ACTA CORRESPONENT A LA SESIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 1B D'ABRIL DE 2016.

ASSISTENTS:
PRËSIDENTA
Sra. *Consol Castillo Plaza
VOCALS

-COMPROMIS

GRUP
D, Pep MartíMaicas

D. Vicent Belenguer Roca
D. Andreu Soler Salvador

GRUP POPULAR
GRUP SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
D, Gabriel Gil Ufanós
GRUP CIUTADANS
D.Javier *Copovi Carrión
*Goerlich
D.Javier Benito
-COMU
GRUP VALÈNCIA EN
Sra. María delCarmen Yâñez Gómez

SECRETARIA
*Desiré Albors Bru
En la Ciutat de València, sent les 19,00 hores, deldia 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 1a, els membres del Consell, que a dalt es detallen, la Regídor de I'Ajuntament
de València, Dña Amparo Picó , aixícom diferents representants d'Entitats Municipals
situades en la demarcació, per a tractar els assumptes establits en I'Ordre del Dia de data
B d'abril de 2016.
1O..

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Donada per llegida I'acta de la sessió anterior i sotmesa a votaciÓ s'aprova la mateixa per
unanimitat.
2OINFORME PRESIDÈNCIA DEL CONSELL

Per Presidència s'informa que a partir del pròxim mes, per a garantir una major participació
*Dña *Consol Castillo estarà a la disposició dels veins
i la proximitat a tota la *ciudadania,
en la Junta d'Abastos els primers dilluns del mes (si per motius d'agenda no fóra possible
es comunicarà la data)
És aconsellable sol.licitar cita prèvia en les dependències de la Junta d'Abastos

*Aubary Belda, en *representació *Associació de *VeÏns *Nous Moles, sol'licita
3.- Carmen
*informació sobre *per *què en la *comissió d'*urbanisme de la junta municipal que és va
*parlar del tema dels *passarel'els de l'Av. del Cid i
reunir la *setmana *passada no va
*premsa i *xarxes *socials *ix *publicat a primera hora . *Voldria saber
l'*endemà en la
nllavors para *què nserveix reunir-li la *comissió d'*urbanisme si *els tems *relacionat namb
*urbanisme i *infraestructures no és *tracten en *aqueixes *reunions ni s'*esmenten.

-RESPOSTA
nDesenvolupament.Urbà i .Habitatge a través del *Servei de
La *Delegació de
nCoordinació i *Manteniment d'*lnfraestructures en ncoordinació *amb la *Delegació de
.Mobilitat nestan nrealitzant *els *estudis *previs *per a l'*eliminaciÓ dels *passarel'els de la
nAvda del Cid i la *reordenació de l'*espai *per *als npassos de nvianants. *Aquest *projecte
ngovern, en *aplicació no *solament de la
forma *part del *compromís de l'*equip de
*accessibilitat, *sinó *també *per la *convicció que calç facilitar la
normativa Europea sobre
*mobilitat i *seguretat als persones de col'*lectius *més vulnerables *com poden ser els
*amb *mobilitat *reduïda, i en general a *tots
persones *majors, *els *xiquets, els persones
*els nveTns i *veTnes, *prioritzant *aquest "dret dels persones *davant el *tràfic *motoritzat.
*Per a *qualsevol *informació i *participació en el *projecte sobre el *desenvolupament del
*projecte és poden posar en contacte *amb el *Servei de *Coordinació i nManteniment
d'*lnfraestructures
*També s'ha *fet *extensiu eltema de la passarel.la de I'Av. Del Cid a la *Delegació
*transport .públic
d'*infraestructures de
*representació d'*Associació de *Veïns *Nous Moles sol'licita que el
4. *Casilda Óssa, en
.jardí del PAI de Navarro Cabanes seguisca d'*ús *mixt nper *xiquets i *xiquetes *amb i
*sense *minusvalidesa *posat que el ncost neconòmic *és el *mateix s'*evitaria la
*discriminació *sent el *cost neconòmic el *mateix.
-RESPOSTA
*Ens *hem nposat en contacte *amb Eduardo *Signes (.COCEMFE) que han *treballat en
*comentat que *és un *parc que te *com a *objectiu ser el primer
aquest nparc. *Ens ha
*parc de la *ciutat *amb *caràcter *inclusiu que *permetrà el *joc de *xiquets i *xiquetes
*amb i *sense *discapacitat.
*Els *jocs *infantils *estan *pensats *per al fet que *tots npuguen *utilítzar-els. *Per
*exemple, un carrusel *on *tots poden licitar, un *sambori *dibuixat en *terra que poder
*utilitzar *tots, *uns gronxadors de *disseny universal que *també poden ser *usats *per
*tots *els *xiquets i els *xiquetes, (no npensats a usar tan *sols nals que *tinguen alguna
*diversitat funcional)
característica de
*Lògicament, és *tracta que *tots *puguen integrar-s'en *els *mateixos *jocs, *sense *cap
.distinció.
*Per *altra banda, la nregidoria de *medi *ambient *envià una *resposta *per al *passat
*consell sobre aquest tema: "

