ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA EL 30 DE SETEMBRE DE
2013.

ASSISTENTS:

PRESIDENT:
D. Juan Vte Jurado Soriano.

VOCALS:
GRUP POPULAR
D. Ángel Bocanegra Vaqué
Sra. Adela García Bernal.
D. Ricardo Fernández Ramírez
Sra Concepció Mondragón
Sra Pilar Soriano Domínguez
GRUP SOCIALISTA
Sra Avelina Fernández Gràcia
Sra Aurora Costa Vicente.

GRUP ESQUERRA UNIDA
Sra Irene Sanroque Muñoz

GRUP COMPROMíS
D. Pep Martí Maicas

SECRETÀRIA
Desire 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’Abastos, sítia 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 Regidora del Grup Compromís, Sra Pilar Soriano per a tractar els assumptes
establits en l’Orde del Dia de data 18 de Setembre de 2013.

1º.- LECTURA I APROVACIÓ De l’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Donada per llegida l’acta de les sessió anterior de data 24 de Juny de
2013 ordinària s’aprova per unanimitat.

2º.-. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS

Assumpte: Passos de zebra en les proximitats de l’inacabat
complex esportiu Nous
Presentada per D. Germà Rodrigo, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
Exposició de motius
A iniciativa del Grup Socialista, el Ple de Març de 2012 va aprovar per
unanimitat la següent proposta d’acord referent a la situació d’inseguretat dels
passos de zebra generada per la paralització de les obres del Complex
Esportiu de Nou Mols:
“Sol·licitar inspecció del tanca pels tècnics i servicis competents per a
aconseguir compatibilitzar l’accessibilitat dels ciutadans, el pas dels vianants i
la seguretat d’estos, i que s’escometen les accions corresponents per a això.”

Des de llavors diversos veïns i veïnes han manifestat moltes vegades en esta
Junta Municipal el seu malestar per la falta de senyalització i seguretat que
presenten els dits passos de zebra, sense que les seues demandes hagen
sigut ateses en cap moment.
Una visita al lloc posa de manifest que el pas de zebra del carrer Luis Lamarca
amb carrer Burgos ha sigut bloquejat amb la col·locació d’una tanca inestable
que podria provocar un accident en qualsevol moment. El pas de zebra del
carrer Luis Lamarca presenta greus deficiències de visibilitat que podrien donar
lloc a atropells. La resta de passos de zebra que circumden l’inacabat Complex
no presenten millor condicions
Proposta d’acord
Instar a l’Ajuntament de València que complisca els acords aconseguits
en esta junta Municipal pel que fa a l’adequació i millora de la seguretat dels
passos de vianants circumdants a l’inacabat Complex Esportiu nou Mols
Exposició Moció alternativa presentada pel Grup Popular.
El portaveu del Grup Popular. D. Ángel Bocanegra, proposa que se sol·licite
informació sobre les possibles alternatives immediates per a l’adequació i
millora de la seguretat dels passos de vianants circumdants al Complex
Esportiu Nous Mols
Votació
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat

Assumpte: Millores senyalització Plaça Espanya.
Presentada per D. Germà Rodrigo, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
Exposició de motius.
Les Grans Vies que creuen els Districtes d’Abastos compten amb una regulació
semafòrica clarament millorable, com venim manifestant des del Grup
Socialista des de fa temps.
El semàfor ubicat en el carrer Sant Vicent, marge dret direcció Ajuntament,
cantó amb l’Avinguda de Ramón y Cajal, presenta un seriós perill degut a
l’amplària de l’avinguda i la seua connexió amb l’altre tram, que fan que en la
majoria de les ocasions els vianants acaben de creuar el carrer en roig, amb el
consegüent perill d’atropell. Este tema va ser tractat ja pel Grup Socialista en
esta Junta el 3 de desembre de 2010 sense que fins ara l’Ajuntament haja pres
mesures que faciliten el pas dels vianants.
Coneixem que altres semàfors del nostre entorn de Districte, Avinguda del Cid
per exemple, han rebut millores molt recentment, entre les que assenyalem la

col·locació d’un rellotge indicador del temps disponible ubicat damunt del
senyal del vianant que la permet decidir passar o no per a fer-ho amb
seguretat.
Proposta d’acord
1-. Estudiar la col·locació d’un rellotge indicador del temps disponible en
l’esmentat semàfor del carrer Sant Vicent i, si és oportú, procedir a la seua
instal·lació a la major brevetat.
2.- Valorar l’existència d’altres punts en els districtes d’Abastiments amb
problemes semblants i col·locar este tipus de rellotge en aquells en què siga
oportú.
Exposició moció alternativa presentada pel Partit Popular.
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastos, D. Ángel Bocanegra.
És possible la instal·lació d’indicador de temps verd en el pas de
vianants mencionat, la qual cosa es pot fer d’acord amb les previsions
pressupostàries de 2014.
Moció alternativa.
Moció alternativa: d’acord amb les previsions pressupostàries de 2014, instar a la
Delegació de Circulació , Transport i Infraestructures del Transport la instal·lació
d’un rellotge indicador del temps sobre el semàfor de l’encreuament de plaça
Espanya amb Gran Via .
Votació:
Vots a favor de la moció alternativa: 9 (6 P.P., 2 P.S.O.E., 1 E.U)
Vots en contra: 1 (Compromís) per sol·licitar més passos
Queda aprovada per majoria la moció alternativa.

Assumpte: CEIP Teodor Llorente dos anys després.
Presentada per D. Germà Rodrigo, en nom seu i en el del Grup Socialista de la
Junta Municipal d’Abastos.
Des de Setembre de 2011 venim denunciant en esta Junta amb diverses
mocions i preguntes les greus deficiències estructurals, sanitàries i de seguretat
dels alumnes del CEIP Teodor Llorente per a les quals pares i AMPA vénen
reclamant una solució des de fa massa temps. Han passat ja dos anys i res ha
canviat des de llavors.
El pla Millora Escola va prometre una inversió de 324.440€ en reformes
estructurals en el CEIP Teodor Llorente sense que eixa reforma haja sigut

