ACTA 111 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM REALITZADA EL DIA 2 DE JULIOL
DE 2014

ASSISTENTS
President
Sr. Cristóbal Grau Muñoz
Vicepresident
Sr. Alfonso Novo
Vocals
Sr. Pedro Aracil Sanmartín (PP)
Sr. Ignacio Pou Santonja (PP)
Sr. Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Sra. Inés Soriano Pons (PP)
Sra. Cristina Dato Muelas (PP)
Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSOE)
Sra. Juan Jiménez Urbán (PSOE)
Sra. Glòria Tello Company (Grup
Compromís)
Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV)
A València, a les 18.00 hores del dia 2
de juliol 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 actes de les
sessions anteriors, realitzades el dia 2 d'abril de
2014.
2n. Donar compte del canvi i nomenament dels
vocals del Grup Municipal Popular, membres
del Consell de Districte.
3r. Moció que presenta el Sr. Joaquín Alpont
Lázaro (EUPV) sobre la conciliació del dret al
descans i el dret a l'oci.

4t. Moció presentada pel Sr. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV) relativa a l'obertura dels centres
escolars en el període d'estiu.
5t. Moció presentada pel Sr. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV), relativa a l’abonament
multiviatge per a persones desocupades.
6t. Moció presentada pel Sr. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV), sobre el pas de vianants al C/
Fausto Elío amb el carrer Sant Rafael.
7m. Moció presentada per la Sra. Glòria Tello
(Grup Compromís), sobre el cens de menors en
situació d'exclusió social i d'escoles d'estiu amb
menjador social.
8u. Moció presentada per la Sra. Glòria Tello
(Grup Compromís), sobre la millora de
mobilitat al barri de Natzaret.
9é. Moció presentada per Sra. Glòria Tello
(Grup Compromís), sobre la millora dels
servicis de platja durant els mesos de juny a
setembre.
10é. Pregunta presentada pel Sr. Joaquín
Alpuente Lázaro (EUPV) sobre la conciliació
del dret al descans i del dret a l'oci.
11é. Pregunta presentada per la Sra. Glòria
Tello (Grup Compromís), sobre els problemes
amb la proliferació de bars i amb les terrasses a
la zona declarada acústicament saturada, al barri
de Sant Josep.
12é. Pregunta presentada per la Sra. Glòria
Tello (Grup Compromís ), relativa al local per a
reunions de l'Associació de prejubilats de la
Unió Naval de València.
13é. Pregunta presentada per Sra. Glòria Tello
(Grup Compromís), sobre l'estacioneta de
Natzaret.
14é. Pregunta presentada per la Sra. Glòria
Tello (Grup Compromís), relativa a les
preguntes dels vocals en el Consell de Districte
la contestació del qual es realitza per escrit.

Secretària: M. José Iranzo Iranzo.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,
REALITZADA EL DIA 2 D'ABRIL DE 2014.
Es deixa la dita aprovació per a la sessió que tindrà lloc el pròxim trimestre per no haver
rebut la corresponent acta.
2. DONAR COMPTE DEL CANVI I NOMENAMENT DE VOCALS DEL GRUP
MUNICIPAL POPULAR, MEMBRE DEL CONSELL DE DISTRICTE.
La secretària de la Junta Municipal del Marítim assenyala que per Resolució núm. 12,
de data 7 d'abril del 2014, ha pres la disposició següent:
“De conformitat i acceptant la sol·licitud del portaveu del Grup Municipal Compromís,
relativa al canvi de representant del Grup Municipal en la Junta Municipal del Marítim,
esta Alcaldia resol:
Nomenar vocals titulars de la Junta Municipal de Marítim els Sr. Pedro Aracil
Sanmartin i la Sra. Inés Soriano Pons en substitució del Sr. Juan Francisco Ferris Vidal i
del Sr. Jesús Sedano Llorente respectivament. Nomenar vocals suplents el Sr. Sergio
Bordes Arnal i la Sra. Joana Jiménez Fortea en substitució del Sr. Manuel Seco de
Herrera Cigales i del Sr. Emilio José Pérez Poyatos, respectivament, així com el
nomenament com a vocal suplent de la Sra. Ana Cabuchola Campos, segons el que
establix l'article 84.3 i 85. b del Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l'Ajuntament de València

3. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN NOM
SEU I EN EL D'ESQUERRA UNIDA, SOBRE LA CONCILIACIÓ DEL DRET
AL DESCANS I A L'OCI.
El Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz assenyala que la col·lisió dels drets produïx
situacions que de no ser abordades adequadament i a temps poden derivar en una
degradació de la convivència. Un exemple clar és el dret al descans del veïnat que
sovint es veu alterat pel dret a l'oci.
Estes situacions es produïxen de manera generalitzada els caps de setmana i
especialment és greu a zones on hi ha un nombre important de locals destinats a l'oci.
Una d'estes zones es troba al barri de l'Amistat on confluïxen alguns carrers i locals amb
ambientació musical que atrauen un bon nombre de persones, que generen soroll que
impedix el descans del veïnat.
L'Ajuntament de València té ordenances que regulen la contaminació acústica, els
horaris d'obertura i tancament dels locals, ocupació de via pública…, que pel que es veu
no produïxen l'efecte degut.
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Des d'Esquerra Unida del País Valencià consideren que haurien d'aplicar-s’hi les
ordenances, però també una conscienciació col·lectiva. Per això, el vocal que subscriu
en nom seu i en el d'Esquerra Unida del País Valencià formula la següent
PROPOSTA D'ACORD
Que l'Ajuntament inicie una campanya amb propietaris de locals i veïnat amb la finalitat
de conscienciar i previndre sobre situacions que alteren el descans de veïns i veïnes.
El Sr. Ignaci Pou assenyala que en relació amb la pregunta formulada, es trasllada la
següent informació facilitada pels servicis de Policia Local i Residus:
Informa que des de la Delegació de Contaminació Acústica s'han dut a terme diverses
campanyes de conciliació ciutadana. En concret es treballa en una campanya per a la
temporada de tardor-hivern en coordinació amb la Federació de Veïns i la Federació
d'Hostalers i Pubs per a conscienciar i conciliar els drets i obligacions dels uns i els
altres.
D'altra banda, des de la Regidoria de Joventut es comunica que el Ple de l'Ajuntament
de València va aprovar el passat mes de març el Pla Jove de la ciutat 2014–2018 que
arreplega 9 objectius estratègics, 53 mesures i 214 accions.
A partir de les recomanacions marcades i de les propostes realitzades pels participants
en l'elaboració del Pla a través de meses sectorials i grups de discussió, en els quals van
intervindre a més d'altres agents socials i entitats interessades, la Federació de Veïns i
algun empresari de l'hoteleria, este document arreplega, entre altres, accions
encaminades a la prevenció de les conductes addictives, la promoció d'alternatives d'oci
positiu i la promoció de l'habitabilitat, la sostenibilitat i la dinamització dels barris per a
convertir-los en espais de convivència.
Estes accions són:
− Promoció de tallers per a la sensibilització de l'alumnat i del professorat sobre
els riscos que ocasionen conductes addictives.
− Promoure les sinergies necessàries per a l'organització d'una Unitat Mòbil
d'Informació Nocturna constituïda per un mediador/a social format juntament
amb un/a agent dels cossos de seguretat de l'Estat i un representant de les
associacions del barri. La unitat se situarà a zones d'oci amb una labor
informativa sobre els riscos del consum en contextos d'abús i disposarà d'un
protocol d'actuació. Podrà facilitar la realització voluntària del test d'alcoholèmia
i drogues perquè el/la jove conega l'estat de les seues capacitats i prenga
consciència del perjuí per a la seua salut.
− Fomentar la preparació dels docents, especialment en allò que té a veure amb la
prevenció per a identificar l'inici de les addiccions.
− Establir sinergies per a l'adequació d'infraestructures públiques i privades en
espais multiusos que promoguen i recolzen les expressions artístiques de la
joventut: locals per a assaig d'agrupacions musicals, realització de concerts,
monòlegs, teatre, dansa i musicals, exposicions d'art, club de lectura, curts de
cine.
− Promoure l'oci de barri fent ús de les instal·lacions municipals pròximes.

