ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA EL 24 DE JUNY DE 2013.
ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
Sra Mª Ángels Ramón-Llin Martínez
VOCALS:
GRUP POPULAR
D. Ángel Bocanegra Vaqué
Sra. Adela García Bernal.
D. Ricardo Fernández Ramírez
Sra. Concepció Mondragón
GRUP SOCIALISTA
D. Germà V. Rodrigo García
D..Eduardo Béjar Méndez
GRUP ESQUERRA UNIDA
Sra Irene Sanroque Muñoz
GRUP COMPROMÍS
D. Pep Martí Maicas
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru.

En la Ciutat de València, sent les 17,30 hores, del dia de la data, es
reunixen, deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal
d’Abastiments, síta 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 , el Regidor del Grup Municipal Socialista D. Pedro Sánchez, i
la Regidor del Grup Compromís, Sra Pilar Soriano per a tractar els assumptes
establits en l’Orde del Dia de data 14 de Juny de 2013.

1º.- LECTURA I APROVACIÓ De l’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Donada per llegida l’acta de les sessió anterior de data 25 de Març de
2013 ordinària s’aprova per unanimitat.

2º.-. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
Assumpte: Instal·lació d’un pas de zebra en Ángel Guimera.
Presentada per la Sra Avelina Fernández, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
Exposició de motius
El Grup Socialista ha reclamat en el Ple del passat març la instal·lació de
passos de zebra en punts clau de les grans vies per a facilitar els
desplaçaments dels vianants i les bicicletes pel fet que es troben en molts
casos separats per distàncies superiors a les recomanades.
En el carrer Ángel Guimerá, a l’altura dels números 48/50, hi ha un punt
de pas als col·legis pròxims on és freqüent veure vianants creuant amb xiquets
de forma temerària. En este punt, la prudència aconsella minimitzar el risc per
mitjà d’un pas de zebra addicional que facilite els desplaçaments segurs.
Proposta d’acord

Instar a l’Ajuntament de València a instal·lar un pas de zebra a l’altura
dels números 48/50 de la C/ Ángel Guimerá.
Exposició del rebuig de la moció
El Servici de Circulació i Transports informa que el pas sol·licitat
s’ubicaria respecte als dos més pròxims a 60m cap a un sentit i a 75m cap a
l’altre, distàncies que des del punt de vista del Grup Popular no requerixen
necessàriament la instal·lació d’un nou, per la qual cosa es rebutja la moció per
quedar ateses les necessitats de mobilitat de vianants, màximament quan en la
C/ Ángel Guimerá hi ha regulació semafòrica en totes les interseccions.
Votació:
Sotmesa a votació la moció votació s’obté el següent resultat.
Vots en contra 5 ( P.P.)
Vots a favor 4 (2 PSOE, 1 Compromís i 1 E.U.P.V.)
Queda rebutjada la moció per majoria.

Assumpte: Monòlit homenatge a les víctimes de l’accident del
metre
Presentada per D. Germà Rodrigo, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
Exposició de motius
El pròxim dia 3 de Julio es complixen set anys del descarrilament d’un
comboi de la línia 1 del metre de València a l’entrada de l’estació de Jesús en
el que van morir 43 persones i 47 van resultar greument ferides. Accident que
podria haver-se evitat si la línia 1 del metre haguera comptat amb les mesures
de seguretat adequades. Recentment, hem sabut a més que un altre dels
factors que va poder contribuir a la tragèdia va ser el mal estat dels vidres del
tren.

A pesar de les evidències, ningú ha assumit fins a la data cap
responsabilitat política respecte d’això. El PSPV-PSOE ha exigit reiteradament
l’assumpció de responsabilitats polítiques, mostrant des del primer moment la
seua solidaritat amb les víctimes. La sèrie documental 0responsables i l’emissió
d’un conegut programa televisiu, posant en evidència la falta de resposta i ètica
dels que llavors ostentaven la responsabilitat d’allò que s’ha ocorregut, han
aconseguit posar novament el focus mediàtic sobre este desgraciat accident.
L’únic gest de reconeixement que ha mostrat la ciutat de València cap a
les víctimes de l’accident de metre va ser la instal·lació en 2007 d’un monòlit
d’homenatge en les proximitats de l’estació de Jesús. A pesar d’este intent de
reconeixement l’Ajuntament de València ni tan sols va tindre el valor de
comptar amb tots els familiars de les víctimes en la inauguració del dit monòlit.
L’estat d’abandó en què es troba actualment el monòlit és lamentable.
Les pintades i la brutícia en la contornada són patents i la inscripció en el
monòlit és a penes visible.
Proposta d’acord.
1.- Instar a l’Ajuntament de València a eliminar les pintades que afecten el
monòlit d’homenatge a les víctimes de l’accident metre i a mantindre la
contornada del monòlit en condicions de neteja adequades.
2.- Instar a l’Ajuntament de València a organitzar el pròxim 3 de Julio un acte
d’homenatge a les víctimes del metre en este monòlit a què siguen invitats tots
els familiars dels afectats.
3.- Instar la Junta Municipal d’Abastos a participar en el dit homenatge.
Exposició del rebuig de la moció.
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastos, D. Ángel Bocanegra.
En relació a la neteja del monòlit assenyalar que no està ubicat en
l’àmbit territorial de la Junta d’Abastos, per la qual cosa es considera que haurà

de ser presentat en la Junta Municipal de Patraix, si així ho estima si és el cas
el grup socialista.
L’organització d’un homenatge a les víctimes no és un tema de
competència específica d’esta Junta, és un tema de política general municipal
pel que s’hauria de presentar la moció al Ple de l’Ajuntament, on ja s’ha debatut
àmpliament sobre este tema.
La participació de la Junta d’Abastos en eixe homenatge quedaria supeditada
al que es decidisca en el Ple, si fóra allí presentada la moció.
Votació:
Vots en contra: 5 (P.P)
Vots a favor 4(2 P.S.O.E., 1Compromís 1 E.U.P.V.)
Queda rebutjada per majoria la moció presentada pel grup socialista

