ACTA 107 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM REALITZADA EL DIA 25 DE
SETEMBRE DE 2013
ASSISTENTS:
President:
Sr. Cristóbal Grau Muñoz.
Vocals:
Sra. Antonia Cabrera Meliá (PP)
Sr. Ignacio Pou Santonja (PP)
Sr. Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Sr. Juan Francisco Ferris Vidal (PP)
Sra. Cristina Dato Muelas (PP)
Sr. Lorenzo Adell García (PSOE)
Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSOE)
Sr. Pasqual Martín Sanchis (Grup
Compromís)
Sr. Miguel Angel Lorente Ortiz (EUPV)
A València, a les 19.00 hores del dia 25
de setembre del 2013, es reunixen en els
locals, propietat municipal, a la plaça de
l’Armada Espanyola, núm. 10, els
components del Consell de la Junta
Municipal del Marítim que al marge es
relacionen, per a tractar els següents
punts de l'orde del dia:
1r Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la
sessió anterior, realitzada el dia 26 de juny de 2013.
2n. Moció presentada pel Sr. Joaquín Alpuente
Lázaro, vocal d’Esquerra Unida, sobre les vibracions
dels autobusos de l'EMT al seu pas per l'av. de la
Malva-rosa, estudi i solucions, inspecció tècnica per a
saber l'origen dels clavills dels edificis.
3r. Moció que formula en nom seu i en el d'Esquerra
Unida, el senyor Joaquín Alpuente Lázaro en relació
amb la neteja del solar situat al carrer del Rosari.
4t. Pregunta presentada pel Sr. Alpuente Lázaro, en
nom seu i en del Grup Esquerra Unida, en relació
amb la calefacció de l'IES districte Marítim.
5t. Moció presentada pel Sr. Pasqual Marín Sanchis,
vocal i portaveu del Grup Compromis, en relació amb
la utilització de sistemes per a poder gravar les

sessions i posar-les a disposició dels veïns,
associacions i vocals.
6. Moció presentada pel Sr. Pasqual Martín Sanchis,
vocal i portaveu del Grup Compromís, en relació amb
el registre de les sessions de la Junta Municipal del
Marítim, la publicació d’estes i facilitació dels
mitjans per a registrar-les.
7. Pregunta que presenta el Sr. Pasqual Martín
Sanchis, vocal i portaveu del Grup Compromís,
perquè l'equip de govern es comprometa a l'aportació
de 1.155,56 euros per al desenvolupament de la festa
de solidaritat.
8. Moció presentada per pel Sr. Pasqual Martín
Sanchis, en nom seu i del Grup Compromís, sobre el
desenvolupament i participació en el Consell de
Districte de la Junta Municipal.
9. Sol·licitud que presenta el vocal del Grup
Compromís en relació amb la intervenció de la
Policia Local en els desnonaments, solars de propietat
de l'Ajuntament i les seues participades i la
possibilitat de realització d'un banc d'aliments en la
Junta Municipal.
10. Moció presentada pel Sr. Lorenzo Adell en nom
del Grup Municipal Socialista, en relació amb les
voreres i passos de zebra del barri de Natzaret.
11. Pregunta presentada pel Sr. Lorenzo Adell en
nom del Grup Municipal Socialista en relació amb el
solar situat en la plaça del Músic Antonio Eximeno.
12. Pregunta formulada pel Sr. Lorenzo Adell en nom
del Grup Municipal Socialista en relació amb les
instal·lacions del circuit de la Fòrmula 1.
13. Pregunta presentada pel Sr. Lorenzo Adell en
nom del Grup Municipal Socialista en relació amb els
accessos i senyalització del Cementeri del Grau.
14. Pregunta que presenta pel Sr. Lorenzo Adell, en
nom seu i en el del Grup Socialista, en relació amb la
situació actual de l'ensenyament i els centres
d'ensenyament al districte Marítim en l'inici del curs
2013/2014.
15. Pregunta que presenta el Sr. Lorenzo Adell, en
nom seu i en el del Grup Socialista, en relació amb el
solar situat al c/ de Josep Aguirre, davant del Mercat
del Grau.
16. Precs i preguntes.

.

Secretària:
Sra. Mª José Iranzo Iranzo
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Prèviament a la realització de la sessió, es fa una menció especial al vocal de
Compromís, mort el passat mes d'agost, Rafael Ruiz Múñoz, pel seu treball en defensa
del districte Marítim.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, REALITZADA EL DIA 26 DE JUNY DEL 2013.