3

− Increment de campionats joc net en què qui participa disfruta per la realització
de l'activitat (futbol, basquetbol, escacs…) i pel clima d'esportivitat que s’hi
crea.
− Recolzar les associacions capacitades per a realitzar activitats d'oci i cultura,
amb jóvens dels barris, com les societats musicals, associacions juvenils, falles,
federació de veïns/es, associacions excursionistes…, per mitjà d'ajudes, cessió
d'espais, reconeixements…
− Millorar l'oferta d'oci infantil i juvenil als barris amb un increment de les
activitats als centres municipals de Joventut.
Algunes d'estes accions ja s'han posat en marxa. És el cas de la Unitat Mòbil
d'Informació Nocturna ja s'ha posat en marxa este mes de juny. Les primeres
intervencions han tingut lloc durant dos caps de setmana a la plaça del Cedre. Al seu
torn, s'han dut a terme diverses reunions amb les AV de l'Amistat, l'Illa i Ciutat Jardí, a
fi de dur a terme una millor coordinació amb esta Unitat Mòbil. També s'ha realitzat una
intervenció a la Creu Coberta i està previst continuar a l'acabar les vacances estivals i
començament de les classes.
També la Guia d'Activitats per a + / - jóvens, que organitza de forma periòdica esta
Regidoria de Joventut, inclou dins de l'àrea destinada a Salut i Consum Responsable,
cursos i tallers de sensibilització dels riscos que ocasionen les conductes addictives.
Així mateix la Regidoria de Sanitat compta amb programes d'assessorament, atenció i
educació sanitària i de prevenció de les addiccions.
A més es duen a terme reunions amb distints col·lectius i agents socials per a dur a
terme accions del Pla Jove que contribuïsquen a promoure alternatives d'oci positiu.
Una de les zones de celebració de botellot i activitat d'oci nocturn a la Zona 2 és la
compresa a la contornada d'una discoteca situada a l’av. de Blasco Ibáñez. Per a això hi
ha un servici de neteja previst tots els diumenges i festius de l'any per mitjà de l'actuació
d'un dels equips especials de neteja de zones d'activitat nocturna, que a més atén altres
zones de botellot (pl. d’Hondures, pl. del Cedre, pl. de Luis Casanova...)
La dita neteja també es produïx dies laborables per mitjà d'equips de neteja ordinaris
adscrits al DM 13, concretament tots els dissabtes de l'any i alguns dijous i divendres. El
nombre total de servicis anuals l'any 2013 va ser de 66 diumenges i festius i 94 dijous,
divendres i dissabtes (total 160 actuacions). Per a l'any 2014 fins a juny, hi ha hagut un
total de 34 diumenges i festius i 47 dijous, divendres i dissabtes (total 81 actuacions).
Quant a les intervencions realitzades per la Policia Local de València durant l'any 2013
i 2014 al barri de l'Amistat, han sigut les següents:
Actes realitzats:
Any 2103: 69
Any 2014: 61
Intervencions distintes:
Any 2013: 571
Any 2014: 261
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Per la qual cosa, sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Sr. Juan Jiménez Urbán (PSPV), Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSPV),
Sra. Glòria Tello (Grup Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Vots en contra: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina
Dato Muelas, Sra. Inés Soriano Pons i Sr. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Raó per la qual es rebutja la moció
4. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN NOM
PROPI I EN EL D´ESQUERRA UNIDA, SOBRE L'OBERTURA DE CENTRES
ESCOLARS DURANT EL PERÍODE ESTIVAL.

El Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz assenyala que la situació de crisi econòmica que
estem vivint des de fa ja temps està afectant la població d'una manera brutal com no
s'havia conegut des de fa dècades, de manera que ha creat un nou perfil de pobresa.
No obstant, el nombre de persones en situació de risc d'exclusió augmenta en terminats i
en alguns barris de la ciutat és més evident que en altres.
En el nostre districte hi ha zones molt castigades per la crisi i, per tant, famílies en
situació d'extrema necessitat.
Un sector en risc d'exclusió és el dels menors. Durant el curs escolar, molts centres han
actuat com a matalaf per a cobrir les carències pròpies on les famílies no arribaven.
Amb la finalització del curs escolar este sector quedarà, possiblement, desatés.
Per això, el vocal que subscriu en nom seu i en el d'Esquerra Unida del País València
formula la següent
PROPOSTA D’ACORD
ÚNICA: Que la Delegació d'Educació programe activitats gratuïtes als col·legis del
districte per als xiquets i xiquetes en situació d'exclusió, per a garantir-ne l'educació i
també l'alimentació.
En contestació a l'esmentada moció el Sr. Ignacio Pou manifesta que l'ús d'instal·lacions
escolars esta a disposició de totes les associacions que sol·liciten organitzar diferents
activitats, de fet al Districte Marítim s'ha autoritzat l'AMPA del CEIP Cavite–Illa de
Hierro per a portar a terme l'escola d'estiu.
El Sr. Ignacio Pou informa, a més, que el 50% dels col·legis públics de la ciutat
mantindrien el menjador escolar al juliol i setembre, i el 80% dels concertats).
Sotmesa a votació la següent moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Sr. Juan Jiménez Urbán (PSPV), Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSPV),
Sra. Glòria Tello (Grup Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
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Vots en contra: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina
Dato Muelas, Sra. Inés Soriano Pons i Sr. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Raó per la qual es rebutja la moció
5. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN NOM
SEU I EN EL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA, SOBRE
ABONAMENT MULTIVIATGE PER A PERSONES DESOCUPADES.
La crisi econòmica ha afectat d'una manera inesperada i brutal la societat valenciana,
que esta vivint una taxa de desocupació que mai no s'havia conegut.
La ciutat de València té registrades al mes de maig de 2014 un total de 76.463 persones
en les llistes oficials del SERVEF, que representa una taxa del 28,2 % del total de la
província i un 14,2 % del País Valencià, segons fonts del mateix SERVEF.
Estes dades es mantenen d'una manera estable amb molt poques variacions en l'últim
any, per la qual cosa la situació ha provocat un fet estructural de tal manera que els
experts parlen d'un nou perfil de pobresa, que crea més situacions d'exclusió social.
De fet cada vegada són més les famílies que no podrien fer front a una despesa
imprevista, tenint en compte la situació de precarietat en què es troben.
L'Ajuntament com a Administració més pròxima a la ciutadania ha de contribuir al
benestar dels seus administrats través de polítiques d'inclusió social que faciliten el dia a
dia d’estos.
En este sentit, el transport públic és essencial per al desplaçament de les famílies i
suposen una despesa difícil d'assumir en molts casos.
És per això que el vocal que subscriu proposa la següent:
PROPOSTA D'ACORD
ÚNICA. Instar l'Ajuntament de València a facilitar una targeta de transport urbà a les
persones desocupades de llarga duració.
El Sr. Ignacio Pou informa que l'EMT de València disposa de múltiples ajudes per al
transport que s'oferixen a diversos col·lectius amb un cost considerable per a les arques
municipals. De fet, més del 90 % dels usuaris es desplacen cada dia amb títols
subvencionats. D'esta manera és possible ajudar no solament a desocupats sinó també a
altres col·lectius sensibles com ara els jubilats, pensionistes, jóvens i discapacitats.
Un dels títols més utilitzats pels valencians és l’Abonament Multiviatge Plus. El qual
oferix transbords gratuïts sense límits durant una hora. Este títol influïx
considerablement en l'aspecte econòmic: el preu per a 10 viatges és de 8 euros. El cost
del viatge és de 0,80 cèntims d'euro davant de l'1,20 euros que costa un viatge senzill.
Esta diferència sobre el cost del servici és sufragada per l'Ajuntament de València, i es
calcula un cost estimat anual que suposa uns 15 milions d'euros.
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D'altra banda esta l’abonament Or, un títol que beneficia més de 100.000 ciutadans
majors de 65 anys, pensionistes i discapacitats. L'aportació que l'Ajuntament realitza per
a sufragar el cost d'esta mobilitat és de 16 milions d'euros.
Cal destacar el llançament l'any passat del títol EMT Jove. Actualment es validen cada
dia 1000 viatges amb este títol, que costa només 30 euros al mes i es pot utilitzar sense
límit.
De tot això es deduïx l'esforç que realitza l'Ajuntament per a incentivar i promoure el
transport públic entre els ciutadans i col·lectius socials és important.
I tenint en compte el treball, que per a això, està realitzant l'EMT de València, proposa
la següent moció alternativa:
Que l'EMT de València realitze nous estudis per a afavorir, en la mesura que siga
possible, més col·lectius socials desfavorits.
Raó per la qual, sotmesa a votació la següent moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina Dato
Muelas, Sra. Inés Soriano Pons i Sr. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Abstenciones: Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSPV), Sra. Glòria Tello (Grup
Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Vots en contra: Sr. Juan Jiménez Urbán (PSPV),
Raó per la qual s'aprova l'esmentada moció.
No obstant això, el Sr. Miguel Ángel Lázaro Lorente assenyala que manté l'esmentada
moció, de manera que obté el resultat següent:

