ACTA CORRESPONENT A LA SESION ORDINARIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS, CELEBRADA EL 23DE FEBRER DE 2016.
ASSISTENTS:
PRESIDENTA

Sra. Consol Castillo Plaza
VOCALS:
GRUP COMPROMIS

D. Pep Martí Maicas
D.Vicent Belenguer R oca
D. Andreu Soler Salvador

GRUP POPULAR
GRUP SOCIALISTA

Sra Avelina

Fernán dez Garcia

GRUP CIUTADANS
GRUP VALÈNCIA EN COMU

Sra. María del CarmenYáñez Gómez
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru

En la Ciutat de València, sent les 19,00 hores, del dia de la data, es reuneixen,

i

prèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal de
Proveïments, situada en la C/ Alberic 18, planta 1a, 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

deguda

Dia de data 15 de febrer 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 PRESIDÈruCIN DEL CONSELL

Per la Presidenta del Consell s'informa sobre les qüestions plantejades en el
Consell anterior:
*Nou Moles)
Respostes a les sugerències de Carmen Aubary (.AAW de

-

Sobre línia EMT

Resposta de

No 7:

la Regidoria de

Mobilitat:

L'EMT està buscant fórmules per al fet que el transport metropolità seguisca
creació de I' Autoritat del
una realitat després d' anys d' abandó.
tots aquestos
Transport Metropolità donarà, sens dubte, solució
problemes de mobilitat en els municipis colindants a la ciutat de València."

La

-

a

Sobre la Universitat Popular.

Resposta de la *regidoria de *lgualtat:

"La Junta de Govern Local en la seua sessió ordinària de 2410712015
acordà, a proposta conjunyeix de la regidoria d' Educació i de la
Vicepresidència de I' OAM Uníversitat Popular, no continuar per motius
socioeconòmics amb la celebració del contracte de licitació del procediment
d' execució dels obres d' habilitació del local del carrer Torres 12 baix com a
nova seu de la UP de Nou Moles, per a destinar aquests crèdits a finançar
els adquisicions de llibres de text i de materials escolars i didàctics a
xiquetes i xiquets en risc d' exclusió socíal en els centres de titularitat
municipal.

Com a conseqüència, el procediment de licitació va quedar aplaçat fins
exercici 2016 i el seu corresponent pressupost.

l'

redacció i aprovació dels plecs
corresponents a la licitació de I'obra i la seua aplicació al present exercici.

A

hores d'llaura s' està en fase

de

Com va indicar-s'en resposta a una moció en el mateix sentit presentada a
la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i
passat 2015, malgrat la demora per les
Cultura de 22 d'octubre
circumstàncies socials esmentades, "la *consecució d'una nova seu per a la
Universitat Popular de Nou Moles és un objectiu compartit per tal d'
aconseguir tant uneixes dotacions municipals amb la dignitat que el veinat
mereix com per I' estalvi en lloguers del local."

del

Sobre Poliesportiu Nou Moles.
Resposta de

la regidoria

d' Esports:

"L' execució dels obres del Complex Esportiu de Nou Moles és competència
de la Generalitat Valenciana, ja que el contracte dels obres va ser aprovat i
formalitzat per I' Administració Autonòmica. La financiació va ser de la

Generalitat, a través del Pla Especial de Recolzament a
en Municipis de la Comunitat Valenciana."

-

la

lnversió Productiva

Jardí PAI de Navarro Cabanes.

Resposta de la regidoria de Medi ambient:

"La zona del Pai de Brasil comptarà amb els jocs de tipus inclusiu. Aquest tipus
de jocs són aptes per a persones amb diversitat funcional. Un joc inclusiu és
perfectament vàlid per a jugar qualsevol xiquet.
És tracta de la primera i única zona infantil de València totalment inclusiva.
Estem convençuts de què qualsevol xiquet o xiqueta independentment de
tindre o no una diversitat funcional, si no els introduïm cap prejudici, és
divertiran com en qualsevol altra zona de jocs,"

-

Solar Germans Rivas.

Mes de la *meitat d'ells són de titularitat municipal i és mantenen nets de
dolenta herba i xicotets residus pels propis equips d' escombratge manual
de la zona, i amb actuacions puntuals o específiques d'una brigada de neteja
de solars destinada a tal fi. L'última neteja és va realilzar la tercera setmana de
gener-2016.
Els de titularitat privada són inspeccionats sistemàticament per aquesta secció
*residus,
i quan existeix alguna acumulació de dolenta herba o acumulació de
*són *notificats *per a la *seua *neteja *arribant-se si és necessari a I'execució
subsidiària dels treballs de neteja.