Tramesa a tots els vocals del Consell còpia de l'esmentada acta i llegida pes
estos, s’acorda revisar-la per no estar d'acord amb algun dels punts que s’hi tracten, per
a la posterior aprovació en el pròxim Consell.
2. MOCIÓ PRESENTADA PEL Sr. JOAQUIN ALPONT LÁZARO, VOCAL
D’ESQUERRA UNIDA, SOBRE LES VIBRACIONS DELS AUTOBUSOS DE
L'EMT AL SEU PAS PER L'AV. DE LA MALVA-ROSA, ESTUDI I
SOLUCIONS, INSPECCIÓ TÈCNICA PER A SABER L'ORIGEN DELS
CLAVILLS DELS EDIFICIS.
El senyor Joaquín Alpuente Lázaro assenyala que l'av. de la Malva-rosa suporta
el pas de les línies 2, 19 i 31 de l'EMT. A més del soroll produït, els veïns i veïnes estan
notant, de manera gradual i contínua, un increment de les vibracions provocat pel pas de
cada un dels autobusos. Estes vibracions s'accentuen en els pisos més alts i causen por i
preocupació entre els veïns.
El nombre d'autobusos que passa cada hora, està entre els quinze i els díhuit.
Això dóna com a resultat una mitjana d’entre dos-cents cinquanta i tres-cents autobusos
de l'EMT passant cada dia per l'avinguda. El pas de cada autobús comporta diverses
vibracions.
Al llarg de tota l'avinguda, tant a les façanes dels edificis com a l'interior de les
vivendes s'han notat desperfectes l’origen dels quals caldria concretar.
Per totes les raons exposades, el vocal que subscriu, en nom propi i en el nom
d'Esquerra Unida, formula les següents

PROPOSTES D'ACORD
PRIMERA. Esbrinar les causes d'estes vibracions: asfalt deficient, sòl poc ferm…
SEGONA. Que s'estudien i expliquen les solucions definitives al problema de les
vibracions en l'avinguda de la Malva-rosa al pas dels autobusos de l'EMT.
TERCERA. Inspecció tècnica per a esbrinar l'origen dels desperfectes en els edificis de
la Malva-rosa.
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El Sr. Cristóbal Grau assenyala que el trànsit d’autobusos és constant als llarg del viari
de tota la ciutat, inclús a través de carrers amb una secció més xicoteta que l'avinguda
de la Malva-rosa i amb semblant capa de rodament necessitada de millora. Els sistemes
d’amortiment dels autobusos, inclús amb una calçada irregular, no són capaços
d'absorbir les imperfeccions i, és poc probable que esta siga la causa de l'aparició de
clavills en falsos sostres i façanes.
El Servici de Disciplina Urbanística Ruïnes assenyala que hi ha alguns expedients
compresos entre els portals de l'avinguda de la Malva-rosa, números 21, 22, 29, 37, 46 i
51.
Avinguda de la Malva-rosa, 21. En l'informe tècnic s'indica que han aparegut una sèrie
de xicotetes fissures, que són de major entitat en la zona central de l’entornpeu. Els
veïns de l'edifici han assenyalat que en el local de la planta baixa, ocupat pel forn, s'ha
realitzat una obra consistent en la perforació del primer forjat que constituïx el sòl de la
terrassa posterior d'una de les vivendes de la primera planta, pertanyent també als
propietaris del forn, a fi de comunicar la dita vivenda amb el local de la planta baixa.
Avinguda de la Malva-rosa, 22. Caiguda d'enderrocs a via pública, que han suposat
l’actuació dels bombers per a procedir al sanejat dels balcons a l'altura de la tercera i
quarta planta. Els tècnics assenyalen que exteriorment no s'aprecien deficiències dignes
de menció.
Avinguda Malva-rosa, 29. L'any 2009 un veí denúncia el propietari de la porta 6 perquè
hi ha una possible afecció estructural.
Avinguda Malva-rosa, 37, 46 i 51 també hi ha hagut intervencions per desperfectes en
els edificis.