Vots a favor: Sr. Juan Jiménez Urbán (PSPV), Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSPV),
Sra. Glòria Tello (Grup Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Vots en contra: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina
Dato Muelas, Sra. Inés Soriano Pons i Sr. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Raó per la qual es rebutja l'esmentada moció.
6. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN NOM
SEU I EN EL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA, SOBRE EL PAS
DE VIANANTS SITUAL AL CARRER FAUSTO ELÍO AMB EL CARRER DE
SANT RAFAEL.
El Sr. Miguel Ángel Lázaro Lorente assenyala que el manteniment de les voreres,
calçades i equipament en general, així com l'adequació dels espais públics amb criteris
d'accessibilitat universal, ha de ser no sols una preocupació constant de l'Ajuntament,
sinó també ha de ser un deure diari de l'Administració local.
El correcte manteniment dels equipaments ciutadans garantixen la seguretat dels
vianants, per a donar imatge d'una ciutat que es vol; però, d'altra banda, estalvia diners a

7

les arques municipals, ja que no hauria de fer front a sentències estimatòries per
responsabilitat patrimonial.
El pas de vianants que hi ha a l'altura d'una parada d'autobús de Faust Elío amb Sant
Rafael té deficiències d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda o que
porten carros de la compra, atés que hi ha un desnivell entre la via del tramvia sense que
s'haja adequat per al pas de totes les persones.
Per totes les raons més amunt exposades, el vocal que subscriu, en nom seu i en el
d'Esquerra Unida del País València formula la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es prenguen les mesures oportunes per a garantir l'accessibilitat universal.
El Sr. Ignacio Pou diu que havent consultat la Regidoria d'Urbanisme esta li comunica
que el problema va sorgir allí quan s’hi van posar els semàfors, que són posteriors al
tramvia. Eixos semàfors van ser col·locats a petició dels veïns perquè es queixaven de la
volta que havien de donar per a accedir a la parada de l'EMT. Per part de Transports i
Circulació es va accedir a la petició i es va semaforitzar un nou pas de vianants.
El problema sorgix perquè la plataforma del tramvia, que està elevada, no es pot tocar.
En primer lloc perquè es tracta d'una infraestructura compacta amb les vies, i en segon
lloc perquè no depén de l'Ajuntament.
Quan depenia de nosaltres vam proposar ressaltar l'asfalt, tipus gual, per a anivellar el
rastell amb la calçada. Esta solució va ser rebutjada pels responsables de Trànsit, que
són partidaris dels guals.
El Sr. Ignacio Pou també diu que en la Comissió d'Urbanisme realitzada el 26 de març
de 2012, el portaveu del seu grup municipal a l'Ajuntament, Sr. Amadeu Sanchis, va
presentar una moció en relació amb este pas de vianants, al qual se li va donar resposta
completa i de la qual hauria d'haver-li informat degudament.
La resposta que arreplega l'acta de la sessió, diu textualment:
“El Sr. Lledó respon que tècnicament no és possible ni eliminar ni rebaixar el pas de
vianants, perquè quedaria debilitat per a suportar la força que exercix un tramvia, la qual