executada. Mentrestant, segons les dades proporcionats pels Servicis Centrals
Tècnics a pregunta del Grup Socialista en la Junta Municipal d’Abastiments,
l’Ajuntament de València gastó 200.000€ en manteniment d’este col·legi en 5
anys. Gasto que a pesar de la seua quantia no ha portat a cap millora visible
del seu estat de deteriorament, accelerat a més en els últims anys degut als
retalls brutals en educació. Al mateix temps, l’anàlisi de les dades revela que
els gastos de manteniment en el CEIP Teodor Llorente declarats per
l’Ajuntament de València són fins més d’un 50% superiors als d’altres centres
educatius del districte amb un major Nombre d’alumnes. Estes dades són una
prova indiscutible de què una inversió adequada en infraestructures podria
estalviar diners a llarg termini a l’Ajuntament de València.
L’Ajuntament de València ha incomplit també l’acord aconseguit per
unanimitat en el Ple de Desembre de 2012 d’esta Junta Municipal en què se li
instava a instal·lar hidrants contra incendis en les proximitats d’este centre
educatiu.
Proposta d’acord
1.- Instar a l’Ajuntament de València que complisca els acords aconseguits en
esta Junta Municipal pel que fa a la instal·lació d’hidrants contra incendis en les
proximitats de centres educatius.
2.- Instar a l’Ajuntament de València que exigisca a la Conselleria que les
actuacions de millora i reforma de les instal·lacions del CEIP Teodor Llorente
siguen executades de forma prioritària, per afectar fonamentalment la seguretat
i benestar dels seus alumnes.
Exposició de la moció alternativa presentada pel Partit Popular
S’ha de determinar, en tot cas, la prioritat en la rehabilitació o
remodelació d’un centre escolar, per la Conselleria d’Educació, com a
administració educativa, per ostentar la competència en la dita matèria
Ja es va instar a la Delegació de Bombers, prevenció i Interveción en
emergències i protecció civil a instal·lar hidrants contra incendis en les
proximitats del CEIP Teodor Llorente, Col·legi sant Josep Escolàpies, Col·legi
Immaculat Cor de María i Col·legi Sant Pere Pascual, 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.
Moció alternativa.
Per D. Angel Bocanegra, portaveu del Partit Popular es proposa la següent
moció alternativa “Continuar insistint davant de la Conselleria perquè prioritze
les actuacions necessàries en el C.E.I.P Teodor Llorente.
Votació:
Vots a favor de la moció alternativa: 6 P.P

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

3º.-.
MOCIONS
PRESENTADES
PEL
GRUP
COMPROMÍS DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS
Assumpte: Plaça Roma.
Presentada per D. Pep Martí Maicas, vocal del grup compromís
d’Abastos, en nom seu i en el del seu grup.
Exposició de motius
Ja, a la passada junta de juny, el vocal que suscriu presentà una moció relativa
al mal estat que presentaven els bancs de fuet que hi han en l’esmentada
plaça, la reparació demanada no s’ha resolt.
Tal com és deia a la moció esmentada hem pogut comprovar en nombroses
ocasions que l'Ajuntament de València destina, dins dels seus pressupostos,
percentages molt baixos al manteniment del nostre patrimoni. Centrant-nos en
l'ambit de jardins perifèrics i de parcs infantils, és de notar que moltes 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 energicamente per la degradació progressiva i falta d'higiene
sobrevinguts en els seues instal·lacions, també calç destacar que d’esta
deixadesa és lliura un periode relativament curt, és el periode de temps
preelectoral que disortadament no sol ser massa llarc.
En este moment s’ha pogut constatar que els reparacións a l’área de jocs
infantils de la mateixa plaça de Roma, que és varen fer a correcuita i amb
restes d’altres parcs, estan en molt malament estat i constitueixen un perill per
als xiquets, el terra de suro presenta una degradació important, falten trossos i
plaqués senceres, clots i altres árees amb el suro flotant, en definitiva que
després de la reparació de fa uns mesos l’esmentat parc està pitjor que abans.
Proposta d’acord
1. -Reparar, urgentment, la zona destinada als jocs per evitar accidents no
desitjats per ningú.
2. Que l'ajuntament realitze els espades de manteniment i reparació
necesaries per recuperar els bancs el mes aviat possible.
3. Que se li demanen els responsabilitats que calguen a què corresponga,
per la reparació defectuosa de fa pocs mesos.

Exposició moció alternativa presentada pel Partit Popular:
Respon el portaveu del Partit Popular d’Abastiments, D. Ángel Bocanegra que
s’està procedint a la reparació i muntatge dels ultimes taules del banc corregut,
tal i conforme és va informar en el seu moment una vegada rebut el material
adequat.
Respecte al paviment continu de la zona de jocs a base de lletada de cautxú
amb aglomerant és procedirà, per tercera vegada en menys d’un any, al
parcheo dels zones mes degradades. A este respecte convé explicitar que:
Els reparacions, tipus parcheo, amb cautxú continu d’extensions de grandària
superiors a 30 x 30 cm. son generalment d’escassa durabilitat en zones ja
degradades i cristal·litzades pel temps que porten realitzades( superiors a 5-6
anys )-No obstantaixò., els reparacions efectuades últimament ( febrer i abril
2013 ) romanen en la majoria dels casos en bàs estat.
Ara be, la causa fonamental del deteriorament tan accentuat que patix el
paviment amortidor de caigudes de la zona de jocs, així com els altres
elements de mobiliari urbà, vegetació, etc., no és una altra que l’elevat nivell de
gamberrisme, quan no vandalisme, i mals usos que suporta la plaça
enjardinada referenciada. Sobre el particular hi ha diversos informes i
documentació fotogràfica que ho acredita, així com avisos a Policia Local
perquè extremen la seua vigilància.
A pesar de la senyalització per a evitar l’ús de la zona els 24 hores següents
als reparacions o parcheos amb lletada de cautxú, no sols no és respecta sinó
que l’arrancada intencionada és produïx immediatament (segons comunicats i
informes de la pròpia concessionària de manteniment, reg i conservació).
Finalment assenyalar que s’està a l’espera de l’aprovació d’un projecte inclòs
dins del "Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la
Comunitat Valenciana" i la finançament de la qual ha sigut aprovada per la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques, segons la Resolució del
23/abril/2012, consistent en la substitució integral del paviment de seguretat de
cautxú continu per un altre de llosetes modernes de cautxú de 8cm. de
grossària i de 50 x 50 cm. de grandària, machiembradas; la durabilitat i
resistència al del qual desgast i al vandalisme és molt major.
Moció alternativa: Continuar amb les actuacions iniciades per
l’Ajuntament de València, per a l’aprovació d’un projecte inclòs dins del “Pla
especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat
Valenciana” consistent en la substitució integral del paviment de seguretat de
cautxú.