És per tot això que el Sr. Grau assenyala que no és possible saber si les causes dels
danys en els immobles es deuen al trànsit dels autobusos de l'EMT i que, en tot cas, són
els titulars de la propietat els que tenen l'obligació de manteniment i conservació de les
seues propietats. En qualsevol cas ha de realitzar-se un estudi detingut per part dels
servicis tècnics municipals amb la finalitat d'aclarir les causes d'estos deterioraments,
raó per la qual el president d'esta Junta Municipal proposa la següent moció alternativa:
PROPOSTA D'ACORD
Que s'estudie amb deteniment les causes dels desperfectes de les comunitats de
propietaris situades en l'avinguda Malva-rosa, alhora que es demana a les comunitats de
propietaris què es posen en contacte amb els tècnics municipals amb la finalitat d'aclarir
les causes d'estes deficiències.
Sotmesa a votació l'esmentada moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: cinc, Sra. Antonia Cabrera Meliá (PP), Sr. Ignacio Pou Santonja (PP), Sr.
Juan Pedro Gómez Cerón (PP), Sr. Juan Francisco Ferris Vidal (PP), Sra. Cristina Dato
Muelas (PP).
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Abstencions: quatre, Sr. Lorenzo Adell García (PSOE), Sra. Victoria Daboise Gabarda,
Sr. Pasqual Martín Sanchis (Grup Compromís), Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz
(EUPV).
3. MOCIÓ QUE FORMULA EN NOM SEU I EN EL D'ESQUERRA UNIDA EL
SR. JOAQUIN ALPUENTE LÁZARO EN RELACIÓ AMB LA NETEJA DEL
SOLAR SITUAT AL CARRER DEL ROSARI.
El Sr. Alpuente Lázaro assenyala que el solar ubicat entre els carrers del Rosari i
Escalante, al barri del Cabanyal–el Canyamelar, davant del Museu de la Setmana Santa
Marinera i els locals de la Junta Major de la Setmana Santa i el Museu de l'Arròs, es
troba ple de runes amb una evident falta de neteja. Quan plou s'inunda i s'agreuja l'estat
d'insalubritat.
És necessària una ràpida intervenció en compliment de les ordenances municipals.
A més, la primera setmana de setembre es va posar de manifest la situació d'inseguretat
i de perill per als veïns i veïnes de la zona al produir-se un incendi.
Per totes les raons exposades, es formula la següent proposta d’acord:
ÚNICA: Que s'inste la propietat a la neteja del solar i al manteniment de les condicions
de neteja i seguretat corresponent, i, en cas d'incompliment, que l'Ajuntament actue de
forma subsidiària.
El Sr. Grau assenyala que de les consultes realitzades als servicis competents es desprén
que es tracta d'un solar de titularitat privada, per la qual cosa no correspon la seua neteja
al Servici de Gestió de Residus Sòlids i Neteja. No obstant això, el senyor Grau informa
que des de la Junta Municipal de Marítim es posaran en contacte amb els servicis
corresponents amb la finalitat que insten el propietari del solar a l'adequació d’este a fi
d’evitar els perills i deixar el solar en les condicions de seguretat i higiene que
corresponguen.
Sotmesa a votació, la moció s'aprova per unanimitat dels membres presents.
4. PREGUNTA PRESENTADA PEL SR. JOAQUIN ALPUENTE LÁZARO, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP ESQUERRA UNIDA, EN RELACIÓ AMB LA
CALEFACCIÓ DE L'IES DISTRICTE MARÍTIM.
El Sr. Joaquín Alpuente Lázaro, vocal i portaveu del Grup Esquerra Unida assenyala
que tant l'alumnat com el personal que treballa en l'esmentat IES porta més de dos anys
amb problemes de calefacció, de manera que suporta temperatures inadequades per a
l'estudi.
Havent-se presentat preguntes respecte d'això a la Junta, el vocal que subscriu formula
les PREGUNTES següents:
PRIMERA. Quines gestions s'han realitzat des de la Direcció d'Educació i Cultura de
l'Ajuntament de València a fi a resoldre el problema?
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SEGONA. Quines garanties i quins terminis ha donat la Conselleria d'Educació i
Cultura per a resoldre esta deficiència?
El Sr. Grau informa que ha sol·licitat informació al Servici d'Educació, el qual
manifesta que la reparació es troba en este moment en procediment de licitació, fase
d'adjudicació i que hi ha aplicació pressupostària per a això.
Tot això fruit de la insistència de l'Ajuntament i associacions veïnals a la Conselleria
d'Educació.
5. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. PASQUAL MARTÍN SANCHIS, VOCAL I
PORTAVEU DEL GRUP COMPROMÍS, EN RELACIÓ AMB LA
UTILITZACIÓ DE SISTEMES PER A PODER GRAVAR LES SESSIONS I
POSAR-LES A DISPOSICIÓ DELS VEÏNS, ASSOCIACIONS I VOCALS.
6. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. PASQUAL MARTÍN SANCHIS, VOCAL I
PORTAVEU DEL GRUP COMPROMÍS, EN RELACIÓ AMB EL REGISTRE
DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DEL MARÍTIM, LA PUBLICACIÓ
D’ESTES I FACILITACIÓ DELS MITJANS PER A REGISTRAR-LES.
7. PREGUNTA QUE PRESENTA EL SENYOR PASQUAL MARTÍN SANCHIS
VOCAL I PORTAVEU DE COMPROMIS DE LA JUNTA MUNICIPAL
FORMULA INTERPEL·LACIÓ PERQUÈ L'EQUIP DE GOVERN ES
COMPROMETA A L'APORTACIÓ DE 1155,56 EUROS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA FESTA DE SOLIDARITAT.
El Sr. Pasqual Martín Sanchis assenyala que per a la millor representativitat i seguiment
de les sessions i per a aconseguir un millor desenvolupament en els consells de districte
de la Junta Municipal del Marítim, i perquè estes assemblees no siguen un simple tràmit
s'hauria d'utilitzar algun sistema de so per a gravar les sessions i posar-les a disposició
de vocals, veïns i associacions que ho sol·liciten.
De la mateixa manera, assenyala que, en compliment de l'art. 20 de la Constitució
Espanyola i tal com es pronuncia el Tribunal Constitucional en la Sentència 159/1986,
els poders públics han d'informar àmpliament dels assumptes públics perquè la
ciutadania puga ponderar opinions diverses i contraposades.
És per això que proposa les següents

PROPOSTES D'ACORD
1. Que s'utilitze este o un altre sistema de so per a gravar les sessions, i posar-les a
disposició dels vocals, veïns i associacions que ho sol·liciten.
2. Que l'Ajuntament enregistre les sessions de la Junta Municipal del Marítim.
3. Que els enregistraments de les sessions es publiquen el la web de l'Ajuntament de
València en un apartat visible i específic.

5

4. Que es faciliten els mitjans tècnics amb la finalitat de possibilitar l’enregistrament
dels plens als ciutadans particulars o a entitats que ho desitgen.
El Sr. Cristóbal Grau informa que en virtut de l'article 64 del Reglament Orgànic del Ple
d'aplicació subsidiària en l'organització i competències de les juntes, les sessions tindran
difusió pública a través de mitjans audiovisuals, per mitjà de canals telemàtics associats
a l'espai web oficial de l'Ajuntament de València. Les imatges hauran d'estar
disponibles durant el termini de tres mesos des de la seua gravació.
És per tot això que el Sr. Cristóbal Grau proposa una moció alternativa que seria
encarregar a la Junta Municipal del Marítim la compra, a càrrec del romanent disponible
en el pressupost de la Junta Municipal del Marítim, dels mecanismes que siguen
necessaris per a poder accedir a la petició formulada anteriorment. Sotmesa a votació la
moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: cinc, Sres/Srs. Antonia Cabrera Meliá (PP), Ignacio Pou Santonja (PP),
Juan Pedro Gómez Cerón (PP), Juan Francisco Ferris Vidal (PP), Cristina Dato Muelas
(PP).
Vots en contra: un, Sr. Pasqual Martín Sanchis (Grup Compromís).
Abstencions: tres, Sres/Srs Lorenzo Adell García (PSOE), Victoria Daboise Gabarda
(PSOE), Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Per la seua banda, el Sr. Pasqual Martín Sanchis informa que no esta d'acord amb la
decisió presa, atés que en la Comissió Informativa de Cultura de data 11 de febrer de
2013 es va aprovar que el romanent del pressupost de la Junta Municipal per a l'exercici
2013, per un import de 1155,56 € es destinaria a la Festa de la Solidaritat de la Malvarosa que tindrà lloc a finals de setembre. Que han sigut presentades al registre de la
Junta Municipal del Marítim dos preguntes en eixe sentit i no han sigut contestades.
