ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL
DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS CELEBRADA EL 21 D’OCTUBRE
DE 2015.

ASSISTENTS:

PRESIDENTA:
Sra. Consol Castillo Plaza
VICEPRESIDENTA
Sra. Aña María Oliver Sanz
VOCALS:
GRUP COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
D. Vicent Belenguer Roca
Sra. Àngels Martínez Muñoz
GRUP POPULAR
Sra. Adela García Bernal
D. Ángel Mínguez Cervera
D. Gerardo Santos Gimeno
GRUP SOCIALISTA
Sra Avelina Fernández García
Sra. María Penélope Teruel Recio
GRUP CIUTADANS
D..Javier Copovi Carrión
D. Javier Benito Goerlich

GRUP VALÈNCIA EN COMU
Sra. María del Carme Yáñez Gómez
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru
En la Ciutat de València, sent les 19,00 hores, del dia de la data, es
reunixen, deguda i prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal
d’Abastos, 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, i els regidors de l’Ajuntament de València Sra Mª Ángels
Ramon Llin, Sra Amparo Picó, per a tractar els assumptes establits en l’Orde
del Dia de data 5 d’octubre de 2015.
1ºCONSTITUCIÓN DEL CONSELL DE DISTRICTE I NOMENAMENT DE
PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS
De conformitat amb el que disposa el Titule V Cap. II Secció 2a del
ReglamentOrgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de València art
82 a 87 i la resta de legislació d’aplicació, es constituïx el Consell del Districte
de la JuntaMunicipal d’Abastos.
Composició dels Grups Polítics
Per resoluciónº 95 de data 4 d’agost de 2015 modificada per Cap Z 157
de 19 d’octubre i de conformitat amb el que establix l’articule 84.3 del
Reglament Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntamiento de València, i
amb les propostes formulades pels grups polítics que componen el Ple de
l’Ajuntament, ha resolt anomenar vocals de les Juntes Municipals a les
persones que es relacionen para cada un dels grups.

GRUP COMPROMIS
Titulars
-D. PepJosep Martí Maicas
-D..Vicent Belenguer Roca
-Sra. Àngels Martínez Muñoz
Suplents
-Sra. María Jesús Castellote Domingo
Andreu Soler Salvador

-D. Virgili J. Juàrez Andrés

GRUP POPULAR
Titulars:
-DñaAdela García Bernal
-D.D.Ángel Mínguez Cervera
-D.D.Gerardo Santos Gimeno
Suplents:
Pilar Soriano Domínguez
Álvaro Martín-Sacristán Oliete
María Concepció Mondragón González
GRUP SOCIALISTA
Titulars
-Sra.Dña.Avelina Fernández García
-Sra.Dña.María Penélope Terue Recio
Suplents
-D. Germà Vicente Rodrigo García
-D.Gabriel Gil Lozano
GRUP CIUTADANS – Partit de la Ciutadania (S)
Titulars
-D.Javier Copovi Carrión
-D.Arturo Valoria d’Arana
Suplents
-D.Francisco José Belloch Olmos
-D.Javier Benito Goerlich

Grup València en Comú
Titular
- Dña. María del Carme Yáñez Gómez
Suplent
D.Salvador Penalva López

Pels distints grups polítics es proposen com a portaveus dels mateixos a:
Grup Comprimís Pep Martí Maicas
Grup Popular Gerardo Santos Gimeno
Grup Socialista Avelina Fernández García
Grup Ciutadans, Partit de la Ciutadania Javier Copovi Carrión
Grup València en Comú María del Carme Yáñez Gómez
CREACIÓ DE COMISSIONS DE TREBALL I NOMENAMENT DE
COORDINANDORS DE LES MATEIXES
Per Presidència es realitza la proposta següent:

1) Cultura, coordinador Pep Martí Maicas
2) Benestar Social, coordinadora María del Carme Yanez Gómez
3) Urbanisme i inversions en barris., coordinadora Avelina Fernández García
S’informa que en el termini d’un mes i mig haurien de presentar
propostes d’inversions en els barris perquè puguen ser tingudes en compte en
el pressupost de 2016. Per això seria necessari acordar un dia per a celebrar la
primera reunió en la TERCERA setmana de Novembre.

