ACTA 112 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM REALITZADA EL DIA 1 DE
OCTUBRE DE 2014

ASSISTENTS
President
Sr. Cristóbal Grau Muñoz
Vicepresident
Sr. Alfonso Novo
Vocals: senyors i senyores
Pedro Aracil Sanmartín (PP)
Sergio Bordes Arnal (PP)
Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Inés Soriano Pons (PP)
Antonia Cabrera Meliá (PP)
Victoria Daboise Gabarda (PSOE)
Lorenzo Adell García (PSOE)
Glòria
Tello
Company
(Grup
Compromís)
Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV)
A València, a les 18.00 hores del dia 1
de octubre de 2014, es reunixen als
locals propietat municipal situats a la
plaça de l’Armada Espanyola, núm. 10,
els components del Consell de la Junta
Municipal de Marítim que al marge es
relacionen, per a tractar els següents
punts de l'orde del dia:
1r. Lectura i aprovació, de les dos actes de les
sessions anteriors, realitzades els dies 2 d'abril
de 2014 i 2 de juliol de 2014.
2n. Moció presentada pel Sr. Lorenzo Adell
(PSPV), sobre la retirada de la plataforma de
monopatins al parc ubicat al Jardí d'Aiora.
3r. Moció presentada pel Sr. Adell (PSPV),
sobre les platabandes del carrer de la Serradora.
4t. Moció presentada pel Sr. Adell (PSPV),
sobre les ajudes escolars.

5t. Moció presentada pel Sr. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV), sobre el carril bici de Marítim.
6t. Moció presentada pel Sr. Alpuente Lázaro
(EUPV), sobre les incidències relatives a l'inici
del curs.
7m. Moció presentada pel Sr. Alpuente Lázaro
(EUPV), sobre les ajudes a les festes populars
8u. Moció presentada per la Sra. Glòria Tello
(Grup Compromís), sobre les instal·lacions de la
Junta de Districte del Marítim.
9é. Moció presentada per la Sra. Tello (Grup
Compromís), sobre la senyalització de les zones
30 i 20 seguint l'esborrany de la DGT.
10é. Moció presentada per la senyora Tello
(Grup Compromís), sobre els coberts del Port de
València
11r. Pregunta presentada per la Sra. Adell
(PSPV) relativa a la zona reservada per a gossos
al Jardí d'Aiora.
12é. Pregunta presentada pel Sr. Lorenzo Adell
(PSPV), relativa al centre de secundària previste
a l'av. dels Tarongers.
13é. Pregunta presentada pel Sr. Adell (PSPV),
relativa al deteriorament de les naus protegides
de Joan Verdeguer.
14é. Pregunta presentada pel Sr. Lorenzo Adell
(PSPV) sobre el desmantellament de les
instal·lacions de les Formula 1.
15é. Pregunta presentada per la Sra. Glória
Tello (Grup Compromís), sobre la caiguda
d'arbres i palmeres a l'estiu.
16é. Pregunta presentada per la Sra. Tello (Grup
Compromís), relativa al treball de manteniment
en la dàrsena del port.
17é. Pregunta presentada per la Sra. Tello (Grup
Compromís ), sobre una sèrie de solars.
18é. Precs i preguntes.