Per la seua banda, el Sr. Grau, avalat pels vocals que van assistir a eixa comissió
informativa, assenyala que en cap cas es va aprovar destinar eixos diners a la realització
de la Festa de Solidaritat i conclou que en el seu dia ja es va informar que eixos diners
quedaven a disposició de la Junta Municipal fins a finals d'any i que, en tot cas, ja seria
decidida la destinació d'eixe romanent pressupostari.
8. MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR PASQUAL MARTÍN SANCHIS EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE EL
DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE DE
LA JUNTA MUNICIPAL.
El Sr. Pasqual Martín Sanchis assenyala que per al millor desenvolupament i
participació dels Consells de Districte de la Junta Municipal per part dels veïns,
associacions i els vocals del Marítim i amb la finalitat que estes assemblees no siguen
un mer tràmit informa que a causa del retard amb què es presenta l'esborrany de les
actes corresponents al Consell de la Junta Municipal del trimestre anterior, així com
algunes respostes a preguntes dels vocals que no figuren en l'orde del dia, i tenint
coneixement de l'incompliment per part de l'equip de govern del límit de 30 dies per a
les contestacions per escrit a les associacions i veïns, juntament amb els terminis de
presentació de les mocions segons hagen de figurar en l'orde del dia i la presentació de
les preguntes, és molt difícil estudiar-les, per la qual cosa es proposa la següent
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PROPOSTA D'ACORD
Que s'autoritze la publicació de l'esborrany de l'acta abans de la seua aprovació en la
pàgina web de l'Ajuntament, així com la notificació a les parts interessades en l'acta,
incloent-hi les respostes corresponents a precs i preguntes que no figuren en la dita acta.
També s'hauria d'autoritzar l'enviament de les mocions i preguntes que no figuren en
l'orde del dia un dia abans de la celebració del Consell de la Junta Municipal per al seu
estudi.
Complir amb els reglaments pel que fa als terminis de respostes (art. 13) i publicitat de
les sessions, tant de la seua convocatòria com de l'orde del dia.
El Sr. Grau comunica que havent sol·licitat informe el Servici de Descentralització i
Participació Ciutadana, les actes de les sessions com a document públic i oficial no
poden publicar-se esborranys o respostes no incloses.
Igualment informa que les actes de les sessions plenàries són públiques i es publiquen
en l'espai web de l'Ajuntament de València.
Joan Ribó respecte d'això informa que ja ha sigut presentada una moció en eixe sentit al
Ple de l'Ajuntament.
D'altra banda el president de la Junta Municipal del Marítim informa que en compliment
de l'art. 13 del Reglament, els precs i preguntes que no siguen contestats de paraula pel
president de la Junta en el moment de la sessió, es contesten en el termini màxim de
trenta dies.
El Sr. Martín assenyala que s'està fent una mala interpretació de l'article i assenyala que
l'article diu que amb independència que el president conteste de paraula en el consell
haurà de contestar per escrit en un termini màxim de trenta dies.
El Sr. Grau davant de les diferents interpretacions de l'esmentat article demana opinió a
la secretària de la Junta Municipal, la qual es reitera en allò que ha dit el president de la
Junta.
Pel que fa a l'autorització de l'enviament de les mocions i preguntes que no figuren en
l'orde del dia, el Sr. Grau assenyala que les convocatòries de les sessions es realitzen
amb una antelació de 8 dies quan es tracta d'una sessió ordinària en compliment de la
normativa vigent. La Junta de Portaveus va acordar el 28 de desembre del 2011 que les
mocions a tractar han de presentar-se en la Secretaria fins a les 14 hores del dia anterior
al de la convocatòria, en l'orde del dia de les quals han de ser incloses.
Sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:

Vots en contra: cinc, Sres/Srs. Antonia Cabrera Meliá (PP), Ignacio Pou Santonja (PP),
Juan Pedro Gómez Cerón (PP), Juan Francisco Ferris Vidal (PP), Cristina Dato Muelas
(PP).
Vots a favor: un, Sr. Pasqual Martín Sanchis (Grup Compromís).
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Abstencions: tres, Sr. Lorenzo Adell García (PSOE), Sra. Victoria Daboise Gabarda
(PSOE), Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
9. SOL·LICITUD QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP COMPROMÍS A
LA JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM EN RELACIÓ AMB LA
INTERVENCIÓ DE LA POLICIA LOCAL EN ELS DESNONAMENTS,
SOLARS DE PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT I LES SEUES
PARTICIPADES I POSSIBILITAT DE REALITZACIÓ D'UN BANC
D'ALIMENTS EN LA JUNTA MUNICIPAL.