El possible asfaltat per a evitar embassades no és competència d'aquest servei
de gestió de residus

lda Óssa,

en
representació d'Associació de VeÏns Nous Moles sol'licita que el jardí del PAI
de Navarro Cabanes siga d'ús mixt per xiquets amb i sense diversitat funcional
posat que el cost econòmic és el mateix s'evitaria la discriminació Entén que

amb la instal'lació de gronxadors mixts es facilita la integració dels xiquets.

S'informa que

la

periodicitat dels Consells Municipals serà Bimensual

corresponent el següent en el mes d'abril.

S'informa que s'està estudiant la possibilitat d'una redistribució de les
demarcacions de les Juntes Municipals i de la resta de serveis descentralitzats
amb la finalitat de que hi haja una coincidència de demarcacions.
S'està estudiant la cerca d'alternatives per a la gent jove desocupada

a elaborar un inventari de locals
*infrautiliza
municipals per a conèixer tot el que es
i com es pot adaptar per a
crear un nou projecte de barri
Per part de patrimoni s'està procedint

Quan es presente una moció en la Secretària de la junta es donarà trasllat a
Presidència i apareixerà si aquesta en termini dins de I'ordre del Dia del
Consell, es donarà trasllat de la moció a la resta de grups polítics.
Es va a procedir a elaborar un nou reglament de participació pel que s'anima a
participar en els grups de treball que es creuen a aquest efecte.
3O

PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL

GRUP DE TREBALL D'URBANISME I INVERSIONS EN BARRIS

S'informa per la coordinadora del mateix Sra Avelina Fernández que es té
prevista en Olivereta i Extramurs una inversió de 370.000 € per a cadascun.

El procediment participatiu d'elecció dels projectes es va iniciar el 26

de

novembre de 2015.

S'han presentat ja els projectes per part de la ciutadanía realitzant una selecció
dels mateixos.
El termini per a votar es troba obert fins al 4 de març.

Extramurs: s'han seleccionat B projectes

Olivereta: s'han seleccionat 2 projectes més 17 projectes a proposta del propí
Ajuntament.

Per a facilitar informació sobre aquest tema

i col'laborar es disposa d'un

promotor cultural en la Junta

Ma Jesús del Riu, veïna de Proveïments, manifesta que considera molt
complicat I'accés per a votar la qual cosa dificulta la participació en la votació
de projectes presentats per la comissió d'urbanisme i inversions en barris i
d'altra banda el suport per a poder votar en la Junta li sembla insuficient lloc
que no hi ha horari de vesprada .Considera que la difusió no és adequada

Per la coordinadora es pren nota de I'exposat i manifesta que es tractarà de
millorar en la mesura que siga possible perquè augmente la participació.
GRUP DE TREBALL DE BENESTAR SOCIAL

Per la coordinadora, Sña Camen Yáñez s'informa que s'han realitzat tres
reunions.
Que s'han plantejat temes importants com:

1.

. Recursos i Equipaments. El Grup de Treball desenvoluparà un projecte
de reorganització, reordenació i adequació de recursos equipaments de
benestar social al territori dels Districtes municipals.

i

2.

Accessibilitat i Mobilitat. El Grup va a engegar un projecte per a millorar
la mobilitat i I'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduida i problemes
d'accés, realitzant proposades de millora per a la xaxa de transport públic i
també per a I'accés a equipaments serveis públics, així com proposar

i

solucions als problemes d'accés

a la via pública en situacions com a

manifestacions, carreres, festes de falles, terrasses o qualsevol altra d'ocupació
de I'espai públic.
Descans i salut veïnal. El *Grup treballarà en propostes per a eliminar o
reduir els sorolls creats, per exemple, pel servei de recollida de residus sòlids,
terrasses, etc., que perjudiquen el descans i la salut de veins i veÏnes.

3.

4.

Treball a peu de carrer. Es realitzarà un treball d'anàlisi de la situació en
els diferents barris les seues necessitats, tenint accés a estadístiques
poblacionals, econòmiques, socials, etc., per a posteriorment prioritzar focus
d'actuació.

i

5.