*tipus ninclusiu. *Aquest *tipus de
"La zona del *Pai de Brasil *comptarà *amb *els *jocs de
ninclusiu *és
*diversitat
*jocs nsón *aptes *per a persones *amb
funcional. Un *joc
*perfectament *vàlid *per a jugar *qualsevol *xiquet.
*totalment inclusiva. *Estem
És *tracta de la primera i única zona infantil de València

- Ràtio de població
- lndicadors socioeconòmics (renda)
- Dotacions prèvies (equipaments)
En I'informe sol.licitat a I'Oficina d'Estadística, de I'Ajuntament de València, es
reflecteixen les següents dades que van permetre realitzar un repartiment amb
criteris redistributius del pressupost, afavorint als districtes amb major població,
menor renda i menys equipaments per la falta d'inversió en aquests barris en
les anteriors legislatures.
POBLACIÓ: es té en compte el total de població de cada districte, utilitzant-se
la població calcula a un de gener de 2015 segons el Padró Municipal
d'Habitants. Així, la quantitat assignada a cada districte és igual al pes relatiu (o
percentual) poblacional de cada districte respecte al total de població de la
ciutat. La següent taula mostra les dades utilitzades en referència a aquest
criteri:
POBLACIO ZOIS
València / València 787.266100,0%
València / Valencia 787.266100,0%
1. Ciutat Vella 26.472 3,4o/o
2. I'Eixample 42.180 5,4o/o
3. Extramurs 48.208 6,10/o
4. Campanar 37.084 4,7o/o
5. la Saidia 46.718 5,9o/o
6. el Pla del Real 30.124 3,8o/o
7. I'Olivereta 48.105 6,1%
8. Patraix 57.356 7,3o/o
9. Jesús 51.943 6,60/0
10. Quatre Carreres 73.067 9,3o/o
11. Poblats Marítims 57.710 7,3o/o
12. Camins al Grau 64.536 8,2o/o
13. Algirós 37.210 4,7o/o
14. Benimaclet 28.868 3,7o/o
1 5. Rascanya 52.210 6,6%
16. Benicalap 44.931 5,7o/o
17. Pobles del Nord 6.478 0,8o/o
18. Pobles de I'Oest 13.969 1,8o/o
19. Pobles del Sud 20.097 2,60/o
EQUIPAMENT: Per a la construcció de la variable de repartiment denominada
"Equipament", s'han utilitzat múltiples variables que han sigut classificades dins
de cinc categories:
a) Serveis Socials Salut: centres de serveis socials, hospitals, centres
d'especialitats, centres d'atenció primària.
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b) Educació, Esport i Cultura: Nombres d'estudiants matriculats en Centres de:
infantil, primària, secundària, batxillerat, FP Grau Mitjà, FP Grau Superior,
Universitat Popular, Conservatoris de Música.

d'euros. Aquestes rebaixes de voreres es realitzaran durant2016, i està inclòs
dur a terme la rebaixa de voreres en la zona citada de Jesús-Sales Quiroga.
11.- Línia 7 que permet accedir al centre als veins del barri.

La Regidoria de Mobilitat Sostenible ha impulsat una iniciativa de
reestructuració deltraçat de les línies d'EMT per la qual cosa, i tenint en
compte les reivindicacions, es solucionarà el problema.
Per altra banda, es va a estendre la línia 7 fins Mislata per la qual cosa,
també es veuran beneficiats els veins de la zona.
O

PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
GRUP DE TREBALL D'URBANISME I INVERSIONS EN BARRIS
S'informa per D. nGerman Rodrigo, coordinador del grup sobre els resultats de la comissió
*pagina web de
de treball i les inversions aprovades en barris que poden consultar-se en la
I'ajuntament de València i la nova consulta ciutadana relativa a les línies i itineraris de la
t.M.T.