El Sr. Pasqual Martín Sanchis assenyala que, per al millor funcionament dels consells
de districte de la Junta Municipal per part de les associacions, els veïns i els vocals del
Marítim i perquè les assemblees no siguen un simple tràmit, sol·liciten:
− Les dades de les intervencions de la Policia Local en els desnonaments que s'han
realitzat en els barris de la Junta Municipal de Marítim, desglossat per barri i
dates corresponents a l'any 2012 i el que portem de 2013.
− Solars propietat de l'Ajuntament i les seues participades com ara AUMSA, Pla el
Cabanyal–el Canyamelar (2000)…, de tot el districte Marítim.
− Tenint en compte l'art. 93 de les juntes municipals, els agradaria saber si hi
hauria la possibilitat de realitzar en les dependències de la Junta o locals afins,
un banc d'aliments en relació amb els Servicis Socials i les necessitats de la zona
(la Malva-rosa…)
El Sr. Grau assenyala que en relació amb les preguntes formulades en l'escrit referenciat
s'informa que estes ja van ser contestades a Compromís en el Ple de Ajuntament de
València.
Pel que fa a la pregunta formulada en relació amb les intervencions de la Policia Local,
el regidor–president assenyala que havent sol·licitat informació al regidor delegat de
Seguretat Ciutadana assenyala que es van realitzar 10 intervencions l'any 2012 per
usurpació d'immobles, i que es va realitzant només un desallotjament, motivat per un
problema estructural en l'immoble. Durant l'exercici 2013 s'han dut a terme 18
intervencions, de les quals s’ha donat compte a l'autoritat judicial sense dur a terme cap
desdonament forçós.
Per la seua banda el senyor Grau fa referència a l'art. 10 del Reglament de Participació
Ciutadana per a contestar a la pregunta relativa a la instal·lació d'un banc d'aliments en
les dependències de la Junta Municipal del Marítim. També assenyala que el Servici de
Servicis Socials és l'encarregat de gestionar i realitzar activitats d'esta índole per a
pal·liar les necessitats de la zona.
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL SR. LORENZO ADELL, EN NOM SEU I EN
EL DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB LES
VORERES I PASSOS DE ZEBRA DEL BARRI DE NATZARET.
El senyor Adell informa de la situació d'abandonament d'algunes de les voreres i passos
de zebra del districte, alhora que assenyala que és un assumpte que cada vegada
preocupa més als nostres veïns i veïnes i que va portar a este Grup Socialista de la Junta
Municipal del Marítim a presentar una moció en el passat ple. Com que no s’ha
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solucionat la precària situació en molts dels casos i inclús s’agreujat-se en altres,
traslladen novament la preocupació veïnal al ple de la Junta.
D'una banda s'ha solucionat només un dels inconvenients de la vorera del carrer del
Castell de Port, en el barri de Natzaret, que continua en estat de precarietat.
D'altra banda, una de les voreres del carrer de Fontilles amb el carrer de Nova Tabarca
presenta un pas de zebra en què quatre obstacles, un fanal, un arbre, un pal de llum i una
paperera impedixen la circulació a través d’este.
A més, el rastell es troba sense rebaixar i suposa una barrera urbanística insalvable per a
vianants amb dificultats de mobilitat.
Són només alguns dels casos que es repetixen en nombrosos llocs del districte Marítim.
Per la qual cosa, el vocal portaveu que subscriu, realitza la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es prenguen les mesures necessàries per a esmenar les deficiències en les voreres i
passos de zebra del nostre districte tractant d'eliminar els inconvenients per a les
persones amb dificultats de mobilitat.
El Sr. Grau informa que ha sol·licitat informe al Servici de Coordinació d'Obres en la
Via Pública, el qual ha informat que el barri de Natzaret va ser repintat en la seua
totalitat al setembre de l'any 2012. Així mateix, la senyalització horitzontal de la dita
zona, enquadrada en un pla periòdic, serà repintada pròximament.
Per tot això el Sr. Grau proposa una moció alterativa, que es prenguen les mesures
necessàries per a esmenar, si és el cas, deficiències en voreres i passos de zebra del
nostre districte per a tractar d'eliminar els inconvenients que presenten per a les
persones amb dificultat de mobilitat.