Assumpte: Accessibilitat i neteja de contenidors
Presentada per la Sra Avelina Fernández en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos
Exposició de motius
L’Ajuntament incomplix en nombrosos punts de la ciutat l’article 26 de
l’ordenança d’accessibilitat, que regula la instal·lació de contenidors en la
calçada per a evitar causar molèsties als transeünts.
A més, com venim denunciant des del grup socialista, l’època estival
suposa un increment de les queixes dels veïns a causa del desistiment de
funcions de l’Ajuntament respecte a la neteja dels carrers i els contenidors que
patixen de saturació, amb la consegüent aparició de bosses de fem en les
zones de pas.
Per tot allò que s’ha exposat, se realitza la següent

Proposta d’acord:
Instar a l’Ajuntament de València:
1.- que s’incrementen de forma efectiva les labors de neteja i concretament, el
buidatge de contenidors, en els districtes d’Abastos de cara a l’estiu.
2.- que es procedisca a aclarir de contenidors les voreres en la C/ Quart;
3.- que es revise el compliment de l’ordenança d’accessibilitat en els districtes
d’Abastos respecte a la correcta col·locació dels contenidors de fem en la
calçada.
Exposició de la moció alternativa.
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastos, D. Ángel Bocanegra.
1º Es netegen tots els dies de dilluns a dissabte en torn de matí pel que es
proposa continuar amb el servici actual.
2º En la C/ Quart només hi ha dos contenidors de fem en les voreres en els
números 81 i 104, la resta de contenidors es troben en calçada i l’Ordenança
d’accessibilitat permet( art 26) que llevat que concórreguen circumstàncies
extraordinàries i l’entorn ho permeta, com és el cas, no se situaren els
contenidors en les voreres
3º S’ha revisat la ubicació dels contenidors quant al compliment d’esta
ordenança i el seu canvi implicaria una distància excessiva dels usuaris fins als
contenidors.
Moció alternativa
Es proposa mantindre la ubicació actual dels contenidors i amb les tasques
habituals de neteja.
Votació:
Vots a favor: 5 (P.P)

Vots en contra 4(2 P.S.O.E., 1Compromís.1 E.U.P.V.)
Queda aprovada per majoria la moció alternativa

Assumpte: Hidrants contra incendis.
Presentada per D. Germà Rodrigo, vocal del grup socialista d’Abastos,
en nom seu i en el del seu grup.
Exposició de motius
En resposta a la pregunta formulada pel Grup Socialista en el Ple de Desembre
de 2012 de la Junta Municipal d’Abastiments es va informar de que dels 16
CEIP, col·legis i IES del districte de´l’Olivereta només 5 d’ells disposen
d’hidrants contra incendis a menys de 100 metres de l’eixida de l’edifici, en
contra de les recomanacions que establix l’Ordenança Municipal de Protecció
contra Incendis. En un dels casos, inclús, l’hidrant més pròxim es troba a 400
metres.
Proposta d’acord
1.- Instar a l’Ajuntament de València a instal·lar Hidrants contra incendis en les
proximitats del CEIP Gaspar Gil Pol, CEIP Rafael Altamira, CEIP Sector Aeri,
IES Cid Campeador, IES NÚM. 26 Misericòrdia, Col·legi Caferma, Col·legi
Claret-Fuensanta, Col·legi Jesús-María, Col·legi Nª Senyora de Fátima, Col·legi
Puresa de María i Col·legi Santa Maria d’acord amb l’ordenança vigent contra
incendis, a fi de reforçar les mesures de seguretat i emergència que ja existixen
per a cas de necessitat.
Exposició moció alternativa:
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastos, D. Ángel Bocanegra
Moció alternativa
Traslladar a l’òrgan la necessitat d’instal·lar hidrants contra incendis en la
mesura de les seues possibilitats en les proximitats del Ceip Gaspar Gil pol

Ceip Rafael Altamira, Ceip Sector Aeri Ies Cid Ies núm. 26 Misericòrdia ,
Col·legi caferma , Col·legi Claret Fontsanta , Col·legi Jesús i María. Col·legi
Nostra Senyora de Fàtima ,Col·legi Puresa de María i Col·legi Santa Maria
Votació:
Vots a favor:5 (P.P)
Vots en contra 4 (2 P.S.O.E., 1Compromís.1 E.U.)
Queda aprovada per majoria la moció alternativa

Assumpte: Control de velocitat.
Presentada per D. Germà Rodrigo, vocal del grup socialista d’Abastos, en nom
seu i en el del seu grup
Exposició de motius:
En resposta a la moció presentada pel Grup Socialista en esta Junta
Municipal al març de 2013 instant a l’Ajuntament de València a elaborar de
forma urgent l’estudi previst des de 2010 per a determinar els punts de control
de velocitat més aconsellables en les principals vies dels districtes d’Abastos,
esta Junta va reiterar que els controls actuals són suficients en contra de la
posició sostinguda pel propi Ajuntament, i en concret pel regidor de Seguretat
Ciutadana Miquel Domínguez, que està valorant instal·lar radars mòbils i
càmeres fotogràfiques amb l’objectiu de calmar el tràfic.
No obstant això, l’Ajuntament planeja adjudicar a una empresa privada la
instal·lació d’estos radars i cambres que, segons Domínguez, cobraran un
percentatge de les sancions. El sistema a prova instal·lat en un semàfor de
l’avinguda del Cid ha imposat multes per un valor de 100000 euros en 4 mesos,
amb la qual cosa l’especulació sobre la possible recaptació en els sistemes
mòbils alça suspicàcies sobre si les verdaderes intencions de l’Ajuntament són
convertir la Seguretat Viària en negoci.