3.-REGiMEN DE SESSIONS DELS CONSELLS INFORMACIÓ DEL SEU
FUNCIONAMENT
Per Presidència s’informa:
Horari, lloc i data

A fi de facilitar l’assistència del veïnat, es fixen les 19:00 hores per a la
convocatòria de tots els Consells. S’ha valorat la necessitat de comptar, en
alguns dels supòsits, amb espais físics més amplis per a donar cabuda al
públic assistent
Orde del dia i règim de la sessió
Se celebrarà el següent Consell de la Junta d’Abastos apróximadamente
en la primera setmana de desembre.
Posteriorment les intervencions ordenades i analitzades s’empraran com
a material per a unes Jornades de Debat posteriors, que senten les bases del
canvi en el reglament.

Regulació de les intervencions dels assistents

Mocions i preguntes
S’opta per mantindre el límit de tres mocions per grup municipal.
Per a les preguntes no hi ha límit.
Si resulta possible es remetran en document Word per correu electrònic a la
Secretaria de la Junta, per a facilitar a posteriori el seu trasllat a l’acta.
Totes les mocions i preguntes, en quant es presenten, estaran a disposició per
a la seua consulta en la Secretaria de la Junta, podent-se remetre per correu
electrònic a aquells membres del Consell que ho sol·liciten.
Una vegada presentades les mocions i preguntes des de la Secretaria es
remetran a la Presidència de la Junta perquè es curse la petició d’informes de
les Delegacions pertinents.

El reglament actual deixa a potestat de la Presidència obrir el torn de
paraula dels assistents en els punts de l’orde del dia, això requerix tindre en
compte una sèrie d’aspectes que possibiliten que les intervencions es realitzen
de forma ordenada.
Per això el procés en cada punt de l’orde del dia serà el següent:
En primer lloc intervindran el President/a i els vocals. Seguint
supletòriament el que establix el reglament del ple, es limitarà el temps
d’intervenció a 5 minuts en la primera intervenció i a 3 en la rèplica.

A continuació s’obrirà un torn d’intervencions per als assistents. Per a
això es prendrà nota de l’orde en què les persones intervindran.
En primer lloc intervindran les persones que ho hagen sol·licitat per escrit
amb antelació a la celebració de la sessió.
En segon lloc aquelles persones que trobant-se en eixe moment en el
Consell ho desitgen fer. Per a això hauran d’omplir un FULL DE
PARTICIPACIÓ que haurà estat disponible tant en la web com en les
pròpies Juntes. En el dita full indicaran el seu nom i cognoms, l’entitat a què
representen si és el cas i el motiu pel qual sol·liciten intervindre, havent de
subscriure el full el sol·licitant de la intervenció. En l’acta de la sessió es
reflectirà com a intervenció el text exacte que s’entregue en el full. Es
limitaran els temps d’intervenció a 2 minuts per persona. Si anessen moltes
les persones que desitgen intervindre podrà limitar-se el nombre de què
puguen fer-ho (al voltant de 10 depenent del desenrotllament de la sessió a
criteri de la Presidència).
A continuació es realitzaria la votació en aquells punts de l’orde del dia en
què es precise.
Tots els Consells finalitzaran amb un punt de l’orde del dia que serà els Precs i
preguntes dels seus membres.
A continuació s’obrirà un torn d’intervencions veïnals per als assistents
que es regularà d’idèntica forma a la intervenció d’estos en cada un dels punts
de l’orde del dia.
PRECS I PREGUNTES
I sense més temes que tractar s’alça la sessió per la Presidenta de la Junta
Municipal d’Abastiments, 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 abans indicats

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

Sra Consol Castillo Plaza

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS

Desiré Albors Bru

INTERVENCIONS VEÏNALS

Associació de Veïns Abastos, representada per Concepció Granell

Prega es repare com més prompte millor l’asfaltat i passos de vianants i
voreres en la zona de la Finca Roja, C/ Albacte, C/ Marva i C/ Mestre Sosa
Se solucionen els problemes del districte d’Abastos

Cercle Podem Russafa, representat per Nacho Góngora

Sol·licita que els assistents a actes i assemblees de la Junta Municipal
puguen votar per a així dotar de sentit la pròpia Junta com a òrgan de
participació ciutadana
Sent conscients que és necessari per a això, dictar un nou reglament,
però prega es tinga en compte
Solcita que se solucione la neteja del Pipí ca del complex abstos
El centre Esportiu Abastiments està en molt males condicions,
especialment les taquilles, dutxes etc, la neteja és pèssima.