Sotmesa a votació la moció, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
El Sr. Lorenzo Adell aporta fotos sobre l'estat de les voreres i passos de zebra del
districte de Natzaret.

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL SR. LORENZO ADELL, EN NOM SEU I EN
EL DEL GRUP SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB EL SOLAR SITUAT A LA
PLAÇA MÚSIC ANTONIO EXIMENO.
EL senyor Lorenzo Adell assenyala que la situació d'abandonament de diversos solars,
destinats a ser places o altres elements urbanístics del nostre districte s'ha traduït en
nombroses queixes de veïns/es de les zones afectades per la precarietat en què es troben.
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Concretament el solar que ha d'albergar la plaça del Músic Antoni Eximeno, en el barri
de la Malva-rosa, es troba en un absolut estat de precarietat, de manera que s’inunda en
èpoques de pluja i es convertix en un espai que genera brutícia i insalubritat durant tot
l'any.
Per la qual cosa, el vocal portaveu que subscriu, realitza la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es realitzen les tasques de neteja i adequació necessàries perquè el solar siga
realment la plaça per a la que està destinat de manera que els veïns i veïnes puguen
disfrutar-ne i que no patisquen els inconvenients del seu estat actual.
El Sr. Grau informa que es traslladarà la proposta al Servici de Residus Sòlids i Neteja
perquè es prenguen les mesures necessàries per a acabar amb la insalubritat i brutícia
del solar.
Sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL SR. LORENZO ADELL, EN NOM SEU I EN
DEL GRUP SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB LES INSTAL·LACIONS DEL
CIRCUIT URBÀ DE LA FÓRMULA 1.
El Sr. Lorenzo Adell informa que recentment s'ha confirmat que València, i
concretament el districte Marítim no albergaran la competició de Formula 1 per a la
qual es van realitzar tota una sèrie d'instal·lacions que van alterar enormement la zona
afectada.
En eixe sentit, compartim la gran preocupació que mostren els veïns i veïnes dels barris
més pròxims per la situació de les dites instal·lacions, tenint en compte el perjuí que els
causen i el fet que mai no van veure els grans beneficis que els van prometre que
reportaria este esdeveniment, sinó que al contrari han patit molèsties i restriccions.
Es per això que el vocal portaveu que subscriu realitza la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es prenguen les mesures necessàries, immediates i consensuades amb les
associacions veïnals, perquè l'àrea que albergava el circuit no acabe en l'abandonament
en què actualment es troba i sent un focus de degradació que perjudique la qualitat de
vida dels veïns i veïns d'esta zona.
El senyor Grau assenyala que en l'àmbit que discorre part del traçat del circuit urbà,
l'empresa municipal AUMSA desenvolupa per mitjà de gestió directa el PAI del Grau a
causa de la seua singularitat. Per això, les mesures a adoptar en este àmbit vindran
marcades pels tràmits per a la urbanització d'este sector, en la tramitació i
desenvolupament de les quals, per descomptat, es donarà tràmit a la participació
ciutadana.
Sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:
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Vots en contra: cinc, Sra. Antonia Cabrera Meliá (PP), Sr. Ignacio Pou Santonja (PP),
Sr. Juan Pedro Gómez Cerón (PP), Sr. Juan Francisco Ferris Vidal (PP), Sra. Cristina
Dato Muelas (PP).
Vots a favor: quatre, Sr. Pasqual Martín Sanchis (Grup Compromís), Sr. Lorenzo Adell
García (PSOE), Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSOE), Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz
(EUPV).
Es rebutja la moció.
El Sr. Lorenzo Adell aporta fotos sobre l'estat en què es troben les instal·lacions del
circuit de la Formula 1.
13. PREGUNTA QUE PRESENTA EL SR. LORENZO ADELL, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA, EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ
DELS ACCESSOS I SENYALITZACIÓ DEL CEMENTERI DEL GRAU.
El senyor Adell informa que la situació dels accessos i senyalització del Cementeri del
Grau és realment preocupant.
Any rere any, els veïns i veïnes que s'hi acosten es troben amb diferents dificultats per a
accedir al seu interior o amb una quasi inexistent senyalització que informe sobre la
seua ubicació.