Efectivament, els plans de Seguretat Viària reconeixen que la
intensificació dels controls de velocitat i alcoholèmia és fonamental per a reduir
la sinistralitat, però la dissuasió en vies urbanes pot ser més efectiva per mitjà
de radars fixos degudament anunciats.
Per tot allò que s’ha exposat, se realitza la següent
Proposta d’acord
1.- Instar a l’Ajuntament de València que instal·le una xarxa de radars fixos
anunciats en els punts negres de sinistralitat en els districtes d’Abastos.
2.- Instar a l’Ajuntament de València que les mesures conciliadores del tràfic
siguen gestionades en la seua totalitat per l’Ajuntament i que no tinguen en cap
concepte afany recaptatori.
Exposició de motius moció alternativa
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastos, D. Ángel Bocanegra
El partit popular entén que són contradictòries les dos propostes
realitzades ja que la col·locació i ampliació de la xarxa de radars en la zona
d’Abastos suposaria probablement un augment del nombre de multes als
ciutadans
Moció alternativa.Continuar amb les actuals mesures de control i vigilància de la Policia Local
Votació :
Sotmesa a votació s’obté el següent resultat
Vots a favor: 5 ( P.P)
Vots en contra 3(2 PSOE; 1 EUPV)

Abstenció:1( Compromís)
Queda aprovada per majoria la moció alternativa.

Assumpte: Espais lliures complex administratiu 9 d’Octubre
Presentada per D. Eduardo Béjar Méndez en nom seu i en el del Grup
Socialista d’Abastos.
Vist : la posada en funcionament de l’edifici d’administració en l’avinguda 9
d’Octubre .

Considerant :

1) que la noves instal·lacions són beneficioses per a la zona
2) que els veïns haurien de disfrutar del dit lloc i no sols usar-

ho en el burocràtic.
3) que totes les esplanades del dit complex haurien de ser un
espai obert per a la ciutadania.

Proposta d’acord.
1) Perquè tots els espais lliures de les esplanades del dit complex siguen
obertes al barri i a la ciutadania en general amb jocs per a xiquets i majors

2) Que a l’administració del dit complex s’integre la comissió de veïns de Nou
mols com a forma de col·laborar i planificar o proposar tot tipus d’activitats
públiques per a la zona
Exposició motius rebuig de la moció
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastos, D. Ángel Bocanegra
manifestant que allò que s’ha sol·licitat és una competència de la Generalitat, ja
que les instal·lacions i el seu ús en depenen, així com l’ús dels espais lliures.
Sra Casilda Osa de l’Associació de Veïns Nous Mols manifesta que la
seua associació no ha sol·licitat jardins en eixos espais lliures per que no ho ha
considerat i que tampoc han sol·licitat formar part de l’administració del dit

complex encara que estan pendents de tot el que allí succeïsca i en contacte
continu amb l’administració en benefici dels veïns
D. Pep Martí, vocal del grup Compromis manifesta que no veu sentit a
què es convertisca en compte de passeig o d’oci les zones lliures de l’interior
del complex pel que el seu grup s’absté
Votació.
Vots a favor: 2 ( 2 PSOE)
Abstenció: 2(1Compromís i 1 Esquerra Unida PV )
Vots en contra 5( P.P)
Sotmés a votació queda rebutjada la moció per majoria.

3º.-.

MOCIONS

PRESENTADES

PEL

GRUP

COMPROMIS DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS .
Presentades pel vocal, D. Pep Martí, en nom propi i en el del grup Municipal
Comprimís.

Assumpte: Tres per al sac i el sac en terra.
UN.- El grup Compromís plantejant tots els ajuntes de districte mocions sobre
el manteniment i netetja de l’edifici de´l’antic Mercat´d’Abastos, transmetent el
sentir dels veïns.
DOS.- El grup Popular, a la seua (com quasi sempre) a donar llargues durant
varies ajuntes, fins que a l´ultima del mes de març és va dedicir a recolzar la
Moció de Compromís i és va aprovar, per unanimitat, el manteniment de la
tanca de ferros que envolta´l’edifici.
TRES.- El grup´d’Esquerra Unida a veure-les vindre i a aprofitar-se de la
feia´d’altres, presentant a la Comisió de Govern de Descentralització
de´l’Ajuntament una moció que ja estava resolta i amb consignació

presupostaria prevista, això si no s´en oblidaren d’enviar notes de premsa per
fer creure que la faena era´d’ells
EL SAC.- Que està al terra, la netetja tres mesos després de la junta de març
on és va aprovar, ni s´ha començat ni se sap quand i els diners consignats
veurem on acaben.
Com realment el que interessa al nostre grup és la protecció del patrimoni i que
és resolguen els assumptes proposats.
Proposta d’acord
1.- Que´l’Ajuntament realitze els espades de reparació dels ferros i el seu
repintat, el mes aviat possible per tal´d’evitar ferides dels xiquets que juguen al
mini parc infantil ( com ja va succeït) i que s’evite la degradació del patrimoni
dels valencians i abans que la mà negra que sempre ronda els presupostos
fasa desapareixer la consignasió econòmica.
Exposició moció alternativa.
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastos, D. Ángel Bocanegra,
que segons informen els Servicis Centrals Tècnics en un termini de 15 dies es
van a iniciar les obres de reparació.
.D.Pep Martí, vocal del grup Compromís advertix de que en el supòst de
no ser certes les dates d’actuació tornarà a presentar una moció perquè se
solucione el problema com més prompte millor.
Moció alternativa:
Mostrar la satisfacció per l’inici de les obres en els pròxims dies de Julio
S’aprova per unanimitat.