Propostes de projectes d'inversió en barris
. Taronja: Desestimada primera fase
. Blava: Desestimada segona fase
. Rojo: Desestimada tercera fase
. Verda fosc: ja pressupostades per a 2016 (no es voten)
. Verd clar: triades per votació
. Marró: seleccionades per a completar pressupost
L'*OLIVERETA - (Pressupost: 366.108 €)
. (Vots: 52) -- 2016-00049 - Proposada Ajuntament. Condicionament de Solar en Calle
Germans Rivas per a aparcament (Pressupost: 80000)
. (Vots: 30) -- 2016-00035 - Proposada Ajuntament. Renovació de I'enllumenat del barri de
*Nou Moles, passant a llum blanca de nLed
. (Vots: 27) -- 2016-00012 - Proposada Ajuntament. MILLORA DOTACIÓ PAPERERES
ORDINÀRIES A CALLES, EN JARDTNS I PER A ZONES D'EXPANSIÓ CANINA AMB
EXPENEDOR DE BORSES ICENDRER. (Pressupost: 14000)
. (Vots: 26) -- 2015-00007 - Carril bici Puente de *Campanar (Pressupost: 56608)
. (Vots: 22) -- 2016-00075 - Proposada Ajuntament. CARRIL BlCl a Quart - *Castan
*Tobeña

. (Vots: 19) -- 2016-00047 - Proposada Ajuntament. Actuacions *tramificadas de renovació
*Avda de Cid. (Pressupost: 200000)
amb paviment *fonoabsorbente en la
. (Vots: 1B)-- 2016-00090 - Proposada Ajuntament. MESURES DE PACIFICACIÓ DEL
TRÀFlC (Pressupost: 3000)
. (Vots: 16) -- 2016-00087 - Proposada Ajuntament. IMPLEMENTE SEGURETAT PASSOS
VIANANTS I PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA (Pressupost: 8000)
. (Vots: 13)-- 2016-00034 - Proposada Ajuntament. Renovació de I'enllumenat del barride
*Soternes i La *LLum, passant a llum blanca de nled
. (Vots: 12) -- 2016-00021 - Proposada Ajuntament. Construcció d'instal'laciÓ Esportiva
Elemental La *Llum
. (Vots: 11) -- 2016-00068 - Proposada Ajuntament. MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN
-OLIVERETA
PARADES DEL TRANSPORT URBÀ DE LA
. (Vots: 10) -- 2015-00190 - Sanejar zona verda

En aquesta sessió, es presentaran les propostes i suggeriments per part de la ciutadania
per a realitzar un debat i diàleg sobre les mateixes, en relació als següents temes:
a. ltineraris de les línies d'autobusos
b. Localització de les parades d'autobusos
c. Horaris ifreqüència de pas
d. Mecanismes de difusió i propaganda de les noves modificacions
Les propostes que siguen consensuades en els Grups de Treball d'Urbanisme i lnversiÓ en
Barris de les Juntes Municipals de Districte, seran elevades a la Taula de Mobilitat.

GRUP DE TREBALL DE BENESTAR SOCIAL
*Dña nCamen Yátñez s'informa del treball de la comissió de benestar
Per la coordinadora,
social remarcant la necessitat de modificar les ordenances i la necessitat que la gent
participe en les comissions.
Després de la presentació de diferents propostes dels/as assistents, el Grup de Treball
presenta al Consell de Districte la següent proposta :
1. Taxes Municipals

Les associacions i veïnes iveïns dels diferents barris que conformen la Junta Municipal de
Proveïments, en referència al cobrament de taxes, presentaran un document per a la seua
aprovació.