Secretària: María José Iranzo Iranzo.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
REALITZADES ELS DIES 2 D'ABRIL DE 2014 I 2 DE JULIOL DE 2014.
S'aproven les dos actes per unanimitat dels membres presents.
2. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. LORENZO ADELL, EN EL SEU NOM I EN
EL DEL GRUP SOCIALISTA, RELATIVA AL JARDÍ D'AIORA.
El senyor Adell assenyala que des de fa diversos mesos hem rebut missatges dels veïns
de la zona que sol·liciten la retirada urgent de la plataforma destinada als monopatins
que es troben al parc ubicat al costat del “Jardí d'Aiora”.
Ens comenten que des de fa algun temps es troben en estat d'evident desús i
abandonament, i que este Ajuntament es va comprometre a retirar-la i a destinar l'espai
resultant a un altre ús o activitat d'oci.
Per açò, el vocal portaveu que subscriu, realitza la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es prenguen les mesures necessàries per a retirar la dita plataforma i destinar el buit
a un altre espai d'oci i gaudi per als veïns i veïnes.
El senyor Juan Pedro Gómez assenyala que sent conscients del problema, s'han
iniciat els tràmits administratius perquè tan ràpidament com siga possible s'execute el
projecte i posterior reforma de l'esmentada zona del jardí.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP, atés que ja s'han iniciat els tràmits
oportuns per a solucionar el problema concret.
Raó per la qual es rebutja l'esmentada moció.
3. MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR LORENZO ADELL, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES PLATABANDES DEL
CARRER DE LA SERRADORA.
El senyor Adell assenyala que la situació d'abandonament d'algunes de les platabandes
del districte és un assumpte que cada vegada preocupa més als nostres veïns i veïnes.
Presenten un estat complet de deteriorament, de manera que alberguen brutícia de
qualsevol tipus i es convertixen en autèntics nius de rates.
La convivència diària amb estos espais insalubres és totalment insuportable i els veïns i
veïnes acudixen a nosaltres amb verdadera desesperació davant del tema.
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Per la qual cosa, el vocal-portaveu que subscriu, realitza la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es prenguen les mesures necessàries per a eliminar les dites platabandes de manera
que es realitze un estudi per a utilitzar eixe espai de la forma més profitosa per a poder
usar-les els veïns i veïnes del barri.
El senyor Juan Pedro Gómez assenyala que el Partit Popular és conscient dels
condicionants d'índole tècnic i urbanístic que presenten gran part de les platabandes
enjardinades existents al llarg de l'eix de la Serradora (absència de terra vegetal en
profunditat suficient, tancament metàl·lic degradat, sistema de reg obsolet, pas continuat
per persones i animals) el Servici de Jardineria està procedint a la remodelació
progressiva d’estes per a transformar-les en àrees de vianants amb arbratge.
Les primeres actuacions es van efectuar al barri del Cabanyal-el Canyamelar o la
zona de Llamosí-Remunta, d'acord amb la corresponent AV, de manera que hi ha
previst continuar les actuacions progressivament a la resta de l'eix viari referit.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Motiu pel qual és rebutjada l'esmentada moció.
4. MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR LORENZO ADELL, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES AJUDES ESCOLARS.
EL senyor Adell assenyala que a la ciutat de València, incloent-hi el nostre districte,
35.000 famílies no perceben cap ingrés.
A més, hi ha una sèrie de centres docents amb mes de 20 anys d'antiguitat que a vegades
ja no complixen els mesures necessàries per a realitzar la seua activitat.
Tots dos temes preocupen el Grup Socialista de l'Ajuntament de València i d’esta Junta
Municipal ja que suposen un greu empitjorament en el benestar social dels nostres veïns
i veïnes.
Motiu pel qual, el vocal portaveu que subscriu, realitza la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que és realitze una convocatòria especial d'ajudes escolars per a ajudar les famílies que
no tenen recurs per a adaptar-se al començament del nou curs.
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Que és revisen tots aquells centres amb més de 20 anys d'antiguitat per a comprovar-ne
la idoneïtat de les instal·lacions.
El senyor Juan Pedro Gómez assenyala en relació amb la proposta relativa a la
convocatòria especial d'ajudes escolars, que el Servici d'Educació convoca anualment el
Xec Escolar. Així mateix, en l'esmentada convocatòria està prevista la concessió de les
dites ajudes per a supòsits especials derivats a través de Servicis Socials, de manera que
es concedix el dit xec en eixos supòsits fora de la convocatòria ordinària.
En relació amb la segona qüestió plantejada, cal assenyalar que no procedix que esta
corporació assumisca competències que no té expressament atribuïdes per llei orgànica.
Amb més motiu, cal indicar que l'Ajuntament no té atribuïda cap competència com a
garant de la prestació del servici educatiu, atés que l'administració educativa és la
comunitat autònoma.
No obstant això, els motius anteriors no impedixen que l'Ajuntament sol·licite
informació en relació amb el Pla de Rehabilitació que es du a terme des de la
Conselleria d'Educació.
El senyor Juan Pedro igualment informa que la mateixa moció ja va ser presentada al
Ple de l'Ajuntament.
Sotmesa a votació la següent moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Per la qual cosa es rebutja la moció.

5. MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN
EL SEU NOM I EN EL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA, SOBRE
EL CARRIL BICI DEL MARITIM.
El senyor Alpuente Lázaro assenyala que encara que des de l'Ajuntament de València
s'estan ampliant alguns carrils, considera que no s'ha tingut en compte l'ampliació o
millora dels carrils bici i ciclocarrers, com a mitjà de transport diari i no solament per a
l'oci,
Des d'Esquerra Unida, ja es va sol·licitar l'any 2012 la incorporació dels carrils bici i
ciclocarrers concretament per al barri de la Malva-rosa, el qual té 5 estacions bici i cap
carrer preferent per a la circulació d’estes.
D'altra banda cal destacar que en la resta de barris dels Poblats Marítims, que hi ha
carrils bici que funcionen rodejant els barris, la qual cosa suposa un gran esforç.
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També hi ha alguns carrils bici que no arriben a cap lloc. Des d'Esquerra Unida
consideren que és un dret de la ciutadania i un deure de l'administració incrementar la
mobilitat vial sostenible i segura.
Raó per la qual es formula la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMERA. Sol·licitem la creació d'una mesa amb els diversos col·lectius dels barris
dels Poblats Marítims, per al disseny de propostes de carrils bici i ciclocarres per al
barri.
SEGONA. Creació d'un carril bici per al carrer de l’Enginyer Faust Elío i el carrer de la
Serradora, que connecte amb l'avinguda del Port (en els dos sentits).
El senyor Pedro Gómez comunica que el PMUS, aprovat i vigent és un document de
planificació estratègica que analitza la mobilitat de la ciutat. El PMUS inclou una
ambiciosa proposta d'ampliació de la xarxa de carril bici en què s'ha incorporat l'eix
Serradora – Faust Elío.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Motiu pel qual es rebutja la moció.

6. MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN
EL SEU NOM I EN EL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA, SOBRE
L'INICI DEL CURS.
El senyor Alpuente indica que l'inici del curs s'ha caracteritzat per la incorporació a les
aules el dia 3 de setembre.
Esta anticipació a l'inici del curs escolar ha coincidit amb l'onada de calor que ha
suposat l'exposició de l'alumnat i professorat a situacions de risc a causa de les altes
temperatures registrades.
Estes situacions de calor no es poden ja considerar com un fet conjuntural sinó que cal
analitzar-lo i tractar-lo com estructural. És previsible que la situació viscuda el mes de
setembre, es puga reproduir en la fase de final de curs.
A tot açò hem d'afegir l'augment de ràtio, la qual cosa ha significat més alumnes per a
les aules, algunes de les quals no estaven preparades espacialment per a este augment.
Esta presència de més alumnat en les aules ha contribuït a patir una sensació tèrmica
més elevada.
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L'Ajuntament com a garant del manteniment i vigilància dels centres docents d'acord
amb la llei, hauria de realitzar una valoració d'esta situació.
Per tot això el vocal que subscriu, formula la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMERA. Que s'informe el Consell Escolar Municipal sobre les incidències relatives a
l'inici del curs i especialment aquelles que afecten la repercussió de les altes
temperatures a les aules dels centres docents de la nostra ciutat.
SEGONA. Que s'elabore un pla d'adaptació dels centres docents a les necessitats
climàtiques.
El senyor Pedro Gómez assenyala que atesa la petició cursada davant del Consell
Escolar Municipal, significa que es tramet a la secretaria del Consell, a l’efecte
d'incloure-la en la següent convocatòria.
Respecte a l'elaboració d'un pla d'inversions per a condicionar les instal·lacions
educatives a la situació climàtica de la ciutat, cal indicar que la competència per a dur a
terme este tipus d'actuacions correspon a l'Administració educativa competent respecte
d'això, açò és, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i excedix de les
competències de conservació, manteniment i vigilància que té atribuïdes este
Ajuntament per llei.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Per la qual cosa és rebutjada la moció.

7. MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO
EN EL SEU NOM I EN EL D'EUPV SOBRE LES AJUDES A LES FESTES
POPULARS.
El senyor Alpuente Lázaro assenyala que les festes són una manifestació cultural que,
més enllà del calendari institucional, permeten rastrejar el passat de les societats. Però
sens dubte les festes populars tenen una funció sociabilizadora, és a dir, la creació d'un
espai, que unix els jo individuals per a construir un jo col·lectiu.
Esta funció ancestral es reproduïx en els nostres temps i es convertix en una ferramenta
per a mantindre en la memòria col·lectiva esdeveniments històrics de la ciutat o del
barri.
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A la nostra ciutat són molts els barris que reviuen la seua història pera mantindre, any
rere any, les seues festes. Les festes ajuden a crear vincles entre la ciutadania i propicien
un clima de convivència més positiu i amb menys conflictes.
En este sentit, l'Ajuntament com a administració més pròxima a la ciutadania té
l'obligació de vetlar per la promoció i conservació d'estes festes, memòria viva dels
barris de la ciutat.
En este sentit, l'Ajuntament ha de facilitar els tràmits a les associacions veïnals i
ciutadanes, sovint sense ànim de lucre i sense recursos, i col·laborar en matèries per a
garantir la celebració d'estes festes i de les normes de seguretat.
Per totes les arons damunt exposades, el vocal que subscriu formula les següents:
PROPOSTES D’ACORD
PRIMERA. Que l'Ajuntament, a través de les juntes municipals, assessore i col·labore
en la tramitació administrativa amb les associacions veïnals i entitats ciutadanes en la
realització de les festes populars als barris.
SEGONA. En el cas que l'Ajuntament dega el pagament d'alguna subvenció a entitats i
associacions, que el deute servisca, en la part proporcional com a fiança.
TERCERA. En el supòsit d’haver de fer efectiva la fiança, que esta siga compensada, si
és el cas, amb el deute contret per Ajuntament i entitats veïnals.
Referent a la primera proposta d'acord, el senyor Juan Pedro assenyala que, d'una
banda, les juntes de districte tramiten la celebració de festejos que estes mateixes
organitzen per a fomentar la participació dels veïns del districte i sempre d’acord amb
l'interés dels diversos sectors de la població (concursos de relat, fotografia, betlems,
festivals de bandes…).
D'altra banda, des del Servici de Descentralització es tramiten totes les
sol·licituds de festejos presentades per associacions inscrites en el Registre Municipal
d'Entitats.
Amb data 2 d'agost de 2014 va entrar en vigor l'Ordenança municipal reguladora
de l'ocupació del domini públic municipal. Tant amb la normativa anterior com amb la
nova, des de tal Servici s’informa tots els qui en fan petició respecte de la documentació
que cal per a la celebració de cada un dels esdeveniments, que es troba a disposició del
ciutadà, i sobre la utilització dels mitjans que siguen més accessibles per a estos, tant
per a la recepció de qualsevol document que siga requerisca com per a la tramesa de les
notificacions.
En contestació a la moció que presenta el senyor Alpuente Lázaro en nom propi
i en el d'EUPV a la Junta de Districte del Marítim, referent a l'apartat segon i tercer, la
Tresoreria informa que s’hi podrà accedir seguint el procediment següent:
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Quan siga ferma el deute de l'Ajuntament amb l'entitat o associació, esta podrà
demanar a l'Ajuntament que tot o una part proporcional, si és el cas, puga convertir-se
en fiança; que li seria tornada una vegada concloga l'objecte de la fiança i no hi haja
inconvenient per a la devolució; en cas contrari, d’haver de procedir a confiscar la
fiança, en la seua totalitat o proporcionalment, l'Ajuntament actuarà com si executara
una fiança.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Motiu pel qual és rebutjada la moció.

