ACTA CORRESPONENT A LA SESIÓN ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 24 D'OCTUBRE DE 2017.
ASSISTENTS:
PRESIDENTA
Sra. Consol Castillo Plaza
VOCALS:

GRUP COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
D. Angels Maftínez Muñoz
D. Andreu Soler Salvador

GRUP POPULAR
D.Adela García Bernal
D. Joaquin Fernández Parra
I
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D. Gerardo Santos Gimeno
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GRUP SOCIALISTA
D. Avelina Fernández Garcia

D. Gabriel Gil Lozano

GRUP CIUTADANS
D. Javier Copovi Carrión

Dñ. .Ana Barrado Carrasco
GRUP VALÈNCIA EN COMÚ
Sra. Ana María López Hernández

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 14, 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 23
d'octubre de 2017.

1.. SALUDA DE LA REGIDORA DE PARTICIPACIÓ I ACCIÓ VEÏNAL
Per la Regidora de participació i acció veÏnal, *Dña Neus *Fabregas es pren la
paraula per a presentar-se als ciutadans i ciutadanes del Districte d'Abastos i
posar-se a la seua disposició

Per la seua banda es realitza una breu explicació de la consulta ciutadana
fases de la lnversió en barris

i

Per D.Avelina Fernández, portaveu del grup socialista, se suggereix que

s'habilite un sistema que *compatibilice un sistema perquè els projectes vitals o
necessaris enfront d'uns altres que no ho són tant, no queden fóra de les
inversions en barri.
2..LECTURA I APROBACIÓ DE L'ACTA DE LA SESIÓ ANTERIOR
Donada per llegida I'acta de la sessió anterior, s'aprova per unanimitat.

3.INFORME DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL D'ABASTOS

Per Presidència s'informa de fa situació en què es troben els

projectes

presentats en exercicis anteriors en inversions en barri

(Annex 1)

Resposta a temes proposats per la Gomissió de Gultura en sessió anterior
Joguets de Nadal
El Servei de Benestar Social ha enviat, a través de Presidència de la Junta, un
llistat de possibles organitzaóions, *empreses i lnstitucions que podien ajudar a
aconseguir joguets;Per part del promotor cultural de la *msma ja es *està
treballant per a poder obtenir-los
Nom de carrers
Reubicació Calle Joan Baptista *Bauset
Canvie de nom de la Calle Villanueva i Gascó per Cristina *Piris

Respecte a les dues propostes de canvi de noms de carrer i reubicació, per
Presidència s'ha transmès la proposta a la Regidoria de Patrimoni i Recursos
Culturals per al seu estudi i consideració.

En aquests moments, es troba la proposta en el Servei de recursos culturals
que és qui està recopilant totes les peticions per al seu tràmit
Brutícia en els carrers del Districte

Respecte al problema de brutícia i *defecacones de cans en els carrers del
districte la *Regidoria de *gestió de *residus .sòlids contesta:
Agraïm el seu suggeriment i la tindrem en compter en pròximes campanyes de
neteja

Temes proposats per la Gomissió d'Urbanisme
Respecte a instar a I'Ajuntament de València per a corregir les deficiències
detectades en els parcs infantils del districte d'Abastos s'informa el següent
- Jardí María Beneyto

- Parcs infantils de: Nou Moles, Artur Piera, Santa

Ma **Micaela

i

*Complex

*Petxina

- Parc de la Plaça *Magúncia
:PARCS INFANTILS:
Respecte al Jardí María Beneyto, la zona afectada va ser degudament fitada i
senyalitzada per a la reposició de les parts afectades, estant ja realitzada la
reposició d'aquests elements ceràmics deteriorats en la segona quinzena de
setembre. Respecte als parcs infantils de
Plaza Nou Moles, es procedeix habitual i periòdicament a la substitució de part
del paviment de cautxú amortidor de caigudes, per a evitar possibles danys,
mentre s'aprova consigna pressupostàriament la memòria valorada de
rehabilitació integral de l'àrea de jocs i jardineria de la plaça de referència,
actualment en redacció.

i

Santa María **Micaela i Arturo Piera, zona de jocs i sòl de paviment de cautxú
no presenta grans deficiències. S'inspecciona regularment per a la seua revisió
i substitució de part del paviment, si escau.
Plaza Magúncia. Està en fase d'estudi i redacció la substitució integral de la
zona de jocs referenciada, així com la seua instal'lació en diferent lloc.