Grup participació Ciutadana 15 M,, representat per Pepa Moncholí
Jardines
Presenta manifest que s’adjunta Com a Annex 1
Annex 1

Manifest 15M València en les Juntes de Constitució de la legislatura 20152019
Ací seguim. Després de quatre anys d’intensa lluita veïnal per una Participació

Ciutadana real, trimestre rere trimestre en estes Juntes Municipals, finalment
ha conclòs una legislatura marcada per la tirania de la majoria absoluta, i s’obri
una nova oportunitat per al futur de la participació de la ciutadania en el govern
municipal de València. La composició de l’Ajuntament ha canviat i el govern de
la ciutat és un altre, sí,pero això no pot fer que els veïns dels barris ens
abandonem a la fe en lasdecisiones dels polítics d’un nou Consistori. Ara, més
que mai, és quan devem i volem participar de veritat per a construir
conjuntament la nostra nova ciutat. Per això, ací seguim. Hui, per primera
vegada en esta legislatura, apareixen rostres nous en esta Junta Municipal,
diferents vocals, alguns repetits, però ja diferents en número, com diferents són
els programes electorals dels seus partits, amb els que els que regixen
l’Ajuntament des de fa uns mesos van guanyar els passats comicis. En este Ple
de Constitució, en el que tantes presentacions noves es donen, també volem
tornar a presentar-nos nosaltres, el Grup de Participació Ciutadana del15M, per
a informar de que ens hem llegit eixos programes electorals (també els de
l’oposició), amb gran deteniment en els apartats de “Participació Ciutadana”, i
hem constatat que els tres partits en el govern arrepleguen, uns més, altres
menys,muchas de les nostres reivindicacions, per les que continuarem lluitant
inclús ara, que el govern ha canviat, i es respiren altres aires per a vetlar per
que siguen cumplidasy millorades, i de les que volem fer, ací i ara, un concís
resum:
1. La creació d’una Comissió de Participació Ciutadana en cada Junta
Municipal en què participen tant els representants dels partits polítics com dels
col·lectius locals així com qualsevol veí interessat, en la que es debaten i
generen nous reglaments i ferramentes de participació, s’elabore un manual del
desenrotllament de la Junta i es vetle per la realitat de la participació de la
ciutadania L’anterior govern del PP va mantindre legislatura rere legislatura tan
sols una comissió de treball, la de Festejos, l’única que rebia una dotació
econòmica de l’exànime pressupost destinat a les Juntes Municipals. Hauria
d’existir una comissió per àrea de l’Ajuntament que es veja representada en els
districtes.
2. Modificació radical del reglament de Participació Ciutadana, elaborat en
col·laboració amb la ciutadania, que supere el reglament vigent i garantisca la
participació real i directa dels veïns dels barris de València en la presa de
decisions sobre els assumptes que els concernixen.
3. En el nou reglament ha de constar clarament que és la ciutadania la que té
l’última paraula i que els representants polítics es deuen a la voluntat popular.
4. La posada en marxa d’una web municipal de “Govern Obert”, a l’estil de
què ja han llançat ajuntaments com Madrid i Barcelona, que
garantisca la transparència amb publicitat del treball de l’Ajuntament en tots els
sectors, tant del ja realitzat com del que es trobe en procés, en la que existisca
un accés eficaç a la informació per part del ciutadà i en la que tots els veïns de
València puguen participar valorant vinculantment les iniciatives i decisions del
govern municipal, així com plantejant les seues pròpies propostes, existint un