8. MOCIÓ PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO COMPANY, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LES INSTAL·LACIONS DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM.
La senyora Tello assenyala que segons el Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'ajuntament de València, aprovat per acord el 29/12/2006 i publicat
en el BOP el dia 31/01/2007, en els termes previstos en l'article 128 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de Bases del Règim Local, els districtes constituïxen divisions
territorials del municipi de València, dotats d'òrgans de gestió desconcentrada, per a
impulsar i facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals.
El govern i administració de cada districte correspon a les juntes municipals de districte
i al regidor/president d'estes, sense perjuí de les competències que puguen encomanar-se
a altres òrgans municipals.
Així mateix, segons el Reglament de Govern i Administració de l'Ajuntament de
València, correspon a la Junta de Govern Local dotar cada junta municipal de districte
amb els mitjans personals i materials necessaris, així com d'un local adequat per a
desenvolupar les funcions que té encomanades.
Cal assenyalar que la nostra Junta Municipal dóna servici a una gran quantitat de
població, ja que comprén els barris del Grau, el Cabanyal-el Canyamelar, la Malva-rosa,
Beteró, Natzaret, Aiora, Albors, la Creu del Grau, l’Amistat, l’Illa Perduda…, i les
instal·lacions de les quals disposa la Junta Municipal no són les adequades per a oferir
un bon servici als ciutadans i ciutadanes, ja que l'espai és molt reduït i té deficiències
tan greus, com el fet de no posseir un servici públic adaptat a persones amb mobilitat
reduïda.
Per tot això, presenten la següent:
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PROPOSTA D’ACORD
1. Que la Junta de Govern Local proporcione q la Junta de Districte del Marítim altres
instal·lacions més grans i adequades, que faciliten el funcionament correcte d’esta, de
tal manera que es possibilite que puguen portar a terme les seues competències.
2. Que les noves instal·lacions no disten molt de les actuals, ja que és necessari que es
troben ubicades en una zona amb bones comunicacions, que permeta el fàcil
desplaçament dels veïns i veïnes del barri. Alguns emplaçaments idonis que no
suposarien cap perjuí als usuaris i usuàries podrien ser les naus de Joan Verdeguer,
edifici del Rellotge del port...
3. Que la dotació de les noves instal·lacions es produïsca com més prompte millor, per a
a poder millorar amb urgència les funcions diàries de la nostra Junta Municipal.
El senyor Juan Pedro Gómez assenyala, en relació amb la moció presentada pel grup
Compromíss al Consell del Marítim sobre les instal·lacions de la Junta Municipal,
que consultat el Servici de Patrimoni, informa que no hi ha locals
propietat municipal en un entorn pròxim a l'actual ubicació de la
Junta de Districte del Marítim que acomplisquen amb els requisits necessaris
per
a
poder
instal·lar-la-hi,
concretament
quant
a
la
superfície
que fa falta per a les oficines.
Es va indicar que únicament es trobava disponible un local al carrer
de la Floresta (antiga zona de recaptació executiva) però la superfície d’este és
molt inferior a la que actualment té la Junta de Marítim.
Conscients que la necessitat existix, estarem en contacte amb la
Delegació de Patrimoni per si en algun moment hi ha un immoble
disponible.
La senyora Tello diu que és molt conscient de la problemàtica existent a la Junta de
Districte: la falta d'espai per a donar un bon servici al ciutadà, i millorar les funcions de
la Junta Municipal.
Tot i que l'Ajuntament és un exemple a seguir, no té les normes d'accessibilitat
exigibles, inclús a nivell sanitari, ja que hi ha plaga de panderoles i rosegadors, raó per
la qual insistix en les naus de Joan Verdeguer, les quals considera que es troben en
desús.
El senyor Cristóbal Grau reincidix en allò que ha assenyalat Juan Pedro, que són
conscients del problema i que li ho han comunicat al Servici de Patrimoni.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
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Per la qual cosa es rebutja la moció.
9. MOCIÓ PRESENTADA PER LA SRA. GLÒRIA TELLO COMPANY, EN EL
SEU NOM i EN EL DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE LA SENYALITZACIÓ
DE LES ZONES 20 I 30.
Assumpte: senyalització de les zones 30 i 20 seguint l’esborrany del Reial Decret de
2014, pel qual es modifica el reglament general de circulació, aprovat per Reial Decret
1428/2003 de 21 de novembre.
La senyora Tello explica que la mobilitat de les persones evoluciona de forma constant i
quant a la mobilitat urbana s'ha donat especial protagonisme als vianants i a les
bicicletes, la qual cosas configura un nou concepte de ciutat més sostenible i còmoda.
La pèrdua de protagonisme dels vehicles de motor i l'auge d'altres mitjans per a
desplaçar-se constituïxen un canvi cultural important. En l'àmbit urbà, el vehicle de
motor comença a deixar de ser el protagonista per a donar pas a un ús compartit de la
via, on els vianants i els ciclistes comencen a cobrar especial importància, com també la
van tenint altres vehicles elèctrics en qualsevol de les seues variants.
Per eixe motiu, les polítiques de mobilitat i seguretat vial que han de desenvolupar les
administracions locals han d'orientar-se amb cap a dos objectius principals: d'una banda,
la pacificació del trànsit urbà i, d'altra banda, el foment de la bicicleta com a mitjà de
transport preferent i cada vegada més integrat en el flux circulatori dels vehicles.
Per tot això, en els últims anys s'estan demanant canvis en la normativa general de
circulació urbana, que permeten desenvolupar adequadament nous models de ciutat. I en
este context la DGT ha creat un esborrany de Reial Decret 2014, pel qual es modifica el
Reglament general de circulació, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre.
En este esborrany, el seu capítol 17, article 50, fa referència a la necessitat limitar les
velocitats màximes a les vies urbanes i travessies de la manera següent:
− A les vies urbanes i travessies la velocitat màxima serà de 50 km/h.
− Les vies urbanes amb un sol carril i sentit únic o amb un carril per sentit de
circulació: la velocitat màxima serà de 30 km/h.
− Les vies urbanes amb plataforma única de calçada i vorera: la velocitat màxima
serà de 20 km/h.
Esta nova normativa afectaria gran part dels carrers del districte Marítim i que arribe
com més prompte millor als ciutadans és de vital importància ja que complir amb estes
velocitats potenciarà la convivència pacífica dels vehicles de motor, transport públic,
bicis i vianants i a més salvarà vides.
És per això que es presenten les següents propostes:
1. Que des de la Regidoria de Circulació i Transports de l'Ajuntament de València
se senyalitzen tan ràpidament com siga possible totes les zones 30 i 20 del nostre