S'analitzarà el sistema de taxes d'ocupació de la via pública per a
activitats el subjecte passiu de les quals siga col'lectius desfavorits id'acció
preferent, per a poder realitzar propostes de reducció o eliminació de taxes.
Se sol'licita per la coordinadora que seria convenient que una part del destinat
a inversions en barri es poguera destinar a benestar social posat que aquest
grup de treball manca de pressupost.

GRUP DE TREBALL DE CULTURA
Pel coordinador D. Pep Martís'informa que la factura corresponent al lliurament
de joguets no s'ha pogut pagar lloc que I'empresa proveidora no I'ha lliurat fins
avui per problemes personals de la mateixa.
El grup de treball de cultura a la vista de la distribució de pressupost municipal
entre les diferents juntes considera no adequada la quantitat assignada a la

Junta d'Abastos, Pep Martí, manifesta que considera discriminatori

la

distribució del pressupost entres les Juntes Municipals lloc que s'atén a criteris
de població, superfície i consolidació d'activitats i lloc que el pressupost és baix
no es poden realitzar activitats de major envergadura

L'any 2015 la Junta va comptar amb un pressupost 9.496,81 € per a les
activitats culturals i festives. En una pròxima reunió es decidiran quines van a
ser les activitats que es mantenen i la possibilitat de crear unes altres:

* Música La presència d'entitats musicals el facilitaria
,
* Promoció Lectora
* Arts Escèniques (existeixen diverses associacions en el districte).
* Arts Plàsticas (tallers, mostres, etc.).

* Recuperació de Memòria iTradicions.

*

Difusió

de comportaments cívics i de

integració, interculturalitat, etc.

responsabilidat social (consum,

)

* Col'laboració amb activitats que tenen una importància en el barri.

Les subvencions es concediran des del Servei de

descentralització
participació ciutadana amb una normativa general per a tota la ciutat.
Es promocionaran les bandes de música de la demarcació
Es tractarà de promocionar les activitats culturals que dinamitzen al barri.

S'està realitzant un inventari dels locals municipals amb la finalitat d'aconseguir
una major utilització dels mateixos pels ciutadans i les associacions. Una
vegada elaborat I'inventari es podran cedir per I'ajuntament mitjançant el
compliment d'un protocol general que serà arreplegat en unes bases.

4O

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

No es produeixen
5O

PRECS I PREGUNTES

D. Pep Martí , portaveu del grup Compromís informa que ha realitzat gestions
perquè es procedisca a la poda dels arbres que envolten el complex esportiu
d'Abastos, no obstant açò se sol.licita que es procedisca a la poda per qui siga
competent per açò.
6O

INTERVENCIONS VEÏNALS

Pepa Mocholí Jardins, en representació de Grup Participacíó Ciutadana 15
Sol.licita I'enregistrament íntegre de tant Presidència, Secretària vocals dels
diferents grups, així com la dels assistents a I'acte públic de la sessió de la
Junta d'Abastos.

Per a açò adjunta diverses sentències i altres documentació relacionada amb
I'enregistrament integra.(annex 2)

Sol'licita les mesures oportunes i la seua resposta.

Sol.licita informació actual dels vocals del P.P. per I'actualitat d'imputacions
corrupció
Pregunta si la Junta actua de manera representativa municipal.

i

Mu Jesús Del Riu Mateo,
Pérez Galdós i Giorgeta.

en representació d'iniciativa

veTnal

de I'Avinguda

Sol'licita una millora en la Avda Giorgeta -Pêrez Galdos
Sol'licita una entrevista amb el regidor d'Urbanisme Sr. Vicent Sarrià

Carmen *Aubary Belda, en representació Associació de Veins Nous Moles,
sol'licita informació sobre per què en la comissió d'urbanisme de la Junta
municipal que es va reunir la setmana passada no va parlar del tema de les
passarel.les de I'Av. del Cid i I'endemà en la premsa ixaxes socials ix publicat
a primera hora . Voldria saber llavors para què serveix reunir-se la comissió
d'urbanisme si els temes relacionats amb urbanisme i infraestructures no es
tracten en aqueixes reunions ni s'esmenten.

I sense més temes que tractar s'alça la sessió per la Presidenta de la Junta
Municipal d'Abastos, sent les 21,00 h del dia de la data, i redactant-se la
present acta que com a Secretària, certifique en el lloc i data a dalt indicats

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

Sra Conso

llo Plaza

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'ABASTOS

Desiré Albors Bru