Votació:

Vots a favor de la moció alternativa: 6 P.P
Vots en contra: 1 Compromís
Abstenció: 3 (2 P.S.O.E.i 1 E.U)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria

Assumpte: Reubicació contenidor
encreuament carrers Botánic i Quart.

de

fem

Presentada per D. Pep Martí Maicas, vocal del grup compromís
d’Abastos, en nom seu i en el del seu grup.
Exposició de motius
Prop de l’encreuament dels carrers Botanic i Quart, és troba situat un contenidor
de fem que impedix completament la visió del carrer de Quart quan és pretén
accedir a ell eixint dónes del carrer Botànic. El contenidor està situat a la dreta de
l’eixida del carrer Botanic i els vehícles que volen girar a l’esquerra (únic sentit
possible en esta eixida,) tenen completament tapats els possibles vehicles que
s'apropen per la seua dreta.
En este punt ocorren grans frenades i frequents accidents de poca importància
però algun dia pot ocurrer algun de greu.
Proposta d’acord
Que s’estudie un millor emplaçament per a eixe contenidor, portant-lo cap a la
plaça de Sant Sebastià o posant-lo junt amb el que està situat mes a la seua
dreta, deixant dos junts, ja que en eixe punt no impedix la visió del carrer Quart
Es retira pel Grup Comprimiu i es felicita per tots els grups la rapidesa d’actuació
de la Delegació de Neteja ja que s’ha resolt ja, amb el trasllat del contenidor a l’illa
de contenidors d’arreplega selectiva a escassos 10 m.

Assumpte: Defensa del Comerç de proximitat
Presentada per D. Pep Martí Maicas, vocal del grup compromís
d’Abastos, en nom seu i en el del seu grup.
Exposició de motius

Al mes de gener de 2012, el Grup Municipal de Compromís a
l’Ajuntament de València va defensar una moció en la qual és demanava, en
primer lloc, la revocació de la Resolució de 7 de gener de 2013 (DOCV núm,
6941, 11.01.2013), de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, en què és
declaraven 4 grans zones d’afluència turística: el Jardí del Túria, la Marina Real
i els seus accessos, Ciutat Vella i l’Eixample, i la zona comercial esportiva i
terciària nord, estadi Ciutat de València, i, en segon lloc, que és creara una
comissió on estigueren tots els grups polítics presents a l’Ajuntament i els
organitzacions que representaven el sector, per buscar una solució a la
problemàtica sobre l’ampliació d’horaris als comerços.
Dónes de Compromís, entenem i ens$ plantegem el comerç d’una altra
manera i defensem el xicotet comerç de proximitat, perquè crega un teixit
comercial divers i integrat a la trama urbana, la qual cosa implica un benefici
per a l’economia i la cohesió social dels poblacions. Pensem que no per obrir
mes hores els comerços és consumirà mes.
Malgrat no estar cap dels barris del nostre districte inclosos en el decret
referenciat, si afecta nostre xicotet comerç l'obertura en horari festiu de Grans
Centres Comercials i altres considerades Grans superfícies i el comerç dels
considerades zones turístiques, perquè per proximitat atrauen cap a elles vens
que en horari racional s'efectuarien en els nostres barris.
La justificació d’esta ampliació d’horaris és el turisme, concretament el
de creuers, però estos turistes venen amb una estada assaone i amb un
circuits turístics preparats; la seua despes és mínima, gastada normalment al
centre de la ciutat. Una altra donada important és que la majoria dels creuers
no arriben en diumenge (dades de 2011 de 60 creuers sols n’arribaren 16 en
diumenge).
Segons les dades de Turisme València, el 78% de l’impacte econòmic
dels activitats turístiques és reparteix entre l’allotjament i la gastronomia i sols
el 8% dels 1.500 milions d’euros de despes turística és destina als tendes, és a
dir, sols 120 milions, dels quals la gran majoria s’utilitzen per a adquirir
souvenirs de caràcter genèric i equipament personal.

Estigues dades fan concloure a Turisme València, en el seu pla
estratègic 2012-2015, que l’únic pol d’atracció turística que te una densitat
comercial rellevant és el Centre Històric.
Si atenem tambè a l’obertura dels denominades Grans superfícies,
excepte en alguna donada significativa per celebració festiva multitudinària,
pensem que no calen augmentar els ampliacións d’horaris que no poden ser
asumits pel xicotet comerç al no poder contractar mes personal o tindre que
passar el propietari, mes hores dels ja 10 o 12 habituals.
És per això que demanem a este Ple de la JM de Trànsits, que trasllade
esta petició i és reconsidere dónes de l’Ajuntament de València la seua posició,
i que adeqüe polítiques adreçades a ajudar a un sector econòmic vital per a
l’economia valenciana, el xicotet comerç, que és el que crega ocupació real i
que mes està patint la crisi amb la licitada de l’IVA, l’IBI, mentre que als grans
superfícies comercials no els està afectant amb la mateixa intensitat la crisi.

Proposta d’acord
Que el Ple de l’Ajuntament de València inste la Junta de Govern Local a
revocar l’acord de 7 de desembre de 2012.
Que no s’autoritze l’obertura en diumenges dels grans superfícies mes que
en els 6 dades mes importants de l’any, rebaixan els que ja està autorizades.
Que és creu una comissió formada per tots el partits amb representació a
l’Ajuntament i pels organitzacions empresarials que representen el sector,
per buscar una solució que respecte el nostre comerç.
Exposició de Motius del rebuig de la moció pel Partit Popular
Arran de la moció presentada pel Grup Compromís en el ple de la Junta
Municipal d’Abastiments (semblant a què ja es va debatre en el ple de gener de
2013), en la que se sol·licita la revocació de les 4 grans zones d’afluència
turística (creades després de la Resolució de 7 de gener de 2013), és el nostre
desig expressar el nostre desacord amb els arguments presentats per la dita
formació política.
El Grup Compromís s’escuda en la defensa del xicotet comerç de
proximitat, que diuen serà greument perjudicat per la liberalització d’horaris
comercials en grans superfícies. A este respecte, volem recalcar que la