Assumpte: Pla de Gestió Municipal de solars per a us temporal i
amb finalitats socials

A causa de´l’actual crisi econòmica, moltes dels iniciatives publiques de
serveis en els diferents barris de la ciutat han quedat pendents de
senvolupament. En la mateixa situació és troben molts terrenys de propiett
privada que tenien com a finalitat la construcció´d’habitatges, com per exemple
el PAI de Patraix o Sociòpolis.
Els entitats civiques i socials de la nostra ciutat també estan patint esta
crisi: Reducció dels ajuedes a la Federació´d’Associacions de Veïns de
València, eliminació de la partida pressupostària´d’ajudes a través de les
Juntes Municipals…
Estes mesures fan que´l’autofinançament seguisca pràcticament´l’única
opció de poder desenvolupar projectes i a mes, moltes vegades la mana´d’un
espai físic és determinant a´l’hora de dur-los endavant.
Al darrer any s´ha signat un protocol´d’utilització per a horts urbans entre
el BBVA i´l’associació de Veïns de Benimaclet. Des de Compromís pensem
que este model per ser exportable a moltes zones de la nostra ciutat, tal
com´s’esta fent a altres ciutats de´l’Estat.

L’objecte´d’esta

proposta´d’acord

és

desenvolupar

els

usos

i

activitats´d’interés públic, de caràcter provisional, en determinats terrenys buits
seleccionats de la Ciutat de València, amb la finalitat de regenerar el teixit urbà
i augmentar el dinamisme social de´l’entorn, mitjançant la cessió temporal
de´l’ús´d’estos terrenys a entitats pçubliques o privades sense ànim de lucre de
la Ciutat. Estes entitats proposarien un ús o activitat´d’interés i assumirien una
gestió temporal de solar, afavorint la implicació de la societat civil en la
definició, instal·lació i gestió´d’estos espais buits per dinamitzar-los i integrar-los
al seu vaig agranar.
Per a dur a terme este projecte se seleccionaren aquells terrenys
municipals i també privats situats dins de la trama consolidada als quals no és
preveu construir o dotar-los´d’un ús definitiu a curt Termini. Amb aquet
projecte´d’utilització temporal és recuperarien, adequarien i potenciarien estos

indrets alhora que s´evitarien pràctiques incíviques, usos no desitjats i
situacions´d’exclusió social en estos buits urbans.
Proposta d’acord
1. Que´l’Ajuntament de València creu un register de solars de titularitat
municipal

amb

els

característiques

adequades

per

ser

cedits

temporalment a entitats cíviques i socials sense ànim de lucre de la
Ciutat, per a desenvolupar projectes´d’interés social per al vaig agranar.
2. Que´l’Ajuntament de València creu el mateix registgre per als solars de
propropietat privada, per tal que aquells propietaris de solras que així ho
desitgen puguen cedir temporalment´l’ús del solar a entitats sense ànim
de lucre de la Ciutat, per a desenvolupar projectes´d’interés social per al
vaig agranar L’Ajuntament´en aques cas, faria d’intermediari´i gestor
temporal de la cessió del solar de propropietat privada, estudiant a mes
la possibilitat d’incentivar´esta opció mitjançant avantatges fiscals per als
propietaris que opten per la cessió.
3. Que´l’Ajuntament de València desenvolupe un reglament a tal efecte per
a

la

gestió

dels

solars

seleccionats

i

a

mes,

creu

una

comissió´d’avaluació, constituïda per represetnants dels grups polítics
municipals, dels regidories implicades i dels representants dels entitats
cíviques i socials de la nostra ciutat amb la finalitat´d’avaluar els
projectes presentats per a cada solar i seleccionar el mes adequat
d’acordamb el dit reglament.
Exposició del rebuig de la moció
Es respon pel portaveu del Partit Popular que esta moció ja va ser
presentada al Ple de l’Ajuntament celebrat el 23 de Novembre de 2012, pel
grup Compromís , actuant en conseqüència es remet a la ja dita al seu dia on
va ser rebutjada per majoria.
Votació:
Vots a favor de la moció: 4( 2 P.S.O.E. 1 Compromís, 1 E.U.PV)

Vots en contra: 5 ( 5P.P.)
Queda rebutjada la moció.

Assumpte: instala-lacions publiques per a l’ús d’entitats socioculturals.
Fets i raons:
Dins dels demarcacions dels postres districtes l’Ajuntamentde València
disposa

d’immobles´en

propropietat

per

a

ús

dels

funcions

pròpies

d’esta´Administració i, en virtut d’acords´en els diferents associacions sociculturals que composen el teixit social dels barris, fica a disposició d
estigues´els instal·lacions per poder desenvolupar els seues espades
fundacionals.
De

la

mateixa

manera

hi

han

entitats

privades

que

també

disposen´d’immobles per a ús públic educatiu-cultural, com ara´l’Alqueria Julià
(*) i que oferixen als entitats la possibilitat de gaudir dels instal·lacions.
Sabent la importància que per la ciutat comporta un teixit associatiu
participatiu i actiu dins de la societat i, baix la situació actual, estigues entitats
tenen dificultats per poder disposar de locals municipals o de propropietat
privada amb conveniu vigents amb este Ajuntament.
I, en virtut del Reglament de participació ciutadana, aprovat per acord
plenari de 28/09/2012, concretament a´l’article 10 “Drets i deures dels
associaions inscrites al Registre municipal´d’Entitats Ciutadanes del Títol III del
dret de participació.
Proposta d’acord
1. Que´l’Ajuntament confeccione un cens ( sinó el te d’instal·lacions
publiques i de caràcter privat amb dedicació d’ús´públic educatiucultural, diferenciats per cada barri, Nou Mols, Soternes, Tres Forques,
La Fontsanta, la Llum, Botànic, el Cavaller, La Petxina i Arrancapins, on
figure la titularitat l’estatde´conservació, espais i l’entitat que´està fent ús,
si hi és el cas.