2. EMT. Davant els problemes generats a les persones amb mobilitat reduTda respecte de
les rampes d'accés als autobusos i al metre orbital, es proposa un estudi detallat de I'estat
de les rampes, així com de la ubicació de les parades per a millorar l'accés al transport
públic a aquestes persones i a les usuàries i els usuaris en general. Així mateix es proposa
que les i els conductores/és ajuden a les persones amb mobilitat reduida sense
acompanyant a pujar i baixar dels vehicles.
3. Consell Municipal d'Acció Social. Es proposa que es modifique la composició del mateix,
per a incloure representants de les Juntes Municipals.
4. Entrada pel Carrer Bon Ordre. Es proposa eliminar el graó de la porta d'entrada a I'edifici
de I'antic mercat, ja que presenta problemes a l'hora d'accedir al mateix.
5. Mobilitat.
- Aparcaments de Motos. Se sol.licita que es demane a la Policia Local un major control de
les motos aparcades en les voreres, ja que, existint aparcaments de motos en la calçada,
la seua incorrecta ubicació pot afectar a persones amb problemes de mobilitat.
- Places d'aparcament reservades per diversitat funcional. Es proposa també un seguiment
i control de les places reservades a
persones amb diversitat funcional, i que els permisos siguen correctes i estiguen al dia.
- Pavimentació. Es proposa eliminar la pavimentació d'alguns carrers (per exemple carrer
nSta. Lucía) per suposar molts problemes de trànsit a
de I'Hospital a I'altura de I'Ermita de
les persones amb mobilitat reduTda.
6. Terrasses. Es proposa revisió i control per la policia de I'ocupació del domini públic amb
terrasses, puix que es refereix a espai ocupat, nombre de taules autoritzades i la seua
adequació a allò que es detalla en la corresponent autorització.

GRUP DE TREBALL DE CULTURA
Per D. Pep Martí, coordinar del grup de Treball s'exposa els acords aconseguits pel grup

Reunió de data 13.04.2016
ACORDS

Després de la presentació de diferents propostes d'activitats per a poder portar a terme
durant I'any, i intervencions i preguntes per part dels/as assistents, es van prendre els
següents acords:
1. Proposar les següents activitats per a I'any 2016

JOGUETS. Compra i lliurament dels joguets.
Destinar una quantitat inicial de 4.000 € per a la compra dels joguets. No obstant açò,
cercar alguna entitat que puga patrocinar part dels joguets i/o fer campanya de recollida de
joguets nous Amb la finalitat de rebaixar la quantitat inicial pressupostada.
Tot allò que es poguera estalviar aniria destinat a complementar les activitats culturals
festives.

i

*bilioteca *Eduerd *Escalante d'un
EXPOSICIONS. Engegada, amb la col.laboració de la
projecte per a utilitzar la nsdala d'exposicions per a mostrar I'obra d'artistes del districte.
Pressupost per a díptics o publicitat 180,00 €
ACTIVITATS MUSICALS.
a) Col'laboració amb les societats musicals del districte

-Unió Musical Tres nForques
-*Russafa-fa
Un concert de cada bressol de les dues, en un dels parcs del districte
Pressupost:
Pagament per concert 500,00 € x 2=1.000,00 €
Lloguer de cadires (susceptible de sol'licitar a alguna entitat) 200,00 €
Publicitat 80,00 €
Total 1.280,00 €
b) Col'laboració amb les societats corals del districte
*caché
Mostra de corals amb la participació de 2-3 corals de forma rotatòria i en funció del
de les mateixes.

Despeses de coordinació 100,00 €

Total 200,00 €

CONCURS DE RELAT CURT I CAMINS ESCOLARS ASSEGURANCES
Completar els premis dels concursos, que no caben dins del pressupost de premis, fent
una compra de llibres per valor de 400 €, fer uns lots per als premis tant de relat curt com
de camins escolars assegurances, que es podrien completar amb llibres sol'licitats a
cultura
Total 400,00 €

Total Totes les Activitats
1. 4.000,00 €

2. 180,00 €
3. 1.280,00 €
880,00 €
4. 180,00 €
5. 300,00 €
6. 100,00 €
7. 200,00 €
B. 200,00 €

Total Global

7

.320,00

€.