naturalesa del comerç en la ciutat de València no ha de ser entesa com una
operació de suma zero; la qual cosa representa esta reestructuració no és sinó
una nova alternativa de consum per a la població valenciana i per als nostres
visitants. Una opció que s’afig, no substituïx, a les compres en els xicotets
comerços de barri, que sempre comptaran amb el respatler d’este Ajuntament
perquè comporten l’essència de la ciutat més tradicional.
No obstant això, els temps que corren exigixen d’una adaptació a les
noves tendències comercials. En este context, València ha de ser capaç de
mantindre la seua màgia nostàlgica en cada xicotet racó i al mateix temps
conjugar-la amb unes polítiques encaminades a potenciar l’aprofitament d’un
creixent atractiu turístic. Per a això, resulta imprescindible avançar cap a una
urbs cosmopolita, que s’equipara a les grans capitals centreeuropees en
matèria de liberalització d’horaris comercials.
En segon lloc, volem destacar que l’obertura en diumenges i dies festius
en les 4 grans zones turístiques no sols està encaminada a afavorir les
compres dels cruceristas, com al·legava el Grup Compromís, sinó que es tracta
d’una mesura amb un abast major; una mesura que permet a València traure
múscul de portes dins, on molts veïns tenen problemes per a realitzar les seues
compres en horari convencional a causa del seu treball o altres obligacions,
però també de portes fora, quedant patent l’auge del prestigi internacional de la
ciutat en les múltiples activitats celebrades en les 4 zones (com per exemple
l’etapa espanyola del circuit “Gelato World Tour”, o algunes de les activitats de
la “Japan Week”).
A més, n’hi ha prou amb llegir la premsa per a descobrir com les
compres dels turistes s’han incrementat en un 20 % des que entrara en vigor la
liberalització horària el passat mes de gener i s’han creat prop de 2.000 llocs de
treball en el sector (en dades dels diaris Levante-EMV i Expansió, a més del
portal digital València News). A través d’estes xifres, la realitat contradiu
novament al Grup Compromís, que afirma que la flexibilització horària no
desemboca en un augment significatiu del gasto dels turistes.
D’altra banda, la mesura no obliga els comerciants de les dites zones a
obrir tots els dies de l’any, com pareix desprendre’s de la moció, sinó que els
permet fer-ho si és el seu desig. D’esta manera, la seua qualitat i ritme de vida
no es veuen en cap mode alterades, més enllà del que ells consideren com
acceptable en funció de les seues expectatives laborals.
Per tots estos motius, considerem que la prèviament mencionada moció
no ha de prosperar, ja que les 4 zones de gran afluència turística estan
demostrant ser un important actiu per a la ciutat en matèria comercial. Més
encara que es tracta d’una resolució presa fa més de huit mesos, i que per tant
és ferm i d’efectes àmpliament provats. No és procedent, perquè, revocar-la.

Moció alternativa:
El portaveu del Partit popular exposa que ja es va rebutjar la moció quan va
ser presentada en el Ple de l’Ajuntament de València, per la qual cosa de nou es
rebutja pel portaveu del Partit Popular, ratificant-se en els arguments ja debatuts.
Votació:
Vots a favor moció: 3 (2 P.S.O.E. 1 Compromís)
Vots en contra: 6 (P.P)
Abstenció: 1 ( E.U)
Es rebutja la moció per majoria

Assumpte: Enregistrament dels Plens
Presentada per D. Pep Martí Maicas, vocal del grup compromís d’Abastos, en
nom seu i en el del seu grup.
Exposició de motius
l’article 20.4 de la Constitució espanyola estableix com a dret
fonamental “difondre i rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà
de comunicació”. Este dret implica l'obligació dels poders públics a informar
àmpliament dels assumptes públics perquè la ciutadania puga ponderar
opinions diverses i, fins i tot, contraposades.

Els drets reconeguts a l'article 20 de C.E. no solament volen protegir un
interés individual sinó que son garantia de l'opinió pública lliurement formada
“indissolublement lligada al pluralisme polític”, tal com és pronuncia el
Tribunal Constitucional en la Sentència 159/1986.

Per tant considerem que l'Ajuntament ha d'enregistrar els plens d'esta Junta
Municipal d'Abastos perquè la publicitat dels sessions plenàries implica que
qualsevol veí o veïna puga conéixer tots els fets d'un ple municipal.
Proposta d’acord.
Que l'Ajuntament enregistre els sessions de la Junta Municipal d'Abastos
1. Que els enregistraments dels sessions és publiquen en la web de
l'Ajuntament de València en un apartat visible i específic per a la
Junta Municipal d'Abastos.

Que és faciliten els mitjans tècnics per possibilitar enregistrar els plens..
Exposició moció alternativa pel Partit Popular.
Respon D. ängel Bocanegra, el Reglament Orgànic del Ple, d’aplicació
subsidiària en l’organització i competències dels Ajuntes, ja preveu en l’article
64 que els sessions que no hagen sigut declarades secretes tindran difusió
pública a través de mitjans audiovisuals, per mitjà de canals telemàtics
associats a l’espai web oficial de l’Ajuntament de València. Els imatges hauran
d’estar disponibles durant el termini de tres mesos dónes de la seua gravació
Moció alternativa:
D’acord amb esta previsió i resultant que es tracta d’una proposta efectuada en
diverses Juntes Municipals, procediria el seu debat en la Junta de Portaveus
Votació: Unanimitat

Assumpte: utilització d’espais municipals en desús.
Moció presentada per D. Pep Martí Maicas, vocal del grup compromís d’Abastos,
en nom seu i en el del seu grup.
Exposició de motius
En l'anterior plenari de la junta municipal ja és va plantejar, per este grup, la
utilització de distints locals de propropietat municipal per a oferir servicis als veïns
que actualment s'estàn prestant en locals inadequats o llogats (amb el
malbaratament de diners públics que aixó supossa). Entre d’altres la Universitat
Popular de NOU MOLS que desenvolupa la seua taverna en un lloc xicotet i llogat
i el seu apèndix d'Abastos, en un lloc municipal però que cada vegada que canvia
el grup tenen que arreplegaro tot per l’altre grup que és d’especialitat diferent
perdent cada un dells un 25% del temps de classe, a mes els espais dels que
disposen són evident ment insuficients. Així mateix altres llocs és podrien oferir a
entitats sense ànim de lucre donant-los d'esta manera un ús a estos locals buits.
Esta cesi és podria fer a canvi del seu manteniment i neteja, evitant així el
deteriorament del patrimoni municipal.
Proposta d’acord
Que s'utilitzen els locals municipals del nostre districte per als activitats de la
Universitat Popular tal com s'ha indicat en l'exposició de motius.