10

districte, tant de manera horitzontal com vertical, per a visualitzar d'una manera fàcil i
ràpida quins són els carrers que rebaixen la velocitat, perquè esta mesura siga assumida
com més prompte millor per tots/es els/les usuaris/àries.
2. Que l'Ajuntament de València, des de la Regidoria de Circulació i Transports,
comence una campanya de sensibilització, de manera didàctica, amb ànim de
conscienciar i educar tots i totes els/es ciutadans/es, en matèria de circulació
El senyor Juan Pedro Gómez assenyala que la modificació del Reglament General de
Circulació no s'ha desenvolupat en la seua totalitat i, per tant, encara no esta vigent.
Respecte a la senyalització de zones 30, el Pla de Mobilitat de la ciutat ja proposa el seu
estudi i implantació als barris i zones interiors a la xarxa arterial de la ciutat. D'altra
banda, cal tindre en compte, que en la majoria d'estos carrers interiors ja no s'haurà de
circular a més de 30 km/h, si la modificació del RGC aconseguix dur a terme la dita
proposta, que consta en el seu esborrany.
La senyora Tello assenyala que la informació proporcionada és insuficient atés que no
dóna resposta a les mocions presentades, de manera que l'Ajuntament de València, des
del servici competent, haurà de fomentar la sensibilització dels ciutadans/es en matèria
de circulació, senyalitzant totes les zones 30 i 20 del nostre districte per a crear una
ciutat més sostenible i còmoda.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Motiu pel qual es rebutja la moció.

10. MOCIÓ PRESENTADA PER LA SENYORA GLÒRIA TELLO, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, EN RELACIÓ AMB ELS COBERTS
DEL PORT DE VALÈNCIA.
La senyora Tello indica que els coberts modernistes del Port de València es troben en
un estat lamentable. Els coberts 2, 4 i 5 que són els únics que es conserven mostren
avançats símptomes d'abandonament i deteriorament.
Després del boom de la 32 i 33 Copa Amèrica, al 2007 i 2010 respectivament, i la
celebració del Gran Premi d'Europa de la Formula 1, estos edificis tan importants per a
la història del Port de València han estat abandonats i no se'ls ha prestat la suficient
atenció per a evitar el deteriorament tan important que mostren actualment.
Qualsevol ciutadà i ciutadana que s'acoste estos dies al Port pot observar les greus
deficiències que presenten.
Cal assenyalar que d'acord amb el Conveni interadministratiu subscrit el dia 26 d'abril
de 2013 entre l'Ajuntament de València i el Consorci València 2007, on l'Ajuntament va
cedir gratuïtament al Consorci València 2007 l'ús dels coberts 2, 4 i 5, per a ser
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explotats pel Consorci. I ja que, d'acord amb el que preveu la clàusula segona de
l'esmentat conveni, el manteniment i conservació dels coberts, corresponen al Consorci
València 2007.
Per tot això es formulen les següents:
PROPOSTES D’ACORD
1. Que l'Ajuntament inste, al més aviat possible, el Consorci València 2007, a restaurar i
mantindre en condicions dignes el Bé de Rellevància Local que són els coberts 2, 4 i 5
del Port de València.
2. Que, una vegada feta la restauració, l'Ajuntament de València inste el Consorci
València 2007 a realitzar un manteniment periòdic dels coberts, que propicie l'adequat
estat d'estos coberts modernistes tan importants per a la història del Port de València.
En relació amb l'assumpte s'informa el següent:
La rehabilitació del cobert número 2 és una prioritat per al Consorci València 2007, atés
l'estat actual de la instal·lació.
En estos moments, l'entitat està treballant en la redacció del plec que regirà la
contractació, per procediment obert, de l'execució de les obres de rehabilitació del
cobert número 2 (fase 1). El pressupost de licitació, d'acord amb l'autorització realitzada
pel Consell Rector del Consorci ascendix a 650.000 Euros, excloent-hi l’IVA.
Pel que fa als coberts números 4 i 5, en execució del que disposa el Pla Especial de la
Marina Reial Joan Carles I, s'està procedint a l'obertura de la façana marítima a través
de les actuacions de demolició de l'antiga base del Xina Team i l'antic edifici de premsa
i televisió de l'America´s Cup. L'instrument urbanístic contempla un gran jardí de
12.000 metres quadrats entre la dàrsena i els mencionats coberts.
Així mateix, el Consorci València 2007 està treballant en l'elaboració dels plecs que
regiran la licitació del procediment obert per a l'explotació de les mencionades
instal·lacions. Atés el valor dels coberts, s'arrepleguen entre les obligacions del futur
explotador el manteniment i conservació d’estes en òptimes condicions.
La senyora Tello insistix en el fet que hauria d'existir un compromís ferm d'arreglar els
tres coberts de manera immediata i no sols el 2, ja que a causa del mal estat dels
taulellets modernistes, les vidrieres i el fet que els coloms hi han niat porten a un
deteriorament progressiu i en alguns casos irreversible, i com que són béns d'interés
cultural, no poden estar tan abandonats.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Lorenzo Adell (PSPV), Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Glòria Tello
(Grup Compromís) i Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: Sergio Bordes Arnal, Juan Pedro Gómez Cerón, Antonia Cabrera Meliá,
Inés Soriano Pons i Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
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Motiu pel qual es rebutja la moció.