2. Una volta elaborat dit cens demanem que és faça públic i
s’informedirectament els entitats censades al Registre Municipal
d’Entitats´Ciutadanes amb explicació de la normativa municipal d’ús i els
condicions per desenvolupar els seues activitats quotidianes.
3. Que algú d’estos immobles és posa a disposició de la Universitat
Popular del Vaig agranar de NOU MOLS ( extensió´d’Abastos) que està
utilitzant un local minuscul i desenvolupa la seua oferta en poques
especialitats i en lloc poc adient per a la taverna que porta en davant.
Exposició de motius del rebuig de la moció:
Respon el portaveu del Partit Popular,que ja hi ha l’inventari de locals
municipals, que s’està procedint a actualitzar-ho.,
La creació d’una reglamentació o normativa municipal per a l’ús o cessió
de locals municipals afecta competències del Ple, per tant esta moció hauria de
tractar-se en el mateix, que és on s’ha de presentar si és el cas, ja que la
realització d’un cens és una qüestió que afectaria tota la ciutat i no a una sola
demarcació.
Votació:
Vots a favor de la moció: 4(2 P.S.O.E.1 Compromís, 1 E.U.PV)
Vots en contra: 5 ( 5 P.P.)
Queda rebutjada la moció.

Assumpte: Plaça Roma.
S´ha constatat en nombroses ocasions que´l’Ajuntament de València
destina, dins dels seus pressupostos, percentatges molt baixos al manteniment
del nostre patrimoni. Centrant-nos en l´ambit de jardins perifèrics i de parcs
infantils, molts vegades una vegada construït el parc infantil o el jardí, no torna
a invertir-se ni un sols euro en manteniment fins que no és produïx algun

contratemps o els veïns protesten energicament per la degradació progressiva i
falta´d’higiene sobrevinguts en els seues instal·lacions.
Açò va succeir en el parc infantil instal·lat a la plaça de Roma, en el que el
seu terra de suro havia alcantzat tal grau de degradació que no és podia usar,
els protestes del veïnat van aconseguir la la substitució de l´esmentat paviment
de suro.
En esta plaça hi han uns banquets de fuet que envolten els xixotets nuclis
ajardinats desperdigats arreu la plaça, malauradament estos banquets de fuet
tenen moltes fustos trencades, aixó impedix el us de mols metres de banc i
inclús

provoca

xicotetes

raspadures

en

els

cuixes

dels

persones

majoritariament dons majors i a´l’estiu, per aixó i abans que el deteriorament
acabe per desfer molt mes eixos bancs i amb vistes a millorar el seu ús i a
evitar gastos majors al futur.
Proposta d’acord.
1.- Que´l’ajuntament realitze les tasques de manteniment i reparació necesaries
per recuperar els bancs el mes aviat possible.
2.- Que els citades tasques és realitzen abans de l’arribada del ple estiu.
Exposició de motius de la moció alternativa.
Respon el portaveu del Partit Popular que en la mesura que siga possible
esta previst que se solucionen les deficiències ressenyades en els bancs de la
Plaça Roma, així com a la substitució dels taulers trencats o molt deteriorats,
en el moment en què es dispose del material necessari, ja que al tractar-se de
peces de diferents grandàries és necessari prèviament que siga elaborat per un
taller especialitzat alié a l’empresa concessionària.
Moció alternativa:
Esperar q que es reba el material necessari perquè siga reparat i que es
procedisca a realitzar els treballs a la major brevetat.

Votació:
Vots a favor moció alternativa: 5 ( 5 P.P)
Vots en contra: 4( 2 P.S.O.E. 1 Compromís, 1 E.U.)
S’aprova la moció alternativa per majoria.

Assumpte: Plaça de Zumalacàrregui
Un poc mes enllà de´l’Hospital General és troba situada la Plaça de
Zumalacárregui, és una plaça de planta molt irregular que presenta en un dels
seus cantons, el mes proper al carrer Casa de la Caritat, un solar, no tancat,
pobla per mals herbés´d’altura considerable. La característica´d’este solar,
degradat, és semblant al de la plaça de Miguel Adlert ( objecte d´unix altra
moció del nostre grup) i en ambdós casos la roïna herba és convertiu en un lloc
idoni per a la prolifereción de nius de rates i paritori de gats que altra feristela
amb enllustre vital a´l’estiu.
Este grup desconeix si la propropietat d’este tros de plaça és municipal o
no, però independenment de qui detinga la titularitat el solar en qüestió puposa
un perill latent per a la salut pública.”
Proposta d’acord.
1. Que´l’ajuntament realitze les tasques de netetja i desbrossat necessaries
per alliberar als veïns dels molesties i la bruticia de la plaça, si esta és
de titularitat municipal.
2. Que´l’ajuntament inste a la propietat perquè realitze les mateixes
tasques indicades en el punt anterior, si fóra de titularitat privada.
3. Tot aixó abans que arribe el ple estiu´d’enguany.
Exposició moció alternativa.
El portaveu del Partit Popular informa que es tracta d’uns terrenys
municipals pendents d’urbanització, de lliure accés per als vianants, però amb

únic accés per a vehicles controlat per mitjà d’una cadena i un cadenat pels
veïns.
Es neteja periòdicament pels equips que agranen manualment el barri, i que
quan proliferen les herbes es talla i es retira per la brigada de zones pendents
d’urbanitzar.
Com altres vegades s’acaba de netejar per esta última brigada abans de
l’estiu.
Moció alternativa
Continuar amb els treballs programats de neteja.
Votació:
Vots a favor moció alternativa: 5 ( 5 P.P)
Vots en contra: 4( 2 P.S.O.E. 1 Compromís, 1 E.U.)
S’aprova la moció alternativa per majoria

Assumpte: Compliment de la llei de memòria històrica.
Al número 4 del carrer Casa de la Misericòrdia, hi ha una xicoteta
església ( va saber-se que de titularitat privada) que lluïx, desafiant la legalitat
vigent, un mosaic amb una inscripció que diu: Jose Antonio Primo de Ribera
PRESENT i després nomena a dues persones mes, Caiguts per Déu i per
Espanya.
Efectivament en la seua privacitat cada un pot enyorar altres temps, però
és contravé l´esmentada llei si s´exposa en la façana que dóna a la via pública.
Si tanta és la seua enyorança´d’altres temps, que és posen la placa al va salar
de sa casa o on consideren oportú, però que no contravinguen la llei i no
contaminen less ments de les persones que és senten ofesos per eixos
rècords.