Que s'oferisquen els locals municipals sense ús a estidades sense ànim de
lucre que exercisquen la seua funció en el nostre districte, encara que no
seguisca exclusivament, a canvi de la neteja i manteniment dels mateixos
Exposició moció alternativa:
Tal com s’arreplega en el programa electoral del Partit popular de la ciutat de
València per a la present legislatura , en p 93, és objetiu per a la Universitat
popular continuar la millora dels centres i la ubicació en instal-lacions municipals
dels mateixos a fi d’optimizar els recursos públics.en este sentit esta previst el
trasllat de la Univeristat Popular de Nous Mols als Locals municipals existents en
el carrer Torres, ocupats fins al moment pel Centre d’Activitats per a persones
majors d’Olivereta.
Consultades els antecedents que ens$ troben en poder de la Delegació de
Patrimoni no consta cap local pendent d’adscripció en el districte d’Abastos.
Moció alternativa presentada pel Partit Popular
Continuar amb el trasllat de la Universitat Popular al carrer Torres segons el que
preveu.
Intervé Sra Casilda Óssa, Presidenta d’AAVV Nous Mols i posa de manifest que
eixe local ja es va sol·licitar pel seu Asoc. per a este fi i va fer ella personalment la
petició a Sra Marta Torrado que ho va cedir a la Universitat Popular. El Projecte ja
està previst per a l’any 2014

Votació:
Vots a favor moció alternativa: 9 (6 P.P, 2 P.S.O.E ,1 E.U.)
Abstenció: 1 (1 Compromís)
Queda aprovada la moció alternativa.

Assumpte: Zona de jocs a l’interior del Mercat
d’Abastos
Moció presentada per D. Pep Martí Maicas, vocal del grup compromís
d’Abastos, en nom seu i en el del seu grup.
A l’interior de l’antic mercat d’Abastos hi ha una xicoteta zona de jocs
per als xiquets, este mini-parc, que va ser possible per l’insistencia de
l’associació de veïns, fou sufragat pel concesionari de la cafeteria de l’edifici,
és a dir que l’Ajuntament no hi ha invertit ni un sosls gallet a l’esmentat miniparc.

Als consideracións anteriors calç afegir que a mes dels mes menuts,
que l’usen al matí i que són nombrosos; pel vespre a l’interval de temp entre
els 17 hores i fins els 20 s’ajunten mes de trenta xiquets jugant en ell, de la
qual cosa és dedueix que el parc és molt insuficient.
Amb arguments semblants i traslladant-nos al sector oposat, en edat, de
la població, també volem reivindicar l'adequació d'una zona per al joc de
petanca (ja que este joc ha relegat al nostre tradicional Joc del Canut a
mostres folklòriques)
Proposta d’acord
-Que s’amplie substancialment la zona de jocs infantils amb elements
individuals i múltiples, com existixen en altres parcs infantils semblants.
-Que és fassa l’adequació adient a l’us com a “joc de petanca” a l’extrem
oposat de la frantja de jardí que ocupa l’actual parc infantil.
Exposició dels motius per rebutjar la proposta
Es respon per D. Ángel Bocanegra, que primer calç comentar que
l’actual parc Infantil va ser costejat pel C.D.C. Abastiments, en cumpliment dels
obligacions derivades de la Concessió d’explotació de l’instalació esportiva, i
per la Regidoria de Parcs i Jardins.
Pel que fa a l’ampliació d’este parc amb mes elements, després de
traslladar este aspece a l’empresa que gestiona el Complex (que és la
responsable del manteniment de tota esta zona), és descarta de moment cap
ampliació ja que actualment és considera que està en condicions òptimes i la
demanda d’utilització és alta només en els mesos estivals.
La Fundació Esportiva Municipal de València i l’Associació de Veïns
d’Abastos estaven estudiant fins al moment diverses opcions per a dita zona.
No obstant, l’opció d’habilitar una zona per al joc de petanca i per al joc
del canut ho veiem factible, podent usar la zona lateral, cosa que va ser
estudiada per part del CDC Abastiments i la Fundació Esportiva Municipal e
València. d’esta manera, quedaria una zona verda amb gesta artificial i una
altra zona de jocs, sent esta última d’escàs manteniment.
Es retira pel grup Compromís després de la intervenció de l’Associació de
Veïns Abastos ja que esta concedida l’ampliació del parc infantil a instàncies
d’esta Associació segons manifesta, D. Vicente Mico, i després de diverses
reunions de l’esmentada associació amb les Delegacions municipals competents.

4º MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP ESQUERRA
UNIDA DE LA JUNTA D’ABASTOS.

Assumpte: Aparcament carrer Germans Rivas
Moció presentada per Dña Irene San Roque Muñoz, vocal del grup Esquerra
Unida d’Abastos, en nom seu i en el del seu grup
Al carrer Germans Rivas hi ha un solar de propietat municipal destinat a
aparcament subterrani de cotxes. Este aparcament a hores d’ara encara no
s’ha construït.
La seua ubicació a l’entrada de València per l’avigunda del Cid i la proximitat
d’una parada de metre fan que seguisca un lloc idoni com a aparcament
dissuarori.
A mes a mes l’actuació en el solar esmentat garantiria que deixara de ser un
fangar en èpoques de pluja o en un abocador com passa en l’actualitat.
Una vegada construït l’aparcament i en superfície s’hauria de construir un jardí.
Per tot això, la vocal que subscriu, en el seu nom i en nom d’Esquerra Unida
del País Valencià formula els següents

Proposta d’acord

-Que per l’Ajuntament, directament, és contruïsca i gestione l’aparcament
subterrani de cotxes en el solar de la seua propropietat, ubicat al carrer
Germans Rivas i mentre això dalt, que s’arregle, aplane el sòl i és tire una capa
de reg asfàltic, que permeta aparcar els cotxes amb un mínim de seguretat i
vertical.litat per als vianants.

Exposició de motius de moció alternativa presentada per Partit Popular.
El portaveu del Grup popular exposa que el servici de circulació i
transports va licitar i va adjudicar un aparcament en el solar indicat, i que veient
la falta de demanda de places, l’empresa va renunciar a la seua construcció. El
mateix projecte contemplava un jardí en superfície.

Moció alternativa
Moció alternativa, proposta per D. Ángel Bocanegra, traslladar al servici
de circulació de la proposta per al seu estudi.

Sra Casilda Óssa posa de manifest que eixe tema ja ha sigut posat en
coneixement del Regidor de Transport i Circulació D. Alberto Mendoza .
Votació: sotmés a votació s’aprova la proposta alternativa per unanimitat.