11. PREGUNTA PRESENTADA PEL SENYOR LORENZO ADELL, EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A LA ZONA
FITADA PER A GOSSOS AL PARC SITUAT JUNT AL JARDÍ D'AIORA.
El senyor Adell assenyala que dia a dia creix el malestar de veïns i veïnes perquè no es
complixen les normes de recreació en tal parc.
Hi ha una zona acotada per a animals que no s'utilitza, de manera que les mascotes
conviuen al parc amb xiquets i xiquetes, i fan les seues deposicions a les zones de joc
infantils i molesten els qui disfruten de l'espai.
És per això que el vocal portaveu realitza les següents:
PREGUNTES
Quines mesures prendrà la regidoria corresponent en este assumpte?
Si era coneixedora del tema, per què no ha actuat?
Si no era coneixedora del tema, per què desconeix les preocupacions del districte?
El senyor Juan Pedro Gómez assenyala que s’ha sol·licitat informe sobre el tema al
Servici de Parcs i Jardins, el qual ens diu que l'espai habilitat per a zona de gossos,
reunix les condicions necessàries i està en perfecte estat per a l’ús.
La ubicació és la idònia; és la que al seu moment es va trobar més aconsellable per a
esta destinació i la que urbanísticament millor hi encaixava.
L'Ajuntament és conscient i coneixedor de la situació i quantitat habitual d'usuaris (una
mitjana de 30 al dia) que utilitzen esta instal·lació. Les freqüents inspeccions dels
servicis de jardineria, les visites i contactes mantinguts amb les associacions veïnals així
ho confirmen.
Cal destacar que hi ha un gran nombre d'animals de companyia a la zona, i a vegades,
potser no s'utilitze degudament la zona, per la qual cosa la sol·licitud s'ha posat en
coneixement de la Policia Local perquè en les diferents campanyes de vigilància i
tinença d'animals controle que es complixen les ordenances, especialment en esta zona.
12. PREGUNTA PRESENTADA PEL SENYOR LORENZO ADELL, EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB EL
CENTRE EDUCATIU DE SECUNDÀRIA PREVIST PER A L'AVINGUDA
DELS TARONGERS.
El senyor Adell assenyala que segons la fitxa de gestió 1.1 referida al Centre Educatiu
de Secundària previst per a l'avinguda dels Tarongers, este hauria d'haver sigut realitzat
i trobar-se en ple funcionament per a este inici de curs escolar.
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Observant que no s'ha construït ni hi ha indicis que es vaja a fer pròximament, el vocalportaveu que subscriu, realitza les següents preguntes:
Per què no s'ha dut a terme el projecte aprovat?
En quin termini està previst que es desenvolupe?
Quin és el motiu pel qual tants projectes promesos en la seua campanya electoral no es
porten a terme?
Per què la majoria dels que mai no es complixen són relatius a les necessitats socials
dels veïns i veïnes, com l'educació o la sanitat?
El senyor Juan Pedro Gómez explica, que sobre la qüestió plantejada, esta
corporació no té competències respecte d'això, atés que l'única competència que
s'exercix és la del manteniment i conservació dels centres d'educació infantil i de
primària, de conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Motiu pel qual haurà de dirigir la petició a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