compromís dels grups polítics de dur a terme aquelles que hagen sigut més
protegides pel vot ciutadà.
5. Pressupostos participatius. La ciutadania ha de tindre capacitat de decisió
sobre una part del pressupost de l’Ajuntament i/o de les Juntes Municipals.
L’Ajuntament ha de comprometre’s a realitzar referèndum vinculant sobre els
projectes municipals de gran envergadura.
6. Una nova divisió territorial d’acord amb les realitats agranava’ls. Els set
districtes en què actualment es troba dividit el municipi no responen a criteris
de coherència entre les característiques de les múltiples zones que comprenen
i resulten, en molts casos, excessivament grans perquè la Junta Municipal puga
cobrir les seues necessitats i servir realment d’òrgan de descentralització per a
acostar el govern municipal a la ciutadania. L’Ajuntament ha de realitzar una
anàlisi prèvia de la realitat social del municipi en tots els seus barris i pedanies
per a identificar les seues dotacions, carències, reivindicacions històriques,
morfologia del territori, teixit associatiu, percepció d’identitat, nivell econòmic,
etc. i poder dur a terme un redisseny territorial eficient.
7. Ampliació dels membres del Consell de Districte. Actualment formen part
del Consell només els vocals dels grups polítics en proporció a la composició
del Ple de l’Ajuntament. Per a garantir la participació, el Consell ha d’ampliar-se
i incorporar nous membres, amb veu i vot, procedents dels col·lectius locals
(com a associacions, AMPAs o veïns individuals electes pels veïns del
districte). Sobre els representants polítics, s’estudiarà la viabilitat que el seu
número responga a la voluntat de l’electorat segons els comicis municipals per
districte i no com una mera còpia de la composició del Ple de
l’Ajuntament.Quant al propi desenrotllament dels Plens de la Junta Municipal,
les nostres exigències són les següents:
8. La gravació d’imatges durant la celebració dels Plens per part dels veïns
serà lliure i estarà garantida i defesa pels representants polítics, tal com
estipula la Constitució espanyola i ha ratificat recentment el Tribunal Suprem.
Actualment, després d’anys de lluita, se’ns permet gravar les sessions gràcies
a un acord de la Junta de Portaveus de l’anterior legislatura que així ho va
decidir. La gravació i difusió dels actes públics és un dret constitucional que no
ha de dependre de cap acord dels polítics de torn, per tant, exigim a
l’Ajuntament de València que faça públic en el Butlletí Oficial que este dret està
garantit per llei i que l’anterior acord és innecessari, condemnant a més les
prohibicions i actuacions en contra dels veïns per part de l’anterior govern
municipal a este respecte.
9. Una investigació i un aclariment definitiu sobre les identificacions
policials preventives dels assistents als Plens de les Juntes Municipals que
es van produir durant els últims anys: qui va donar l’orde a la Policia Local per a
procedir a les identificacions i amb quins fonaments, i, sobretot, on estan eixos
registres (que bé podrien cridar-se “llistes negres”) de les persones assistents,
si van ser destruïts en el termini que indica la llei o si encara existixen, i,