Assumpte: Substitucions de baixes a la Universitat Popular de
Nou Mols
Moció presentada per Dña Irene San Roque Muñoz, vocal del grup Esquerra
Unida d’Abastos, en nom seu i en el del seu grup
En la Universitat Popular Nous Moles, s’imparteixen diverses assignatures i
manualitats de qualsevol tipus, com correspon a eixe tipus de servici ciutadà.
El passat mes de març és va produir la jubilació de la professora de Pintura a
l’Oli sense que la baixa fos Roberta, per la queal cosa els alumnes i els
alumnes de la mateixa, és van quedar sense classes fins a finalitzar el curs.
No obstant la matrícula abonada a primers del mes de setembre de l’any
anterior, va ser abonada en la seua totalitat i per a tot el curs escolar, per la
qual cosa els mateixos i els mateixes, han perdut parell de la seua matrícula
abonada, ja que no han rebut cap a canvi, és mes, no se’ls ha tornat la part
corresponent dels Diners que havien pagat per a tot el curs.
Per tot aixó, la vocal que subscriu, en el seu nom i en nom d’EUPV formula els
següents
Proposta d’acord
Que s’inste a la corresponent Delegació de l’Ajuntament, responsable dels
Universitats Populars, a què és torna a tots els interessats i interesades la part
dels diners corresponent a l’últim trimestre del curs escolar, que ha finalitzat a
mitat de juny.
Que en estos casos, per la Delegació de l’Ajuntament corresponent, és tingues
previstos els mitjans necessaris perquè no és repetisquen estes situacions, en
els quals per una baixa reglada, l’alumnat deixa de rebre els classes, quan a
mes, ja han pagat per elles.
-Que això també ocorre, quan els baixes son per malaltia, accident o permisos
oficials, per la qual cosa també han d’estar previstos els substitucions
corresponents.
Exposició de motius moció alternativa
Respon D.Ängel Bocanegra, manifestar que com be ha de saber per a
participar en la Universitat Popular se satisfà un preu publique que per definició
no és fraccionable i la devolució del qual està regulada per llei.

La seua aplicació concreta en la Universitat Popular està regulada en el
Reglament de Condicions de Participació i entre altres requisits la sol·licitud ha
de ser individual, participant-li que no s’ha rebut cap sol·licitud respecte d’això.
En relació a la segona proposta, manifestar-li que als afectats li ls va oferir la
possibilitat de continuar el curs en un altre centre, i 18 d’ells la van acceptar,
renunciant la resta. continuar aplicant la legislació vigent i posar de manifest que
els afectats pot presentar, si és el cas, la devolució individual corresponent.
Moció alternativa: continuar aplicant la legislació vigent i posar de manifest que els
afectats poden presentar, si és el cas la devolució individual.
Votació:
Vots a favor moció alternativa: 6 (P.P)
Vots en contra: 1 ( E.U.)
Abstenció 3( 1 Compromís i 2 P.S.O.E)
Queda aprovada la moció alternativa per majoria

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA
DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS.
ASSUMPTE: TRÀFIC DE DROGUES C/ TARAZONA
Pregunta presentada per Avelina Fernández, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastiments.
L’Associació de Veïns del Botànic va denunciar en l’estiu l’existència
d’edificis ocupats i un punt de venda de droga en el número 15 del carrer
Tarazona, en una poma extremadament deteriorada situada darrere de la Gran
Via Ferran el Catòlic i a pocs passos del Col·legi Jesús i María. La degradació
d’esta poma d’edificis singulars ve d’antic ja que l’Ajuntament de València ha
sigut incapaç de dur a terme un pla urbanitzador per a solucionar el problema i
ha permés que la deixadesa pose en perill la seguretat dels veïns i veïnes de la
zona.
Per tot allò que s’ha exposat, la vocal baix firmant realitza les següents
PREGUNTA/ES
1.- Explicació de la situació generada a causa de l’ocupació de les
vivendes abandonades en el carrer Tarazona i detall sobre l’actuació duta a
terme per a la seua resolució.

2.- Situació actual en el carrer Tarazona i plans de l’Ajuntament sobre la
urbanització de la zona amb compromís de dates.
RESPOSTES:
Respon el president D Juan Vicente Jurado Soriano :
“Per part de components d’esta Policia Local, s’han efectuat diverses
visites a este domicili per a comprovar i identificar els habitants del mateix no
localitzant cap persona en el mateix. Quant a l’estat de l’immoble no s’observa
des de l’exterior que puga existir un risc greu de ruïna del mateix.
Es té coneixement per part de la Comissaria del Cos Nacional de Policia
d’Abastos que els propietaris del mateix han presentat denúncia en eixa
Comissaria per ocupació il·legal, de la qual, es va obrir l’atestat corresponent
donant compte al Jutjat competent, estant a l’espera de la resolució judicial
pertinent.
En el que és matèria pròpia de l’activitat urbanística, i pel que fa a la
urbanització del carrer Tarazona, l’Ajuntament té aprovat el Programa
d’Actuació Integrada de Palleter-Gabriel Miró. En desplegament d’este PAI
s’estan tramitant, en l’àmbit d’este programa urbanístic, els corresponents
projectes d’urbanització i de reparcel·lació en els que, entre altres qüestions, hi
ha el problema de la ubicació d’un centre transformador que s’ha de resoldre.
Estes qüestions de caràcter tècnic, unit al moment socioeconòmic actual, que
ha afectat tots els àmbits de l’economia i per descomptat al desenrotllament
normal del procés urbanitzador, ha evidenciat un nou escenari que no permet
comprometre terminis, sobretot en actuacions dutes a terme per gestió
indirecta.¨´

ASSUMPTE: TALA D’ARBRES
Pregunta presentada per Avelina Fernández, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
Des de fa uns anys s’han repetit tales periòdiques d’arbres de grans
mides en l’entorn de la Gran Via Ferran el Catòlic i altres punts del districte
d’Extramurs sense que l’Ajuntament haja donat suficients explicacions. Les
normes urbanístiques en la zona no justifiquen la tala a no ser en casos
excepcionals. Des del Grup Socialista hem denunciat ja en nombroses
ocasions l’existència d’arbres danyats en el carrer Juan Llorens, que originen
sovint situacions de perill per a vehicles i vianants.
Per tot allò que s’ha exposat, la vocal baix firmant realitza les següents.
PREGUNTA/ES
1.- Per quins motius s’ha dut a terme la tala de nombrosos arbres en els
districtes d’Abastos en les últimes setmanes? Quines espècies són les
afectades?