13. PREGUNTA PRESENTADA PEL SENYOR LORENZO ADELL, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA, RELATIVA A LA ZONA DE JoAN
VERDEGUER.
El senyor Adell indica que les naus protegides del carrer Juan Verdeguer s'han convertit
en un autèntic abocador de fems i enrunes.
El Grup Municipal Socialista va trametre una nota interna d'esta situació al maig del
2013, a la qual es va respondre que s'havia obert un expedient amb núm.
03301/2013/31.
Com que a hores d’ara no s’han pres mesures sobre això i com que la situació
denunciada empitjora progressivament, fem les següents
PREGUNTES
En quina situació es troba l'expedient 03301/2013/31?
Quina actuació té prevista l'Ajuntament al respecte? En quin termini?
El senyor Pedro Gómez dóna, en relació amb la pregunta feta, la següent informació
facilitada per la Fundació Esportiva Municipal i el Servici d'Urbanisme de l'Ajuntament
de València:
L'expedient a què es fa referència, correspon a una sol·licitud de l'Associació de Veïns
el Grau- el Port, que advertix de la situació de dos naus i l'edifici de l'antiga Farinera en
estat ruïnós i amb fem, amb la resta del solar ple d'herba; també sol·licita que
l'Ajuntament es dirigisca a l'empresa responsable del PAI perquè el netege i el mantinga
en condicions higièniques.
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En resposta, el Servici Municipal de Programació es va requerir l'agent urbanitzador del
PAI, l'Agrupació d'Interés Urbanístic Camí Fondo, perquè atenguera la sol·licitud i
esmenara les deficiències referides en l'escrit.
D'este requeriment es va donar compte al representant de l'Associació de Veïns que va
iniciar l’expedient.
A més, la necessitat de mantindre eixe entorn en les degudes condicions ha sigut posada
en coneixement del representant de l'agent urbanitzador en altres ocasions, més
recentment, fa poc, amb motiu d'una visita de diversos responsables de servicis
municipals juntament amb el president de la Junta Municipal del Marítim i veïns als
accessos al Cementeri del Grau. En eixa trobada van manifestar la seua disposició a
actuar en el seu àmbit per a millorar les condicions d’accés i neteja i la voluntat d'iniciar
a curt termini les obres d'urbanització, la qual cosa donarà resposta definitiva als
problemes derivats de la situació actual.
D'altra banda, fa uns mesos l'Ajuntament va iniciar les obres del projecte de
consolidació i rehabilitació estructural del conjunt de l'antiga fàbrica d’“Harinera
Levantina” amb un pressupost de vora 5 milions d'euros, i una duració de 10 mesos, de
manera que s’ha de netejat i desenrunar tot l'àmbit de l'actuació, amb la qual cosa en
eixe entorn les úniques molèsties que es poden generar són les pròpies del desplegament
i execució d'una de les majors obres de rehabilitació del patrimoni industrial dutes a
terme a la ciutat.
A més, s'informa que les dos naus del carrer de Joan Verdeguer adscrites a la Regidoria
d'Esports es troben situades als números 26 i 30.
Estes naus han sigut sotmeses a neteja i eliminació de restes d'objectes diversos, així
com desallotjament de persones que les ocupaven ocasionalment; actualment són
utilitzades com a magatzem d’equipaments esportius que s'organitzen a la via pública.
La Regidoria d'Esports està desenvolupant el programa de necessitats que permeten
realitzar els projectes d'habilitació esportiva de les naus una vegada siguen rehabilitades
dins de les actuacions que corresponen al PAI Camí Fondo del Grau.

14. PREGUNTA FORMULADA PEL SENYOR LORENZO ADELL EN
RELACIÓ AMB EL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE
LA FORMULA 1.
El senyor Adell, manifesta que les instal·lacions del malaguanyat circuit urbà de
Formula 1 es troben en un deplorable estat de conservació, de manera que dificulten la
circulació per la zona i suposen un destorb per a veïns i veïnes així com per a visitants
de la zona marítima.
PREGUNTES
Per què no s'ha dut a terme el desmantellament total de les instal·lacions promés pel
consistori?
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Per a quan està prevista l'execució i ordenació de la zona?
El senyor Juan Pedro Gómez comenta que es trasllada la següent informació facilitada
per la Delegació de Dinamització Econòmica i Ocupació:
L'Ajuntament ja està procedint al desmantellament d'estes instal·lacions i ja és visible.
Com pot observar-se, a simple vista, el paviment de part del port és aprofitable. D'altra
banda, en estos moments s'està treballant en el projecte de rehabilitació dels coberts, i
s'està procedint a la millora o demolició de les bases, seguint el que establix el Pla
d'Usos de la Marina Reial Joan Carles I.
15. PREGUNTA PRESENTADA PER LA SENYORA GLÒRIA TELLO
COMPANY, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LA
CAIGUDA D’ARBRES I PALMERES A L'ESTIU.
La senyora Tello assenyala que durant l'estiu del 2014, i en especial durant els mesos de
juliol i agost, l'arbratge de la nostra ciutat s'ha vist greument afectat per les altes
temperatures. S'ha produït la caiguda d'arbres i palmeres que han suposat actuacions de
tala d'emergència i poda del nostre arbratge.
A la zona de la nostra Junta Municipal del Marítim, van caure dos palmeres als carrers
de la Barraca i al carrer de Dalt de la Mar, de Natzaret, a més de branques al carrer J. J.
Dòmine.
Segons notícies de premsa s'ha procedit a la revisió de més de 7.000 palmeres que hi ha
a la nostra ciutat i més recentment s'ha estés a la resta d'arbres.
Per això es formulen les següents:
PREGUNTES
1. Total de palmeres i arbres revisats en el Districte Marítim i quin ha sigut el resultat
d'esta revisió.
2. Quantes actuacions de tala i poda d'urgència s'han produït en l'arbratge de la nostra
Junta Municipal?
3. Quantes d'estes actuacions han sigut realitzades per avís dels veïns? Indiqueu tipus
d'arbratge.
4. En quantes d'estes actuacions han hagut d'actuar els Bombers i/o la Policia Local?
Indicar tipus d'arbratge.
5. S'han esbrinat les causes per les quals van caure este estiu dos palmeres al nostre
districte? En cas afirmatiu, quines van ser?
6. Quines són les accions que pensa portar a terme l'Ajuntament de València per a
previndre situacions com la caiguda de palmeres i branques d'arbres als nostres carrers?
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En relació amb la pregunta es trasllada la següent informació facilitada pel Servici de
Parcs i Jardins:
Es remeten a la resposta que es va donar en el passat Ple del mes de setembre en què es
contestava la pregunta de la regidora Pilar Soriano Rodríguez del Grup Municipal
Compromís.
No és possible contestar de la forma prevista a les preguntes, perquè les dades relatives
a les branques es contemplen com total de branques retirades, incloent-hi tant les
actuacions realitzades per branques seques com les branques retirades per perill de
despreniment, així com les branques arreplegades com a conseqüència d'un temporal o
una tempestat, les branques trencades a conseqüència d'accidents de cotxe, vandalisme o
altres causes.
Així mateix, en relació amb els arbres i palmeres, en els parts de treball es computen
també aquells que han sigut retirats com a conseqüència d'un temporal, tempesta o vents
forts, inclús en alguns casos estan comptabilitzats arbres que, sense arribar a caure, han
sigut tallats per risc de caiguda, accidents de trànsit o altres causes.
Tenint en compte la quantitat d'arbratge de la nostra ciutat i de treballs i actuacions
realitzades al llarg de tot l'any pels servicis municipals, treballar estadísticament cada
una de les actuacions plantejades en les presents preguntes suposaria un treball
addicional d'extraordinària envergadura tenint en compte l'important volum de treball
tant del servici com de l'organisme autònom.