Proposta d’acord.
1. Que´l’ajuntament realitze els gestions corresponents perque el jutjat o
qui correponga és posa en contacte en la propropietat perque és retire
el mosaic de la via pública.
Exposició de la moció alternativa:
L’Ajuntament no té competència directa al tractar-se d’una propietat
privada però en compliment de la Llei de memòria històrica es proposa que es
trasllade a la Comissió de Cultura de l’Ajuntament per al seu estudi.
Moció alternativa
Traslladar la moció a la Comissió de Cultura per a tractar el tema en la mateixa
Votació:
S’aprova per unanimitat.

Assumpte: Plaça de Miquel Adlert Noguerol.
Malauradament esta plaça porta apareixent al menys en TRES plenaris´d’esta
junta de districte, en la junta del passat març i a preguntes del nostre grup
es´ns va respondre que la plaça s´havia netejat, no obstant és va ometre que
només s´havia desbrossat el carreter situat a esquenes del Centre´d’Activitats
per a Persones Majors, quedant la resta (quasi el 90% de la seua superfície)
sense netejar ni desbrossar, persistint els condicions deplorables i insalubres
que ha presentat la plaça durant mesos.
Com al parer, els declaracions de premsa de la Regidora Lourdes Bernal del
pasat 10 de setembre, anunciant l´inminent ajardinament de la plaça estaven
fetes a fum de tries
Proposta d’acord.

Que´l’ajuntament realitze les tasques de netetja i desbrossat necessaries per
alliberar als veïns dels molesties i la bruticia de de la plaça.
2. Que les citades tasques és realitzen abans de l’arribada del ple estiu.
Exposició de la moció alternativa
El portaveu del Partit Popular exposa que l’esmentada plaça es net al
desembre de 2012 , tant la part posterior del centre de majors com la gran
plaça ( 90%).
Fa aproximadament un mes es va netejar una altra vegada la zona mes
pròxima al centre de majors quedant pendent la gran plaça.
Es té programada la neteja de la gran plaça per a abans de l’estiu.
Moció alternativa:
Continuar amb els treballs de neteja programats
Votació:
Vots a favor moció alternativa: 5 ( 5 P.P)
Vots en contra: 4( 2 P.S.O.E. 1 Compromís, 1 E.U.PV)
S’aprova la moció alternativa per majoria.

4º MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP COMPROMÍS
DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS.
Assumpte: Obertura instal·lacions esportives municipals al mes d’agost.
Presentada per Na Irene sant Roc en l’eu nom i el Grup Esquerrra Unida
P.V.
Els poliesportius municipals compleixen també una funció social, lligues
que entre d’altres activitats hi ha també la terapèutica. Així, és programen

activitats d’aigua amb la finalitat de rehabilitació per als persones majors i pels
persones amb algunes discapacitats físiques, psiquiques i sensorials.
d’altra banda, la crisi ha fet que moltes ciutadanes i ciutadans no puguen
eixir de la ciutat amb la qual cosa els poliesportius podrien adaptar una
progamació d’acord amb els noves necessitats.
Propals d’acord.
ÚNICA.- Que, amb la finalitat de prestar un servei públic a la ciutadania els
poliesportius municipals i singularment els piscines és mantinguen obertes la
mes d’agost.
Exposició de la moció alternativa
La gran majoria d’instal·lacions esportives necessiten que durant el
mes d’agost, període de menor afluència d’usuaris, es produïsca un tancament
tècnic per a poder portar a terme les tasques de manteniment i posada al punt,
atenent que estos treballs no es poden portar a terme durant el període en què
està oberta la piscina.
Així, podem destacar entre altres , la neteja de calderes, filtres,
hipercloració, revisió de canons d’aigua freda, i ACS per a evitar possibles
fugues durant la temporada, neteja general de totes les zones de les
instal·lacions, reparacions generals, desinsectació, i en alguns casos
reparacions de fons de la piscina , així com altres tipus de d’obres que són
necessàries portar-les a terme i que no poden realitzar-se estant les
instal·lacions obertes al públic.
D’altra banda, en el període estival s’obrin les següents piscines
municipals descobertes: piscina del Parc de l’Oest, piscina de Benicalap,
piscina de la Hípica, Poliesportiu Benimaclet, piscina Castellar- l’Oliveral
Enrique Velarte i piscina .
A més continuen obertes altres piscines cobertes i poliesportius en la
ciutat de València que durant el mes d’agost no estan tancades com per

exemple i en esta demarcació el Complex Esportiu d’Abastos, piscina d’Ayora,
poliesportiu Malilla , de recent inauguració o la piscina de Torrefiel.
Qualsevol informació referent a les instal·lacions es pot facilitar per les
Oficines de la fundació Esportiva , Passeig de la Petxina n 42 tel 963548300
Moció alternativa:
Mantindre els servicis de piscina oberts tal com estan previstos
assenyalant que en la zona d’Abastiments, dels tres existents dos romanen
oberts: Complex Abastos i Parc de l’Oest, tancant-se la Petxina per motius
tècnics de manteniment i posada al punt.
Votació
Vots a favor moció alternativa: 5 ( 5 P.P)
Vots en contra: 4( 2 P.S.O.E. 1 Compromís, 1 E.U.PV)
S’aprova la moció alternativa per majoria

5º.-PREGUNTES

PRESENTADES

PEL

GRUP

SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS.
ASSUMPTE: Pla d’informació i orientació laboral de la Junta Municipal
d’informació i orientació laboral de la Junta Municipal d’Abastos.
Presentada per D. Germà Rodrigo, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
La desocupació registrat en la ciutat de València aconseguix les 82.476
persones, o 99.600 parats segons l’última Enquesta de Població Activa (AU).
La Junta Municipal d’Abastos anuncia a la seua entrada que participa, a
través de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l’Ocupació en

la Ciutat de València, en un Pla d’Informació i Orientació Laboral l’objectiu del
qual és prestar suport a les persones desempleades de la ciutat de València a
través de les Juntes Municipals de Districte.