Per la qual cosa, el vocal portaveu que subscriu, realitza les següents:
PREGUNTES
Està prevista la reforma dels precaris accessos al cementeri?
Quina previsió es té per a substituir l'únic cartell provisional que en l'actualitat hi ha per
a ubicar el cementeri en qüestió?
El Sr. Cristóbal Grau assenyala que tenint en compte les dates pròximes traslladarem als
servicis competents perquè resolguen tots els problemes tan ràpidament com siga
possible.
El Sr. Lorenzo Adell aporta fotos sobre l'estat en què es troben els accessos i
senyalització del Cementeri del Grau.
14. PREGUNTA QUE PRESENTA El SR. LORENZO ADELL, EN EL SEU NOM
I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA, EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ
ACTUAL DE L'ENSENYAMENT I DELS CENTRES DE L'ENSENYAMENT
EN EL DISTRICTE MARÍTIM EN L'INICI DEL CURS 2013/2014.
El Sr. Lorenzo Adell assenyala que la situació actual dels centres escolars públics en el
districte Marítim hereta el deteriorament dels últims anys.
Si al deteriorament citat anteriorment s'unix que en l'últim pressupost del 2013 la
Generalitat retalla un 71,23% les inversions en educació en la ciutat, podem imaginarnos com ha pogut afectar este retall a tots els nostres escolars.
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En els temes de menjador, transport i llibres a causa dels continus retalls es deixarà fora
gran quantitat de famílies del nostre districte Marítim i amb els nous barems restrictius
estes mateixes famílies quedaran en una situació econòmica molt difícil i el rendiment
escolar de l'alumnat es veurà molt afectat. Els barracons, paisatge habitual i
suposadament provisional, de molts centres educatius hauran de ser substituïts, però
amb unes retallades del 71,23% dubtem molt que lluny de millorar esta situació arribe a
empitjorar, si és possible, encara més.
Per la qual cosa, el vocal portaveu que subscriu, realitza les següents:
PREGUNTES
En data hui, ha elaborat el nostre Ajuntament, conforme ho diu la llei, un informe sobre
la situació de deteriorament i envelliment dels centres docents del nostre districte
Marítim, considerant que a València un 47 % dels centres passen dels trenta anys?
S'ha format una comissió, que implique tots els afectats, per al seguiment del procés
d'inspecció de les instal·lacions educatives del Marítim?
Quina és la situació a hores d'ara i que resultats s'han obtingut després de l'elaboració de
l'informe?
El Sr. Grau assenyala que el departament corresponent per a contestar totes estes
preguntes és la Delegació d'Educació, motiu pel qual les traslladarem a esta perquè en
tinga coneixement i conteste.
15. PREGUNTA QUE PRESENTA EL SR. LORENZO ADELL, EN EL SEU
NOM SEU I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB EL SOLAR
DEL CARRER DE JOSEP AGUIRRE, DAVANT DEL MERCAT DEL GRAU.
El Sr. Lorenzo Adell assenyala l'existència d'un solar abandonat davant del Mercat del
Grau, al carrer de Josep Aguirre, la tanca del qual es troba en mal estat i permet l'accés
de vianants i crea situacions d'inseguretat per als veïns.
A més es troba saturat d'herbes i brutícia, l'estat d'insalubritat del qual preocupa
enormement els veïns i veïnes de la zona, així com els comerciants i usuaris del mercat.
És per això que el vocal portaveu que subscriu realitza les següents
PREGUNTES
Quina és la titularitat del solar?
En cas que de tractar-se d'un solar de titularitat pública, estan previstes tasques de neteja
i reparació de la tanca?
En cas que es tracte d'un solar de titularitat privada, està previst instar el titular perquè
realitze estes labors de neteja i adequació de la tanca?
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El Sr. Cristóbal Grau informa que el solar és de titularitat privada i que es traslladaran
les preguntes al Servici de Residus Sòlids i Neteja perquè demane al propietari que
prenga totes les mesures necessàries per a acabar amb la situació d’insalubritat.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s'alça la sessió, a les 21 hores i 30 minuts,
de la qual es redacta la present acta de la qual com a secretària certifique i done fe, amb
el vistiplau del senyor president, en el lloc i data dmunt assenyalats.

Vist i plau
El president de la Junta
Municipal del Marítim,

Cristóbal Grau Muñoz

La secretària de la Junta
Municipal del Marítim,

Mª José Iranzo Iranzo
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