16. PREGUNTA PRESENTADA PER LA SENYORA GLÒRIA TELLO, EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ELS TREBALLS DE
MANTENIMENT DE LA DÀRSENA DEL PORT DE VALÈNCIA.
La senyora Tello indica que hem sabut que durant el passat mes de juliol, es van
realitzar uns treballs de manteniment a la dàrsena del Port de València. Estos treballs
implicaven, entre altres coses, el polit i pintat de les baranes de la dàrsena. Però segons
ens han informat, així com es pot comprovar en les fotografies que s'acompanyen,
pareix que no es van prendre les mesures adequades i gran part dels residus de pintura
rascada es van escampar per la dàrsena, que en gran part van caure a l'aigua amb la
conseqüent contaminació i dany que açò suposa.
Per això es formulen les preguntes següents:
En què van consistir exactament estos treballs de manteniment de la dàrsena del Port de
València?
Quina empresa o quins van ser els tècnics que van realitzar estes funcions de
manteniment?
Qui va ser el gestor de residus autoritzats?
El senyor Juan Pedro Gómez menciona que sol·licitat informe el Consorci València
2007, ens diu que els treballs del passat mes de juliol van consistir en la reforma dels
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banys del pas elevat, amb l'objectiu de millorar el servici oferit als centenars de
valencians que passegen i disfruten de la Marina, així com els treballs de pintura de les
escales.
En execució d’estos no va haver-hi afecció a la làmina d'aigua de la Marina Reial Joan
Carles I. Els treballs de neteja es van realitzar amb totes les garanties.
Les empreses que van realitzar les obres, van reunir totes les garanties exigides per la
normativa aplicable i els treballs desenvolupats per estes van ser objecte de supervisió
pel Consorci València 2007.
Els residus generats per les obres, van ser gestionats en compliment dels protocols
establits.

17. PREGUNTA PRESENTADA PER LA SENYORA GLÒRIA TELLO (GRUP
COMPROMÍS), SOBRE UNA SÈRIE DE SOLARS.
La senyora Tello assenyala que són ja molts els anys els que fa que els solars delimitats
pels carrers de Vicent Brull i l'Institut d'Educació Secundària IES El Grau i els carrers
de Francesc Cubells i Josep Aguirre es troben abandonats.
Esta situació perjudica els ciutadans i ciutadanes, especialment els qui residixen a la
zona, ja que, entre altres coses, els dificulta la mobilitat i accessibilitat. Igualment al
trobar-se estos espais tancats i inutilitzats, es dificulta el fet de poder disfrutar d'un
entorn agradable.
Per tot això, es formulen les següents:
PREGUNTES
1. Qui o quins són els propietaris dels solars compresos a els carrers assenyalats amb
anterioritat?
2. En quina situació es troben estos terrenys?
3. Quan té prevista l'Ajuntament de València l'obertura i prolongació del carrer de Sant
Paspual fins a la plaça de Josep Antoni Benlliure, per a poder millorar la mobilitat i
accessibilitat a les persones?
4. Quan té previst l'Ajuntament de València l'obertura i prolongació del carrer de
Museros, de manera que connecte el carrer de Vicent Brull i poder millorar la mobilitat i
accessibilitat allí?
En relació amb la pregunta es trasllada la informació facilitada pels servicis de
Patrimoni i Urbanisme.
Els solars a què es referix són els procedents dels derrocaments de les cases números 13,
14 i 16 del carrer de Sant Pasqual, 6 i 8, del carrer de Museros i 6, 12, 14 i 16 del carrer
Josep Aguirre.
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Cap d'estos solars és propietat de l'Ajuntament de València i tampoc no es pot facilitar
la titularitat cadastral d’estos.

Pel que fa a la situació urbanística, l'obertura dels carrers de Sant Pasqual i de Museros
està prevista en l'ordenació del Pla Especial de Reforma Interior del Pepri de Drasanes i
s'integra dins de l'Àmbit d'Execució Número 1. Actualment s'està tramitant
l'assenyalada Unitat d'Execució i es troba presentada i en tramitació la corresponent
reparcel·lació al Servici de Gestió Urbanística. De la mateixa manera, s'està tramitant el
corresponent projecte d'urbanització al Servici de Programació i Assessorament, en fase
d'informes dels diversos servicis municipals implicats.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 7 hores i 20 minuts s’acaba la sessió,
de la qual es redacta la present acta, que com a secretària certifique i en done fe, amb el
vistiplau del president, al lloc i data damunt esmentats.

Vist i plau
El president de la Junta
Municipal del Marítim

Cristóbal Grau Muñoz

La secretària de la Junta
Municipal del Marítim

M. José Iranzo Iranzo
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