Respecte a instar en I'Ajuntament a aplicar la normativa de accesibilitat @i
inclusivitat en futures remodelacions de parcs.
L'àrea de Mediambient informa de lo següent:

En tots els projectes de remodelació de jardins es contempla la introducció de
jocs inclusius. D'altra banda, tal i com es va informar a la pròpia Junta, en el
passat mes d'abril, la freqüèncía de la inspecció de jocs infantils és la següent:

Segons la normativa actual (norma UNE-EN 1176-7 de 2009), s'estableixen
tres tipus d'inspeccions:

lnspecció ocular rutinària, la freqüència de la qual ha de ser mínim d'una
vegada al mes.

1- lnspecció funcional, la freqüència de la qual ha de ser mínim d'una
vegada cada tres mesos.
2- lnspecció principal, la freqüència de la qual ha de ser mínim d'una
vegada a I'any.
3- La vigent concessionària de gestió, manteniment conservació de
jardins, zona sud, té establit una freqüència d'inspecció de:

i

Ocular rutinària, mínim una vegada cada 15 dies.
lnspecció funcional, mínim una vegada cada mes.

lnspecció principal, una vegada cada tres mesos.

A I'anterior cal afegir les deteccions o avisos d'anomalies que efectuen els
serveis d'inspecció del Servei de Jardineria, així com les diverses
notificacions de deficiències que efectuen les brigades de jardineria.

Respecte a les peticions en relació en les places d'aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda la regidoria de mobilitat sostenible lnforma
"Després d'inspecció del Servei de Mobilitat Sostenible, es va a procedir a
adaptar les places per a persones amb mobilitat redurda existents en la C/
Alberic a la Normativa actual; la de C/ Martín I'Humà 33 així com les de la C/
Democràcia 50 es traslladaran a continuació del pas de vianants i la de la C/
Brasif 45 es passarà al número 30, convertint-la en aparcament en cordó.

"Revisat I'inventari de places d'aparcament en Extramurs i **Olivereta,
existeixén en el primer 3.620 places, de les quals 114 estan destinades a
**PMR, i en el segon 2.501 places, sent 117 per a places per a persones

amb mobilitat reduïda, superant la ràtio en *tots dos casos, d'1 de places per
a persones amb mobilitat reduTda cada 40 lliures"
Pregunta si existeix un protocol d'identificació exhaustiva de l'ús inadequat o
fraudulent de les places,
Açò ja es va comentar en el consell de la J.M. del mes d'abril. Es va dir que
La **OMAD havia *comptabilitzat I'any passat 337 cancel'lacions. Respecte
a enguany, les dades s'estan actualitzant contínuament lloc que, pel tipus
de procedint que suposa, s'inicia en Policia i alguns casos poden estar
encara en tràmit.

El que s'ha comprovat és que en la majoria dels casos són els mateixos
familiars els que cometen la infracció, per açò, s'han posat models
.holográficos per a evitar les còpies.

procediment s'inicia quan algun veí o policia detecta que
sistemàticament, algú a hores marcades utilitza l'aparcament i resulta

El

evident que no posseeix una minusvalidesa. Ho posa en coneixement de la
policia i són els agents els que controlen a aqueixes hores I'aparcament. És
l'única manera que pot controlar-se però com ja es veu per les infraccions
detectades que sí és efectiu.
Ubicació de contenidors que dificulten la visibilitat del carril bici.

La regidoria de Mobilitat Sostenible ens informa que les voreres del carril
bici que coincideixen amb els contenidors de residus es pintaran de blanc
per a millorar la visibilitat.

La regidoria de Gestió de Residus Sòlids també informa que es revisarà el
detall d'ubicació dels contenidors entre aquests elements de vorada del
propi carril bici

*Germans Rivas en
Sol.licitud de la transformació del solar de la calle
aparcament.La petició ha sigut traslladada al regidor de l'àrea de
desenvolupament urbà per al seu estudi i consideració.
Així mateix, la regidora de l'àrea de **Mediambient informa:

El solar de la calle *Germans Rivas qualificat com a Espai Lliure (jardí
públic) es troba en un entorn afectat per la falta d'urbanització de la calle Art
Major de la Seda, urbanització que no depèn de la Delegació de Parcs i
Jardins.
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S'apoden imatges seqüencials del SIGESPA en les quals pot observar-se:
. El planejament aprovat, on es contempla I'obeftura de la calle Art Major de
la Seda així com I'existència, com a continuació de la vorera de nombres
parells, d'un solar qualificat com a edificable i que forma part en I'actualitat
de la parcel'la objecte de consulta.

. El vol aeri de l'any 2015, marcant únicament la parcel'la objecte de
consulta que està qualificada com a Espai Lliure.