2.- Seran reposats? Amb quines espècies i en quins terminis?
3.- Hi ha algun pla per a reposar els arbres danyats en el carrer Juan
Llorens i garantir la seguretat dels veïns?.
RESPOSTES
Respon el President, en funcions, D. Juan Vicente Jurado Soriano:
Durant els anys 2012 i 2013, s’ha procedit de forma sistemàtica a la
poda programada i a l’inici dels plans de reposició d’arbratge en el Districte
Municipal 3 (Extramurs).
Les actuacions han consistit en el tractament integral per carrers,
començant per les que estaven en pitjors condicions i continuant per les de
menor problemàtica. Les actuacions continuen en l’actualitat i s’està procedint a
la poda i renovació de l’arbratge en la zona, tenint en compte també altres
prioritats en la ciutat.
Els arbres abatuts presentaven buits, putrefaccions i debilitats
estructurals perfectament diagnosticades i evidents. L’Acer negundo és una
espècie molt present en tot el Districte Municipal 3 (zona molt homogènia quant
a les èpoques de plantació, per la qual cosa la simptomatologia de l’arbratge és
prou comú a tota esta zona urbana).
Respecte a la reposició de l’arbratge viari afecte, figura inclosa en els
treballs de plantació de la pròxima campanya d’arbratge (hivern 2013/primavera
2014).
Les espècies seleccionades dependran en molts casos de la seua
existència en viver, atenent prèviament a les característiques de la via a fi
d’adequar el paràmetre de grandària i volum futur de l’arbre a la mateixa, així
com altres consideracions de de tipus agronòmic (il·luminació, orientació, etc.)
Respecte al carrer Juan Llorens, hi ha dos espècies presents: la Melia
azedarach (existent en el tram que va d’Ángel Guimerá fins a Santa Maria
Micaela) i l’Acer negundo (existent en el tram que va de Santa Maria Micaela
fins a Sant Josep de la Muntanya).
El tram on hi ha les Melia azedarach està en perfectes condicions,
l’arbratge existent no presenta ruptures ni putrefaccions, els arbres tenen un
estat vegetatiu perfecte, si bé quelcom inclinats cap a en centre del carrer per
efecte del fototropisme (inclinació dels arbres buscant la llum natural cap al
centre del carrer) totalment habitual en l’arbratge viari.
El tram on hi ha els Acer negundo presenta els problemes típics de
l’espècie, si bé en este carrer l’estat de l’arbratge és millor que els dels carrers
on s’ha actuat (per això en este carrer encara no s’ha començat). No obstant
això, fa falta poda, però no presenta urgència. Hi ha alguns arbres que estan en
recessió de copa, assecant-se de manera progressiva, però no s’han detectat
arbres perillosos.

Assumpte: asfalt deteriorat en Pérez Galdos i Giorgeta.
Les obres d’instal·lació de col·lectors amb l’alçament del sòl, que es realitzen
en molts dels carrers de la ciutat estan originat entre altres problemes un
notable deteriorament del paviment actual al remoure’s una considerable
superfície per les característiques de l’obra.
El districte d’Abastos s’ha vist afectat per les obres esmentades en les
seues Avingudes de Giorgeta i Perez Galdos. Per estes avingudes discorre una
forta intensitat de tràfic, la qual cosa origina un deteriorament considerable del
paviment i, com a conseqüència, una alta contaminació acústica i atmosfèrica.
Les obres han contribuït a deteriorar encara més el malparat paviment d’estes
avingudes.
La contaminació en estes avingudes ja va ser reconeguda i aceptada per
l’actual govern, amb compromís d’actuar a través dels seus PLANS D’ACCIÓ
EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÓ DE VALÈNCIA, en resposta a una moció
presentada pel Grup Socialista el 23 de març de 2010 en el que sol·licitava al
Grup de Govern de l’Ajuntament a què dotara de pressupost i duguera a terme
el reasfaltat de les Avingudes de Giorgeta i Pérez Galdós, emprant asfalts
fonoreductores.
Si ja estava precari al març del 2010, i així va ser reconegut, tres anys
més tard cal dir que està en un estat lamentable, més si és possible si sumem
les obres que en distints trams de les avingudes s’han realitzat.
La solució de parcheado de l’asfalt, per les moltes obres realitzades, els
nombrosos terraplenat i clavills per les obres mal realitzades, i el deteriorament
del sòl han donat lloc a una necessitat d’actuació urgent (veure exemples en
les fotografies). Este estat de la via origina un augment del soroll pel tràfic
rodat, un risc per a la seguretat viària, i inenarrables molèsties al ciutadà.
Per tot allò que s’ha exposat, el vocal baix firmant realitza les següents.
PREGUNTA/ES
1.-Quants diners hi ha invertit l’Ajuntament en el parcheado de l’asfalt en
estes avingudes des de març de 2010?
2.- ¿Per a què dates es c ompromete el Grup de Govern de l’Ajuntament
a asfaltar amb asfalt fonoreductor les Avingudes de Giorgeta i Pérez Galdós?
3.- Quines mesures de contaminació acústica presenta la circulació
rodada d’estes avingudes? En quina data s’han dut a terme les mesures?
RESPOSTES
Es respon per D. Juan Vicente Jurado Soriano, vicepresident de la Junta
d’Abastos i president en funcions

Es realitzen actuacions de reparació quan es localitza algun desperfecte.

Quan es dispose de partida pressupostària el grup de Govern es
compromet a asfaltar amb asfalt fonoreductor les avdas. Giorgeta i Perez
Gáldos.
En relació a mesures de contaminació acústica que presenta l’Av citada i
dates es respon que si la pregunta es referix a mesuraments de nivells acústics
en les dites avingudes, s’informa que el Mapa Estratègic del Soroll ha sigut
actualitzat l’any 2012 i es troba disponible en la web de Contaminació Acústica
( valència.és/webs municipals/medi ambient/ contaminació acústica), on es
poden consultar fil per randa tant en la ferramenta Visor del Soroll com per
mitjà dels mapes en pdf.
L’aprovació del mateix i la seua publicació, previ tràmit d’informació
pública, es va produir per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
ordinària celebrada el dia 10 de maig de 2013.

ASSUMPTE: ZERO ATROPELLS EN EL DISTRICTE D’ABASTOS.
Pregunta presentada per Avelina Fernández, en nom seu i en el del Grup
Socialista de la Junta Municipal d’Abastos.
Cada atropell a València és per al PSPV-PSOE un fracàs en les polítiques de
seguretat viària i un senyal d’alarma sobre l’escassa importància que tenen
ciclistes i vianants en la nostra ciutat. La detecció dels punts conflictius és
imprescindible per a adoptar mesures adequades per a la reordenació del tràfic
i la implementació de mesures d’apaivagament adequades a fi de reduir la
siniestrabilidad.
Per tot allò que s’ha exposat, la vocal baix firmant realitza la següent:
PREGUNTA
1.- Relació detallada d’atropells en els districtes d’Extramurs i Olivereta en els
últims 5 anys especificant si es tractava de vianants o ciclistes, localització,
hora, edat i conseqüències (mortal, ferides greus o lleus)
RESPOSTA
A instàncies del President en funcions es facilita còpia del llistat de mode
telématic a tots els grups polítics per la seua extensió, quedant a disposició del
públic en Secretària de la Junta Municipal d’Abastos

6ºPREGUNTES
PRESENTADES
PEL
GRUP
COMPROMIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA JUNTA
D’ABASTOS.

