ACTA CORRESPONENT A LA SESIO ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 19 D'OCTUBRE DE 2016.

ASSISTENTS
PRESIDENTA
Sra. *Consol Castillo Plaza
r VOCALS

GRUP -COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
D. *Angels Martínez Muñoz
D. Andreu Soler Salvador
GRUP POPULAR
GRUP SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
D. Gabriel Gil Ufanós

GRUP CIUTADANS
D.Javier *Copovi Carrión

D.Javier Benito *Goerlich
GRUP VALÈNCIA EN *COMU

Sra. María del CarmenYáñez Gómez
SECRETÀRIA
nDesiré 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 6
d'octubre de 2016.
,1O.-

LECTURA I APROVACIÓ OT L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

*Servei de
Aquesta actuació està supeditada a la reparació de voreres pel
nCoordinació d'Obres en *Via Pública.
Respecte a la vorera Albacete Maestro lnsulsa que es diu que està alçada
s'hauria d'especificar la zona., s'ha donat trasllat a Coordinació d'obres perquè
informen

El Servei de jardineria, ha realitzat una actuació puntual urgent; l'abatiment
d'una *Melia nacadarach, en el pas de vianants de Maestro lnsulsa amb
Albacete, I'anul'lació de I'escocell per interferència amb semàfor i fanal, i a la

reparació de

I'entorn del

paviment de

I'escocell.
*nou
*AA
Moles
veïns
Respostes a *Casílda Óssa, en representació de

Es va sol.licitar que el solar de la C/ Brasil , de propietat municipal , el puga
deixar perquè aparquen els veïns del barri , mentre no li donen algun ús
és *dotacional .
,perquè

La *regidoria de *Desenvolupament *Urbà ens informa que hi ha diversos
solars en carrer Brasil , entre aquests un que s'utilitzava com un pàrquing però
que es va posar *bolardos perquè un pàrquing privat es va queixar i perquè els
cotxes passaven per una zona per als vianants i s'estava deteriorant
Es prega se'ns facilite el nombre exacte

*per a veure que és
La *regidoria de *Mobilitat. lnforma que s'estan fent estudis
possible fer i reunions amb la delegació d'Urbanisme
*Olivereta de Podem
Resposta a José Joaquín Otero Prieto , de Cercle

:

*Patraix ja està atenent a aquesta persona
El *CMSS de

Resposta a D. Félix Abril *Lladró INFORME DE LA SECCIO DE NETEJE
RECOLLIDA I

I

La recollida de fem o residus urbans NO SELECTIUS, es a dir, el fem dels
contenidors de tapa GRIS, es realitza entre les 22:00 hores de la nit i les 4:00
hores de la matinada, per la qual cosa, I'hora indicada de entre les 5:30 i les
6:30 ens fa pensar que la petició es refereix a la recollida de fem SELECTIU
com es la recollida de PAPER-CARTO que es fa en horari de mati entre les
5:00 i les 11:00 hores.

Aquesta recollida que es fa en dies alterns, 3 vegades a la setmana esta
establerta amb este horari des de fa més de 10 anys i resulta clar que si que hi
ha zones que son recollides a les hores propostes i inclús més tard'
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Sobre contaminació acústica y atmosférica
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Resposta de la regidoria de Medi ambient:
La ciutat de València compta amb una Xaxa de Vigilància de la qualitat
de I'aire composta per 6 estacions automàtiques de mesurament situades
d'acord amb els criteris de la normativa vigent en aquesta matèria, que
mesuren en continu nivelts dels contaminants atmosfèrics que marca la
legislació. En concret, a les pròpies Avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta no
es troba situada cap estació de mesurament, si bé d'acord amb la dispersió que
experimenten els contaminants en I'aire com a conseqüència dels paràmetres
meteorològics els nivells que es registrarien en aquestes vies quedarien
compresos dins I'interval de resultats de les estacions existents en la ciutat,
sent les més pròximes les de Bulevard Sud i Pista de Silla, situades a la Av.
Tres Creus i al C/ Filipines, respectivament. Aquests resultats s'exposen amb
periodicitat mensual a la web del Servici de Contaminació Acústica i poden
consultar-se en el següent enllaç:
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De la valoració anual dels resultats obtinguts I'any 2015, d'acord amb els
criteris de la legislació atmosfèrica vigent (R.D. 10212011 de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de I'aire), s'exposen per a les estacions
esmentades els resultats dels 2 contaminants que major incidència presenten
sobre I'aire atmosfèric, com són el NO2 iles partícules en suspensió PM10,
atès que la principal font de contaminació de València la constitueix el tràfic

Que el *art 1B de la citada Ordenança encomana als oficials de control i als
inspectors d'obres i serveis adscrits al Servei de Proveïments la supervisió i
control dels mercats extraordinaris. Des de la *Regidoria de Protecció
Ciutadana i Policial Local de València s'ha donat trasllat de la queixa a la
*Regidoria competent des de la qual ens indiquen que estan realitzant un
informe.