. lmatge amb la propietat municipal superposada, on observem que falta un
àrea Sense propietat, d'aproximadament 430 m2 i que es marca amb
quadrícula blava en la imatge següent.
lmatge de la superfície aproximada de 430 m2 que no consta de propietat
municipal assenyalada en blava. L'àrea en verd que recau a I'Av. de Cid es
troba ja urbanitzada i consolidada.

. S'ha sol.licitat al Servei de Mobilitat

Sostenible la planta viària del jardí,
document que mostrarà exactament el disseny de I'entorn i la superfície real
de I'espai enjardinat a executar.
Actuacions accessos Jardídel **Turia per a persones amb mobilitat reduÏda.
Resposta de la Regidoria de Parcs i Jardins

L'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins informa que durant
**anteprojecte de millora de
I'exercici del 20'18 es durà a terme I'estudi del
**Túria en els trams 1 al4.
l'accessibilitat dels accessos aljardí del

Resposta a proposta instar en I'Ajuntament de València
perímetre de les obres del Poliesportiu Nou Moles.

a revisar ell

Aquesta petició ja ha sigut contestada anteriorment, com consta en I'acta
anterior. En qualsevol cas, es recorda que correspon a la Conselleria
d'Educació, Cultura, Recerca i Esport les actuacions i que la Presidència
d'aquesta Junta Municipal va remetre una petició amb registre d'entrada a la
Direcció general d'Esports al març d'ençjuany.
Resposta a proposta d'instar en llAjuntament a millorar la senyalització o
canviar la ubicació del pas de vianants en carrer Cartagena - Brasil
La regidoria de Mobilitat Sostenible informa que en tots dos costats del pas
vianants existent
C/Cartagena-c/Brasil-Plaza Arturo Piera
s'augmentaran les places de moto, millorant amb açò la visibilitat d'aquest

de

en

pas.

Planteja

la

problemàtica causada pel *va soscavar parada bus Pérez

**Galdós / Maestro Guerrero.

S'ha traslladat la petició a la regidoria de manteniment d'infraestructures,
informen que ja s'ha fet I'actuació demanada. S'adjunten fotos

Contestació proposades Comissió de Benestar Social

**JM respecte a les
Benestar Social va fer una proposta al Consell de la
persones sense sostre que pernocten en el passatge d'entrada a la plaça

Escriptora Maria Beneyto (junt centre de *Salut de Guillem de Castro)
El servei de Benestar Social informa que

"en el passatge d'entrada a la plaça Maria Beneyto no aquesta dormint
ningú en I'actualitat. Segons ens comenten de la unitat de Policia Local de
la 4a Unitat, passen diàriament a primera hora

En I'escrit que adjunten, sol'licitant albergs de nul'la exigència, i també un
Centre on s'atenga a aquestes persones: El Centre que sol'liciten, existeix a
València , és el cast
Respecte als albergs nous, és un tipus població que rebutja acudir a dormir
als albergs. No es tractaria tant d'un recurs nou, sinó que els recursos de
baixa exigència tingueren algun d'ells allotjament, amb personal educadors i
sanitaris. Estem parlant d'un perfil de població malalta que no es vol guarir
ni iniciar cap tractament
4.-PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL

Per la coordinadora del grup de benestar social s'eleven al Consell de
districte les següents propostes
PROPOSTA DE BENESTAR SOCIAL
S'informa per la coordinadora, Ana *maría López Hernández, grup "Valenc
*ia en *comú, que es reunirà en breu el grup de treball amb la presència
d'un résponsable de Benestar Social
PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALL DE CULTURA
*grup Compromís
Pel Coordinador de Cultura, D. D. Andreu Soler Salvador,
es presenten les següents propostes culturals
1, Úftimes activitats i conbursos de I'any ijurats dels mateixos.

2. Proposta de col'laboració amb elfestival Districte 008.
3. lnformació sobre la campanya a favor del comerç de proximitat.

. Respecte de les últimes activitats, el tècnic adona de les quals ja

estan
tancades, com per exemple el recital de poesia i música al Jardí Botànic, el
dia 1 de desembre. També es comunica que es programarà en data encara
per a tancar I'activitat de *cant *valencià, esperant que es puga comptar
amb la participació d'algun grup de ball d'alguna falla del districte.