d’existir encara, exigim la seua destrucció de manera pública per a garantir els
drets ciutadans.
10. Els Plens augmentaran la seua periodicitat, deixant de tindre lloc cada tres
mesos per a tindre-ho una vegada al mes (almenys durant el primer any –
període de prova), de manera que els processos de comunicació entre els
veïns i el consistori siguen més fluids i puguen tractar-se millor els assumptes
locals. Les convocatòries dels Plens de les Juntes Municipals es faran amb la
suficient antelació i publicitat per tots els mitjans a l’abast (en la web municipal,
en els taulers dels edificis de les pròpies Juntes Municipals, amb cartells en els
carrers dels barris, en els Mitjans de comunicació i inclús amb vehicles rodats si
fóra necessari) i inclouran no sols l’Orde del Dia sense tota la documentació
relativa a les mocions que els diversos grups polítics i ciutadans vagen a
presentar durant la sessió. Cada Junta Municipal tindrà la seua pròpia data
diferenciada per a no solapar-se, ja que unisca mateixa persona pot tindre
interés a acudir a diverses per viure, treballar o portar als seus fills al col·legi en
districtes distints. Les sessions dels Plens deixaran de durar mitja hora i
s’estendran el temps raonablement necessari perquè totes les qüestions
presentades, tant pels representants polítics com pels col·lectius locals o els
propis veïns, puguen ser tractades eficaçment. A l’augmentar la freqüència , el
núm. d’assumptes de l’orde del dia pot ser menor , ja que el que també s’ha
d’aconseguir és que es resolga la Junta en una mateixa jornada.
11. Es buscarà un local de major superfície per a la celebració del Ple de la
Junta Municipal, que facilite el desenrotllament i permeta una major assistència
veïnal, així com una distribució de les localitats diferent perquè tots els
assistents s’aprecien en igualtat de condicions, acabant amb la distribució tipus
“teatre” que hi ha perjudicat la participació ciutadana i ha afavorit e “teatret” de
la participació.
12. Tots els components del Consell de Districte es presentaran a l’inici de la
sessió del Ple. Un veí que acudix per primera vegada no té per què saber qui
és qui.
13. El “Torn de Precs i preguntes” canviarà el seu nom, ja que no representa
una verdadera participació ciutadana (Ex.: “Torn lliure de paraula”, “Torn lliure
de participació”). Els veïns assistents als Plens tindran torn de paraula no sols a
la finalització de l’acte, sinó ordenadament després de cada punt de l’Orde del
Dia en què existisca un debat i haja de prendre’s decisions. A l’hora de les
votacions, es durà a terme una votació simbòlica dels assistents en la sala, que
els membres del Consell, amb capacitat de vot, tindran en consideració. El Torn
de Paraula es considerarà com un punt més de l’Orde del Dia, no quedant
exclòs de la sessió. (Aspirem que en un futur els Plens de les Juntes de
Districte puguen desenrotllar-se com a assemblees en què tots els veïns
puguen tindre no sols veu sinó també vot).
14. Les actes es convertiran en quelcom digne del seu nom. Inclouran totes les
intervencions, tant dels vocals com dels portaveus dels col·lectius i els veïns
independents, a elles s’adjuntarà tota la documentació referent a les mocions

presentades pels diferents actors i l’esborrany de l’acta es farà públic amb la
suficient antelació abans de la següent sessió, perquè tota la ciutadania
interessada puga tindre informació sobre el que es va a presentar per a la seua
aprovació.
15. L’Ajuntament treballarà per a dotar les Juntes Municipals d’un sistema
telemàtic de gravació i difusió, en directe i en diferit, que permeta als
ciutadans seguir les sessions quan no puguen acudir personalment a participar
en els Plens. Des del Grup de Participació Ciutadana de 15M València
emprenem esta nova legislatura amb il·lusió davant de la possibilitat d’un canvi
real i amb esperit constructiu i participatiu, mai millor dita, però també, des de
l’apartidismo que ens caracteritza, amb esperit crític i reivindicatiu: ací seguim.

Sr Marcelo sol·licita que eixe manifest es plasme en el nou reglament de
Participació ciutadana
Associació de veïns Petxina Arrancapins, representada Antonio
Puchades Cuevas sol·licita informació sobre el districte d’Abastos
1.- informació sobre la situació del subsòl (clavegueram, aigua i servicis)
2.- Participació en l’ús i ocupació del Complex Esportiu cultural de la
petxina
3.- Obertura d’un Centre de dia per a majors (no hi ha cap en el barri) i
sensibilització pels problemes de sanitat i la necessitat de la seua gestió
participativa
4.-Millora del trnsporte publique col·lectiu per a un barri molt envellit (que
connecte bé els servicis sanitaris)
5,. Hort urbà provisional en la zona municipal de Jesuïtes (seguint el Pla
salvem el Botanic) i disponibilitat d’aigua(Rascanya)
6.-Vigilància sobre els sorolls diürns excessius i inútils (altaveus de
col·legis i la zona esportiva del llit del Túria)
7.- Vigilància de compliment de la ZAL de Juna Llorens i entorn
8.- Vigilància de les cobertures esgarrades d’edificis abandonats ( ex C/
Terol)
9.- carril-Bici segur per les Grans Vies, per Trànsits i per angel Guimerá,
que permeta acostar-se al barri
Per Presidència s’informa que els temes plantejats poden ser tractats en
la creada Comissió d’Urbanisme