GRUP DE TREBALL D'URBANISME I INVERSIONS EN BARRIS

Pel vocal del grup socialista D,*German Rodrigo s'exposen els temes tractats
en la comissió d'urbanisme i inversions en barri
S'informa que s'han modificat les bases del concurs camine escolar segur
resultant molt més fàcils i senzilles, ja que consisteix en I'elaboració d'un mural
GRUP DE TREBALL DE CULTURA

Per D. Andreu Soler coordinador del grup de Treball s'exposa els acords
aconseguits pel grup
'loCanvi en la persona coordinador del grup de Treball que *serà D. Andreu
*Soleren substitució de Pep Martí
20 Premis de la Junta

Es proposen les següents entitats
.- "COCEMFE

- Col'*legi *Públic *Teodor Llorente
3o. Es proposa que es facen les gestions necessàries perquè arribe a la nostra
demarcació la decoració nadalenca o s'informe del preu de les mateixes per a
poder fer gestions i cercar un patrocinador o a alguna empresa o fundació que

es faça càrrec de la mateixa
40 PRECS i PREGUNTES

Per D. Pep Martí, del grup municipal Compromís de la Junta Municipal de
Proveïments, es presenta una queixa respecte a la ubicació de les llums de
Nadal per I'Ajuntament, ja que no s'ha previst situar-les en cap zona de la
demarcació de Proveïments, aquesta queixa per unanimitat , dels grups
polítiques presents es decideix elevar-la a a la Delegació de Cultura Festiva o
Delegació corresponent

Per D. Javier "Copovi, portaveu del grup de Ciutadans de la Junta Municipal de
Proveïments, es plantegen les següents preguntes

Pregunta si va existir demora en la Convocatòria del Consell (es respon en el
moment per Secretària, que la convocatòria s'ha realilzat correctament i sense
demora complint amb els requisits de la 'legislació vigent).

Sol'licita recuperar la vorera en el Poliesportiu nNou Moles.
Sol.licita es disminuïsca el *ruído molest i constant pel trànsit en la C/ Pintor
*Stolz entre el no 77 i 75.
Sol.licita Col.laborar en el reglament de Participació Ciutadana, (en I'informe de
Presidència ja s'ha respost a aquesta qüestió)

*Dña Concepción Granell *Sanfrancisco, en representació de I'AssociaciÓ de
VeTns ProveTments -Finca Roja sol'licita:
Reparació de les llums del passatge al costat del complex esportiu Proveiments
i I'lnstitut, ja que alguns fanals no funcionen

Neteja del centre del Complex Proveïments,desinfectar

i netejar bé el pas

central
Dóna trasllat de la queixa dels veïns del Passatge Ventura Feliu , respecte a la
falta de poda dels arbres d'aqueixa zona

D. Juan Ballesteros, en representació d'lniciativa Ciutadana per a la millora de
les Avingudes *Giorgeta -Pérez *Galdós, presenta les següent preguntes
preguntes
documente annex complet

1. Quants accidents de vehicles i la seua repercussió en danys a persones
*Galdós i
s'han produìl en els últims dotze mesos en les avingudes de Pérez
"Giorgeta?

2. Quins elements de mesura en matèria de contaminació atmosfèrica utilitzen
en les avingudes de Pérez *Galdós i *Giorgeta i cuåels són les dades i
valoració que disposen referits als últims dotze mesos?
3. Quins elements de mesura en matèria de contaminació acústica utilitzen en
les avingudes de Pêrez *Galdós i *Giorgeta i quins són les dades i valoració
que disposen referits als últims dotze mesos?
nPatraix
Les mateixes preguntes van ser presentades en la Junta Municipal de Districte de
i han sigut contestades pel seu President arreplegant les respostes de les Delegacions
corresponents.

contaminació atmosfèrica que es desmunte en el carrer Linares escaira amb
Pêrez *Galdós. Per tot el que s'ha dit, sembla molt raonable aquest compromís
de la màxima autoritat municipal, i sobre la base d'açò, formulem la següent
pregunta: Quan es va a instal'lar I'estació de mesura de contaminació
atmosfèrica {desmuntada en *rnayo de 2.OlO} en el carrer Linares escaira amb
Pérez *Galdós i quins seran les seues característiques ifunció?