El tècnic també informa que el concurs de fotografia ha quedat desert.
Andreu Soler, Adela Garcia i alguns dels i de les presents pregunten per la
raó de la inexistència de concursants, a la qual cosa es respon que la
*Ruzafa, la
convocatòria s'ha fet de la mateixa manera que a la Junta de

qual ha rebut al voltant de 25 fotografies. Els membres del grup de treball
demanen que la convocatòria dels concursos se'ls transmeta també, per a
fer difusió de la mateixa, a la qual cosa el tècnic es compromet. Una altra
proposta és que el concurs de fotografia tinga un tema concret.
Quant al concurs de dibuix, les bases del qual s'han repartit pels col'legis
del districte, el tècnic comunica que el servei de Recursos Culturals ha
preparat uns lots de llibres del servei de publicacions municipal, i s'ofereix
per a parlar amb alguna papereria tècnica que accepte aportar material de
dibuix al lot de llibres.
Respecte dels concursos literaris, informa també que els centres que s'han
*CEIP Lluís Vives i
compromès a participar són .CEIP Teodoro Llorente,
Sant Tomás de Villanueva. Novament es comenta per part dels assistents
que també ha baixat la participació moltíssim respecte d'anys anteriors. El
tècnic comenta que, Segons el seu punt de vista, la convocatòria de poesia
era molt difícil d'omplir. Respecte del concurs de relat curt, se li insta a
parlar amb la secretària de la Junta per a comprovar que els correus s'estan
enviant a les adreces adequades, a més de fer visites personals a contactes
en cada centre escolar.
Es fa la proposta que, per a afavorir la participació en els concursos, se de
un premitambé en el centre que participe.

Tot açò posa en qüestió el problema de la difusió de les activitats. El tècnic
aporta la proposta que seria interessant confeccionar una base de dades
amb els correus de persones interessades en les activitats culturals de la
Junta, i mostra un cartell que havia fet de prova per a posar-ho en diferents
llocs d'accés massiu del veinat.
Amb algunes modificacions, es dóna el vistiplau al mateix.la seua banda, i
a instàncies de Mercès de la Guia, de Junta Central Fallera, Pep Martí
proposa la possibilitat de fer un tipus de concurs de les *falletes que es fan
en els col.legis del districte, com a promoció de la festa, cosa que s'accepta
per a desenvolupar-la I'any que ve.

Al voltant de la qüestió dels joguets, el tècnic informa que, a més del
romanent de 975 € que s'havia reservat, s'ha posat en contacte amb
algunes entitats que podrien col'laborar en la recollida de joguets, encara
que eS tracta de joguets que no són nous. En el cas d'El Corte lnglés, que
es pot comprometre a arreplegar-los, però gense més compromís.
Per la seua banda, Adela García pregunta exactament quin és la situació
global dels joguets, i se li informa que van sobrar 79 joguets de I'any passat.
S'havia d'atendre a 209 xics i xiques, per la qual cosa s'hauria d'esgotar el

romanent. A açò s'hauria d'afegir una subvenció de 500

€ que faria la

Fundació Bancaixa.

Després de valorar el pressupost existent, s'acorda que, si calguera, es
destinaria part de la quantitat que puga quedar alliberada dels concursos
que han quedat deserts per a arredonir la compra dels joguets.
Respecte de la col'laboració amb el festival Districte 008, el tècnic presenta
la proposta que I'organització del festival ha enviat per correu electrònic a la

Junta. Alguns dels presents no coneixen el festival, per la qual cosa el
tècnic fa una breu introducció complementada després per *Veli Fernández,
que parla amb més profunditat d'algunes de les activitats que es
desenvolupen. La qüestió queda aparcada de moment fins que no es puga
parlar amb I'organització del festival.
Finalment, es passa a parlar de les propostes per a incentivar el comerç
de proximitat. Pep Martí, coordinador d'aquesta activitat, informa al grup del
pressupost existent per a la Junta per a fer front a les activitats que es
plantegen, que és de 3.000 €. Es tracta de dur a terme dues accions: una
relacionada amb els mercats municipals i una altra amb els comerços de
proximitat. Ja existeix un pressupost per a fer un parell de *pedormances en
les portes dels mercats de Rojas Clemente i Castella, al voltant d'1.200 €, i
quedarien 1.800 € per a fer un tipus de fira del comerç de proximitat, el dia 2
de desembre, al parc de Santa María *Micaela, amb algunes actuacions
musicals i casetes per que els comerciants puguen donar-se a conèixer.

Finalment, i a proposta d'Andreu Soler, coordinador del grup, es parla de
la situació dels fons del desaparegut Museu d'Història Natural de València
(tancat en 2012), amb més de 200.000 exemplars a les seues vitrines
(segons article de 17.04.2017 de Levante-EMV), i ell mateix proposa que
s'eleve al Consell de Districte la petició de fer la proposta al Museu de
Ciències Naturals de València, situat en els Jardins de Real, perquè puga,
amb la figura legal més adequada, fer-se càrrec dels esmentats fons.