2. Autorilzar els concursos següents
Concurs d'Art Floral 750,00 €
Concurs de Fotografia 325,00 €
Concurs de Pessebres 2.300,00 €
3. Sol.licitar de la regidoria de Cultura Festiva una major dotació perquè els arbres de
Nadal es col'loquen en tots els barris o que la Junta puga comprar-los. O bé facilitar que
algunes entitats puguen fer-ho, i ajudar-les econòmicament.
4. Sol.licitar de la regidoria de Cultura Festiva que autoritze la utilització del Parc de I'Oest
per als actes sectorials de preselecció de les Falleres Majors, així com incloure en el
mateix parc la celebració d'activitats corresponents a la Fira de Julio.

Sotmès a votació s'aprova per unanimitat.
PROPOSTA DEL GRUP DE TREBALL DE CULTURA, REUNIÓ CELEBRADA EL 13
D'ABRIL DE 2016Total 100,00 €
Assistents:

Atès que en ella solament estan representats els grups polítics del govern municipal.
Dins de la nostra postura clara de consens, participació i diàleg creiem que els vocals dels
partits polítics que no formen part del govern municipal haurien d'estar inclosos en la junta
de Govern del districte en proporció als resultats electorals del districte, per a poder
representar a tots els veins sobre la base del seu exercici de vot, afavorint d'aquesta forma
una representació adequada, que afavorisca el consens i diàleg en bé de la comunitat de
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veins del districte.
2 - Proposem que s'estudie donar una major preponderància a les associacions de veÏns
en la presentació de propostes, suggeriments i presa de decisions.
Creiem que aquestes associacions i col'lectius, pel nombre de veTns als quals representen,
la seua experiència, treball i dedicació als problemes dels barris als quals representen, han
de tenir el pes que mereixen en les taules i grups de treball de la junta de districte i en
I'assemblea, sense desmerèixer en cap cas als veTns que es representen a manera
individual.
3 - Pel que fa al sistema de participació ciutadana en les polítiques d'inversió en els barris
desenvolupat per la regidoria de participació, pensem que si ben I'objectiu de participació
ciutadana en la presa de decisions ens sembla de gran importància i ho considerem un
instrument fonamental dins de les nostres idees de consens, diàleg i participaciÓ per a la
millor gestió de les polítiques veïnals i la millora de les necessitats i drets dels ciutadans, el
sistema, gestió i desenvolupament del model aplicat per la regidoria, ens sembla molt
deficient, atès que no encerta a valorar la participació ciutadana i les propostes dels veins,
sempre supeditades d'una manera arbitrària i poc transparent a la selecciÓ de la regidoria
de participació, és a dir a la voluntat del govern municipal.
En poques paraules els veÏns voten ef que el govern municipal vol que voten.
Creiem que es deu a les presses a engegar aquest sistema i a la falta d'experiència el que
han produit un sistema que no creiem el més adequat per a un tema tan important per a
nosaltres com la participació ciutadana.
Proposem que es plantege una revisió en profunditat del sistema de participació i ens
oferim a col.laborar en la mesura del possible per a millorar aquest sistema.
I la creació d'una taula de treball, diàleg i consens amb representants de tots els grups
polítics representats en I'ajuntament per a desenvolupar un eina efectiva i real de
participació ciutadana en les preses de decisions que afecten als districtes municipals.
4- Sol.licitem que es trasllade a I'equip de govern municipal , la millora dels accessos per a
*Turia en els trams que afecten als
persones amb Diversitat Funcíonal al Jardídel Rio
*Petxina
*Nou
i Botànic, no considerant aquesta
Moles ,
nostres barris , concretament ,

millora una inversió sinó un dret de dita col'lectiva.
5 - Sol.licitem igualment que es plantege a la regidoria de Fires i Festes , la possibilitat
d'acostar les activitats de la Fira de Julio al nostre barri, utilitzant per a açò el Parc de
I'Oest i el parc de capçalera.
50 INTERVENCIONS VEÏNALS

AV *Jerusalen, *Dña Emilia Torres manifesta :
*mercadito, les parades
No es respecten els passos zebres, els dimarts quan s'instal'la el
de venda no respecten els passos zebra creant problemes d'accessibilitat per a persona
majors o amb mobilitat reduida
*Pekin en C/ Pelayo incompleix normativa de sanitat posat que
El local de menjades Ànec
,
productes
comestibles per a la seua descongelació, es prega
deixa en un pati a I'aire lliure
una inspecció sanitària.
AV *Nou Moles, *Dña *Casilda Gosa sol.licita informació sobre la línia d'autobusos que