Preguntes:
1.- Quin tipus d’activitats ha exercit fins ara la Junta Municipal d’Abastos dins
d’este Pla d’Informació i Orientació Laboral ?
2.- A quantes persones ha atés, i quin ha sigut el resultat?
3.- Quines accions en favor de l’ocupació té previstes realitzar la Junta
Municipal d’Abastos ?
Respostes:
Respon la Presidenta de la Junta Municipal d’Abastos, Sra Mª ÁngelslRamón
llín Martinez
Les activitats realitzades en la Junta Municipal d’Abastos dins del Pla
d’Informació i Orientació laboral han sigut els següents:
-Entrevistes personalitzades, orientació laboral, itineraios personalitzats i
formació en casos molt concrets.
-Formació en Oreintación i inserció laboral, per mitjà de diversos tallers.
S’han atés a 56 persones desempleades enguany, d’elles, 15 s’han inserit.
Les accions que es van a dur a terme en matèria d’ocupació són destinades a
tots els ciutadans de València. Estan arreplegues en el Pla d’Ocupació i
Empreniment i té una vigència de 3 anys.

Assumpte: Complex esportiu Nous Mols
Presentada per D. Eduardo Béjar, en nom seu i en el del Grup Socialista
de la Junta Municipal d’Abastos.

Vistes: les condicions del futur complex esportiu
Considerant: la total paralització de les obres
pregunte en el meu nom i en el del grup socialista
Pregunta:
1) que acord s’ha aconseguit quant a la piscina i al començament de les
obres.
Resposta:
Respon la Presidenta de la Junta Municipal d’Abastos.
L’obra “Infraestructura Esportiva del Complex Esportiu Nou Mols”,
promoguda i supervisada pel Consell Valencià de l’Esport, s’adjudica a
l’empresa Secopsa Construcció, S.A., iniciant-se les obres en data 10 de març
de 2011, segons indica l’Acta de Comprovació del Replante firmada a este
efecte.
Al ser una obra de promoció directa del Consell Valencià de l’Esport, i per
tant de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València no té atribucions i
competències respecte de la mateixa durant els treballs d’execució.
La Direcció General de l’Esport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ha assumit les competències de la gestió i supervisió d’esta obra.
Segons conversacions mantingudes amb la Direcció General de l’Esport davant
de la falta de viabilitat de l’obra per part de l’empresa constructora, es pretén
executar els treballs que permeten aconseguir la cota del nivell d’accés des de
la calçada i voreres amb l’empresa constructora adjudicatària actual i rescindir
el contracte.
Hi ha la possibilitat que se cedisca a l’Ajuntament la gestió i supervisió
d’un nou projecte, que ha de redactar-se per a adaptar el programa de
necessitats a l’actual demanda esportiva del barri i de la ciutat de València en
eixa zona.

Assumpte: Alqueries de la Ponza.
Presentada per D. Eduardo Béjar, en nom seu i en el del Grup Socialista
de la Junta Municipal d’Abastos.
Vist : les alqueries de " la ponza " en el barri de l’agulla
considerant :que ha patit un afonament i l’altra es van paralitzar les obres d’un
futur restaurant

Pregunta
1)

sobre

l’afonament

i

que

actuació

ha

fet

l’ajuntament

2) sobre la paralització de les obres de l’altra perquè motiu es van fer i qual
és la situació actual
Resposta:
Respon La Presidenta de la Junta Municipal d’Abastos:
S’ha declarat en Amenaça de Ruïna Imminent i s’han adoptat les mesures de
seguretat necessàries fins a la petició de Llicència d’intervenció.
S’estaven realitzant les obres sense llicència tractant-se d’un Bé de Rellevància
Local que es troba en una Unitat de d’Execució sense desenrotllar, per tant no
disposa de vials d’accés ni connexió amb l’entorn urbà immediat.
No cap l’ús terciari amb el planejament actual, per tant no es pot ubicar un
restaurant.
No s’estava respectant el que establix la fitxa de catalogue.

Assumpte: Informació sobre biblioteca Pz Magúncia

Presentada per D. Eduardo Béjar, en nom seu i en el del Grup Socialista
de la Junta Municipal d’Abastos.
vist : la biblioteca de la plaça Magúncia en el Mercat de Castella
considerant : que el dit lloc és molt important per als veïns de la zona.
Pregunta:
1) quin és el funcionament de la dita biblioteca, horaris, dies etc.
Resposta:
Respon La Presidenta de la Junta Municipal d’Abastos:
En l’edifici municipal de la Plaça de Magúncia, s/n, s’ubiquen dos
biblioteques, la Biblioteca Municipal Central (biblioteca de conservació que
compta amb servici de consulta en sala del seu fons antic) i la biblioteca pública
municipal Lluis Fullana, a més d’altres servicis municipals.
L’horari d’ambdós i els seus servicis es troba detallat en la seua pàgina web
www.bmvalencia.org, així com en la pàgina www.valencia.es.