PROPOSTA D'URBANISME
Per la coordinadora del grup de treball, *Dña Avelina *FenándezParra, grup
socialista. s'informa que en breu es reunirà el grup

5.. PRECS I PREGUNTES

i

Per D. Javier *Copovi Carrión, portaveu del grup Ciutadans es plantegen les
següents preguntes

Desprésde I'eliminació de la línia 81 de I'EMTen el seu pas pel districte
de *Nou Moles i *Extramurs i la seua substitució per la línìa 73 i posterior
transbord en el centre de València per a connectar amb la línia B'1 , els
veins han pogut comprovar que el servei de transport públic de connexió
*laciudad ha
dels nostres barris amb I'Av. Blasco lbáñez i la part Nord de
empitjorat notablement , tant en la durada dels trajectes com en la
incomoditat i falta de connexió efectiva amb el nou sistema de transbords.
1o

Preguem a la Presidenta del Consell de Abastos , propose a la Regidoria de
Mobilitat Sostenible la possibilitat de , o bé que la línia 81 torne a passar
pels nostres barris o la creació d'una nova línia d'EMT que connecte els
nostres barris amb el centre i la part Nord de la ciutat sense necessitat de
transbords, retornant al sistema de transport públic la seua característica de
comoditat i bon servei en el nostre districte.
20 Després de la visita de la regidora de Ciutadans Empare Picó al barri de
la *Fuensanta aquest mes d'Octubre, hem pogut comprovar que les
deficiències i deterioració del barri que vam exposar en el Consell Municipal
de Abastos del passat mes d'Abril , fa 6 mesos, segueixen Sense esmenar-

se.

a la Presidenta del Consell d'Abastos inste a les
diferentsregidories implicades a I'execució amb caràcter urgent de les
Pel que preguem

mesures que hagen estimat adequades per a intervenir i eliminar aquestes
deficiències.
Per Presidència es requereix al portaveu que es procedisca a especificar les
que consideren no realitzades

*Llum, en la Plaça de les
30 En el districte de la *Olivereta , Barri de la
Tretze Roses ,antiga Plaça de *Zumalacárregi , amb la Calle Misericòrdia,
*Soternes Bé de Rellevància
,
es troba la històrica ermita *deSan Miguel de
Local, manada construir en el segle XV pel nostre insigne escriptor Joanot
*Alquería. Preguem a la Presidenta del
Martorell a t'entorn de la seua antiga
Consell de Abastos propose a la Regidoria de Patrimoni la instal'lació d'un
pal informatiu en els limítrofs d'aquest monument on es detalle la història de
dita Bé de Rellevància Local , per a coneixement de veÏns i visitant i es
millore i*adecue el seu entorn.
40 Donada la falta de rellevància i participació en les activitats organitzades
per la Junta per falta de coneixement i difusió; Sol'licitem es tinga en
compte en I'elaboració dels pròxims pressupostos de la Junta d'una partida

per a difusió i informació de les activitats de la Junta Municipal de Abastos
entre els veïns, a través dels mitjans ben impresos o ben tecnològics que
s'estimen opoftuns.

6.. INTERVENCIONS VEINALS
*Casilda Óssa: sol'licita que es revisen làs obres realitzades en el solar de
Germans Rivas, I'empresa que va prestar el servei no ho va fer
correctament
S'insisteix en el tema dels mosquits i la seguretat de la tanca de la piscina
de *Nou Moles
Trasllade del pas de vianants de la Cl Cartagena xamfrà C/ Brasil per falta
de visibilitat
Concepción Granell d'Associació de Veins Abastos:

sol'licita que es reparen totes les voreres de Pintor *Segrelles perquè

solament s'han reparat les que es troben prop de *Bankia

Pepa Mocholí : Prega que s'agiliten les ajudes als sense sostre

Jose María Martí Molins : Se sol'licita I'obertura d'un centre de Joventut en
la demarcació de Abastos., ja que la seua no existència dificulta als
*jovenes participar en la societat civil i en la vida associativa del Districte

Què pensa fer l'Ajuntament de València per a augmentar la particípació
juvenil en la societat i en el districte de Abastos

Alejandro Martí: Sol'licita informació sobre el pla de podes de la C/ Jose
María Bayarri

Sol'licita saber en què s'ha basat I'asfaltat d'una zona de la'C/ José María
Bayarri

Ana : agraeix a la *Concejalia de jardins que s'haja deixat d'usar *glisofatos
para *tratatar les males herbes
I sense més temes que tractar s'alça la sessió per la Presidenta de la Junta
Municipal de Abastos, 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

Dña

Castillo Plaza

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

Desiré Albors Bru

