza").
Convertir-se en

centre de

Sense dotació (donacions)

replegada de

joguets NOUS què
després

s'entregaran
entitats

a

esmentades al punt

anterior.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana s'ha comunicat la voluntat
d'assumir una part del cost de la publicitat i difusió de l'activitat de les Juntes,
en forma de cartell amb la programació trimestral de cada Junta, per la qual
cosa, i en forma de previsió, es proposa reservar la quantitat de 400,00 € per a
despeses relacionades amb la difusió.
.

Sotmès a votació s'aprova per majoria

*Comú)
Vots a favor 9(Compromís, PSOE, ciutadans, València en
Vots en contra 3 P.P.

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 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

D

Oliver Sanz

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'

Desi

rS

Bru