3.- La Delegació de Medi ambient ens remet a les dades oficials del Mapa
Estratègic de Soroll del Terme Municipal de València de I'any 2012 a la
pregunta sobre la contaminació acústica en les avingudes. Volem, sobre la
base del dret que ens vas agafar, determinat en la Llei de Transparència i Bon
Govern, que se'ns lliure les dades i la seua valoració, no I'accés a informació de
l'any 2012, entenga's que és una petició específica i concreta, de rellevància
perquè d'ella de desprendran accions i actuacions que han de resoldre el
problema de salut pública que estem demandant. Existeix un compromís públic
del nostre Alcalde, arreplegat en els mitjans de comunicació, de tornar a
instal.lar I'estació automàtica de mesura de contaminació acústica que es
desmunte en el carrer Linares escaira amb Pérez *Galdós, per tot el que s'ha
dit, sembla molt raonable aquest compromís de la màxima autoritat municipal, i
sobre la base d'açò, formulem la següent pregunta:

Quan es va

a instal.lar I'estació de mesura de contaminació acústica

(desmuntada al maig de 2010) en el carrer Linares escaira amb Pérez *Galdós
cuåels seran les seues característiques i funció?

i

Per Presidència s'informa que es donarà trasllat de les qüestions plantejades a
les delegacions corresponents per a contestar sobre elles en el pròxim Consell
ProveÏments.
per
que
la Presidenta de la Junta
I sense més temes
tractar s'alça la sessió
Municipal de Proveïments, 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

de

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA

MUNICIPAL D'ABASTOS

MUNICIPAL D'ABASTOS
l

/
*Dña

llo Plaza

Des

Albors Bru

Vnlencio Abuslos
PREGUNTAS AL CONSELL MUNCIPAL DE ABASTOS 19/10/2016
1o

nuestra demarcación con respecto a
¿ Porqué se ha hecho caso omiso a la voluntad ciudadana de
las modificaciones de las líneas de la EMT ,"1 ,29 y 81 , claramente expresada en proceso de
consulta ciudadana realizado por el actual equipo de gobierno del ayuntamiento , y que era contraria
a la modificación de las líneas y solicitaba la vuelta de la línea 7 , propuesta recogida en el programa
electoral del actual equipo de gobierno ?

participación ciudadana?
¿ Se trata de una farsa m¿ás de los supuestos planes de
20

La actuación realizadaen el solar de Hermanos Rivas
¿ Es

definitiva

?

¿ Han concluido las obras

?

Esperamos sinceramente que solo sea un plan inicial pues de lo contrario nos parece otro parche
mas a los que nos tiene acostumbrados el ayuntamiento de Valencia en sus actuaciones en nuestro

distrito.
3o

reducida los accesos
¿ Cuando se van a mejorar y hacer accesibles para personas con movilidad
al Jardín del Turia en Nuestra demarcación , derecho fundamental de las person¿ß con Diversidad
funcional?
40

se inicio el proceso de solicitud para las subvenciones a
a participación ciudadana.
nuestro
distrito
dedicadas
de
asociaciones
Pensamos que es un proceso farragoso y poco práctico y que debería modificarse el sistema de
solicitud , si lo que se quiere es realmente hacer participes a todas las asociaciones de la posibilidad

El pasado mes de Septiembre

de solicitar dichas subvenciones.
Dado que aparentemente da la sensación de ser una manera de cribar a la mayor parte de las
asociaciones para seleccionar solo algunas en concreto.

5o
Supongo que la Junta de Distrito y el actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Valencia es
consciente de botellón que se celebra todos los fines de semana en los aledaños de la Plaza de
España, y Que ocasiona ruidos y molestias hasta altas horas de la madrugada a los vecinos de
nuestro distrito especialmente a los residentes en Plaza de España y adyacentes .
?
¿ Que medidas piensa tomar el equipo de gobierno municipal a este respecto

JAVIER COPOVI CARRIÓN
Portavozde Ciudadanos en la Junta Municipal de Abastos