Assumpte:
Reclamacions AMPA Col·legi Raquel Payá.
Presentada per D. Eduardo Béjar, en nom seu i en el del Grup Socialista de la
Junta Municipal d’Abastos.
Vist: que a partir de setembre començaran novament els cursos
d’educació.
Considerant: que en la zona tenim uns quants instituts pregunte en el
meu nom i en el del grup socialista
Pregunta

1) qual és la situació dels reclams de les AMPAS en el col·legi Raquel
Paya
2) Com està el control d’hidrants en tots els instituts públics de la zona
Resposta:
Respon la Presidenta de la Junta Municipal d’Abastiments
Respecte a allò que s’ha sol·licitat per l’A.M.P.A, en el col·legi públic
Raquel Payá, es comunica que, en dates 12 i 26 de de novembre de 2012, es
va notificar respectivament a la Direcció del Col·legi i a la Direcció Territorial
d’Educació còpia de l’informe emés pel Coordinador del Servici de Servicis
Centrals Tècnics de data 5 de novembre de 2012 que adjunt es remet.
Quant al control d’hidrants en instituts públics de la zona, no és
competència del Servici d’Educació de l’Ajuntament, atés que este únicament
ostenta la competència en el manteniment dels centres d’Educació Infantil i
Primària, de conformitat amb la Disposició Addicional quinzena de la llei
Orgànica 2/2006/, de 3 de maig, d’Educació, per la qual cosa es trasllada a la
Direcció Territorial d’Educació.

6º- PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS
DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS.

Presentada pel vocal Pep Martí Maicas, en nom propi i en el del Grup Municipal
Compromís

Assumpte: Seguretat a les escoles.
El Reglament Electrotécnic de Baixa Tensió, establix que als instal·lacions
elèctriques dels edificis l'ús dels quals seguisca escolar docent, ha de
realitzar-se, almenys, una Inspecció Tècnica anual, de la qual s'emetrà un
informe que de presentar deficiències (classificades com lleus, greus o molt

greus) hauran de ser comunicades als responsables del Centre i subsanades el
mes aviat possible, depenent de la seua gravetat.
En una moció anterior presentada per este Grup, és sol·licitava que el resultat
d'eixa inspecció és comunicara a l'AMPA del Centre, perquè junt amb la
direcció del mateix, pogueren supervisar l'esmena dels deficiències reflectides
a l'acta d'inspecció.
Preguntes:
1ª- A quants Centres educatius del nostre districte és deurien haver
realitzat inspeccións, en el periode d'un any.
2ª- Quantes inspeccións s'han realitzat (realment) en el periode de l'any
(contemplat a la pregunta anterior) als centres del nostre districte.
3ª- Quantes actes d'inspecció han presentat deficiencies greus o molt
greus en el periode de l'any, al centres del nostre districte.
3ª- A quantes AMPAs s'ha informat d'eixes deficiencies de l'acta
d'inspecció i s'ha permés comprovar la resolució de deficiencies.
Respostes:
Respon La Presidenta de la Junta Municipal d’Abastos:

Durant l’any 2013 no correspon la realització de cap inspecció
reglamentaria de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per organisme de
control.
Els Servicis Centrals Tècnics realitzen les labors de control del
manteniment preventiu, conductiu, correctiu i tècnic- legal basant-se en les
exigències del plec de Manteniment i normativa legal vigent diàriament,
adoptant les mesures correctores necessàries per al funcionament normal de
les instal·lacions.

Interpel·lació del grup Compromís

Assumpte: Agilitat en la publicació dels acords de la Junta
Municipal
Fets i Raöns
A la passada Junta municipal i, segons consta en l'acta s'aprovaren
una sèrie d'accions, com ara la presentada pel nostre grup municipal
respecte del manteniment i millores en els tancs dels rodalies del
mercat d'Abastos.
Dites acords seran aprovats, i per tant tindran efecte, junt a l'acta de la
va reunir, a la següent convocatòria de Junta tal com està acordat en la
normativa interna de funcionament d'este Ajuntament.
Paral·lelament els grups municipals poden presentar els al·legacions
pertinents als comissions que és consideren oportunes, com ara la de
descentralització, la qual va tractar i aprovar, el passat maig, els
mateixes actuacions a proposta d'un dels grups de l'oposició.
Sabent que el model de descentralització de l'Administració local
intenta traslladar els gestions mes proproperes al ciutadà als Ajuntes
de districte, dotant-les de gestió administrativa àgil i eficaç, tal com és
reflectix al web municipal: “Els Ajuntaments Municipals son òrgans de
gestió desconcentrada la finalitat dels quals és aproximar la gestió
municipal als veïns i incentivar la seua participació en els assumptes de
competència municipal”.
Proposta d'acord.
Per tal d'agilitzar els Administracions, complint els funcions
establides als Ajuntes Municipals, i per evitar duplicitats de gestió
aprovant per segona vegada als comissions de govern, els qüestions ja
aprovades en els respectives ajuntes municipals, caldrà publicar i per
tant, dotar d'efecte immediatament els acords que és prenguen en dites
Ajuntes municipals, evitant així duplicitats i retards per als administrats.

De la mateixa manera i per donar visibilitat als ajuntes municipals,
sol·licitem és done publicitat dels acords al web municipal i mitjançant
els procediments establits, al menys deu dies després de la celebració
de la Junta.
Resposta.

Es respon per Secretaria que en compliment de la normativa vigent les
actes deuen publicades en el moment en què es troben aprovades per
l’òrgan corresponent.

No obstant es té previst, a fi d’evitar duplicitats administratives
traslladar per mitjà d’ofici als òrgans competents afectats per decisions
de la junta d’Abastos, en el menor termini de temps a fi d’agilitzar els
tràmits administratius.

PRECS I PREGUNTES
I sense més temes que tractar s’alça la sessió per la Presidenta de la
Junta Municipal d’Abastos, sent les 20,30 h del dia de la data, i redactant-se la
present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i la data abans indicats
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