Assumpte: ESTAT DE LA NETEJA DELS PLACES DEL
DISTRICTE
Presentada pel vocal Pepe Martí Maicas, en nom propi i en el del grup
Municipal compromís.
Exposició de motius
En diverses ajuntes anteriors s'ha tractat l'estat d'eixadessa, mals herbés
i brutícia d'unes places del nostre districte, en una dels quals s'anava a
implantar (segons la regidora de l'àrea) un magnifique parc d’arbratge i
amb jocs per a xiquets, naturalment estem parlant de la plaça de Miquel
Adlert, l'altra és la Plaça de Zumalacárregui. És palés que no sols no
s'ha dut a terme la dita neteja, desbrossat i sanejament sinó que l'estat
ha empitjorat sensiblement
-Pensa l’Ajuntament fer alguna cosa al respecte o esperarà que alguna
fera ferotge mossegue algun veï abans de desbrossar els places.
Pot l’Ajuntament donar-nos alguna data aproximada de quand és va hi ha
realitzar la implantació del jardí a la plaça de M. Adlert Plaça de Miquel Adlert:
RESPOSTES:
Respon D.Juan Vicente Jurado:
És neteja periòdicament segons és necessita. La part mes pròxima al
centre de majors és va netejar en juny i s’ha tornat a netejar ara
La part que conforma la plaça gran de Miquel Adlert, és va netejar l’any passat i
s’ha tornat a netejar ara.La Pz Zumalacarregui és neteja periòdicament segons
és necessita. És va netejar en juny passat i s’ha tornat a netejar ara.Respecte
al jardí de M. Adlert , dit enjardinament és troba dins del Pla Especial de suport
a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (Pla
Confiança), trobant-se la petició en la Generalitat Valenciana a l’espera de la
tramitació corresponent.

Assumpte: SEGURETAT A LES ESCOLES
Presentada pel vocal Pepe Martí Maicas, en nom propi i en el del grup
Municipal compromís

Exposició de motius
El Reglament Electrotécnic de Baixa Tensió, establix que als instal·lacions
elèctriques dels edificis l'ús dels quals seguisca escolar docent, ha de realitzarse, 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.
A estigues preguntes formulades la darrera junta de districte, és contestà que
enguany no li pertocaba encara cap inspecció a cap vaig inferir del districte,
com que encara no s’ha acabat l’any 2013, suposem que és faran a tots els
escoles, en este trimestre final, farà que a comentzat el curs 2013/2014.
No obsten aixó, si que és deurien haver fet el passat any 2012.
Suposem que l’Ajuntament complirà estrictament eixa mesura de seguretat, ja
que encara que no seguisca el centre de titularitat municipal, si que és la
responsabilitat el seu manteniment.
Per tot aixó és fan els següents preguntes:
1ª- A quants Centres educatius del nostre districte és deurien haver
realitzat inspeccións, en el periode de’ l’any 2012.
2ª- Quantes inspeccións s'han realitzat (realment) en eixe periode
anual als centres del nostre districte.
3ª- Quantes actes d'inspecció han presentat deficiencies greus o molt
greus en el periode de l'any 2012, 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 D. Juan Vicente Jurado Soriano, President en funcions de la
Junta Municipal d’Abastos.
La ITC-BT-05 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
Instruccions Tècniques Complementàries aprovat per Reial Decret 842/2002,
de 2 d’agost, establix en el punt 4.2 que “Seran objecte d’inspeccions

periòdiques, cada 5 anys, tots els instal·lacions elèctriques en baixa tensió que
van precisar inspecció inicial, segons el punt 4.1....”, entre els quals s’inclouen
els instal·lacions dels locals de pública concurrència. A mes, la ITC-BT-28, en
el seu apartat 1r, qualifica com a locals de pública concurrència els centres
d’ensenyança amb ocupació prevista major de 50 persones.
Per la seua banda, l’Orde, de 9 de maig de 2002, de la Conselleria
d’Innovació i Competitivitat, per la qual s’establix el procediment d’actuació dels
organismes de control en la realització dels inspeccions periòdiques
d’instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència de la Comunitat
Valenciana, indica en l’article 3.1. que “Els instal·lacions incloses en l’àmbit de
la present orde se sometarán a inspecció periòdica cada quatre anys.” I en
l’article 3.5 que l’organisme de control que realitze la inspecció farà arribar
còpia de l’acta al titular de la instal·lació i a l’empresa instal·ladora encarregada
del seu manteniment o revisió i tindrà a disposició del Servici Territotiral
competent una tercera còpia” Igualment en el punt 5.2, de la ITC-BT 05s’assenyala que “ Com resultat de la inspecció l’Organismede Control emetrà
un certificat d’Inspecció, en el qual figuraren les dades d’identificació de la
instal·lació i la possible relació de defectes, amb la seua classificació i la
qualificació de la instal·lació.. que podrà.” ser favorable, condicionada o
negativa en funció del tipus de defectes que podran ser lleus, greus o molt
greus.
Quant als preguntes interposades, i tenint en compte els prescripcions
normatives referenciades, se significa:
Basant-se en l’anterior, durant l’any 2012 no correspon la realització de
cap inspecció reglamentària de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per
organisme de control.
Els Servicis Centrals Tècnics realitzen els labors de control del
manteniment preventiu, conductiu, correctiu i tecnicolegal basant-se en els
exigències del plec de manteniment i normativa legal vigent diàriament,
adoptant els mesures correctors necessàries per al funcionament normal dels
instal·lacions.
d’acord amb allò que s’ha exposat en el punt primer, no consten
deficiències del tipus citat en data En este punt és d’aplicació allò que s’ha
indicat en el párrrafo tercer i la informació del del qual resultat dels inspeccions
és remetran pels organismes de control quan procedisca, d’acord amb allò que
s’ha indicat en el mencionat article, a la Conselleria de Cultura i Educació.

PRECS I PREGUNTES
I sense més temes que tractar s’alça la sessió pel President en funcions,
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.
EL PRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

(en funcions)

Juan Vicente Jurado Soriano

Desire Albors Bru