cosa ha sigut manifestada diverses vegades tant pels tècnics autonòmics com pels
municipals. No obstant això, hi ha una alternativa molt senzilla per a creuar, perquè hi
ha un pas de vianants a no més de 50 metres.”
Inclosos en un projecte d'execució de rebaixos en passos de vianants per a millorar
l'accessibilitat, es va a executar de manera imminent al districte, els passos de vianants:
−
−
−
−

Plaça del Cedre
Vorera Oest de l'av. de la Serradora.
Pas de vianants a Fontilles amb Nova Tabarca.
Pas de zebra al carrer de la República de Guinea Equatorial amb José María
Haro.
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Carrer de la Indústria, a la vorera de la part on s'accedix a la plaça interior de
Federico Mayo i igualment al carrer del Mestre Valls.

Sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Sr. Juan Jiménez Urbán (PSPV), Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSPV),
Sra. Glòria Tello (Grup Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Vots en contra: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina
Dato Muelas, Sra. Inés Soriano Pons i Sr. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Raó per la qual es rebutja l'esmentada moció.
7. MOCIÓ PRESENTADA PER LA SRA. GLÒRIA TELLO COMPANY EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMIS SOBRE EL CENS DE MENORS
EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL I D'ESCOLES D'ESTIU AMB
MENJADOR SOCIAL.
Assumpte: cens de menors en situació d'exclusió social i d'escoles d'estiu amb
menjadors socials.
La ciutat de València, com la resta de l'Estat, compta amb una xarxa de centres
educatius públics, que recolzen els xiquets en edat escolar per a rebre la seua formació
obligatòria, i que complementàriament, al mateix temps, també són espais de relacions
no formals, que formen part de l'educació dels xiquets de la ciutat.
Estos centres educatius, oberts en horari extraescolar i en períodes no lectius, com per
exemple, Nadal, Pasqua o l'estiu, són espais per a desenvolupar activitats esportives i
socioculturals, tal com arreplega l'actual Pla Jove de la ciutat de València 2014-18, en el
qual es diu textualment “Fomentar l'aprofitament d'infraestructures dels centres
educatius fora de l'horari escolar per mitjà del programa de dinamització dels centres
educatius que convertisca el centre escolar en un centre sociocultural, que optimitze
l'explotació de les instal·lacions escolars per a la realització d'activitats extraescolars
que integren l'alumnat en programes inclusius.”
D'altra banda, l'actual situació socioeconòmica denunciada en nombroses ocasions pels
nostres regidors a l'Ajuntament de València i els nostres diputats autonòmics a les Corts
Valencianes, ha obligat la Conselleria de Benestar Social a obrir, recentment, una línia
d'ajudes als menjadors de les escoles d'estiu de la ciutat, encara que les formes i els
temps per a presentar-les faran que no arriben a totes i tots els xiquets en situació
d'exclusió social, que haurien tingut l'única oportunitat de menjar “un plat de calent”
este estiu.
La realitat d'esta ciutat dista molt d'una efectiva xarxa d'escoles d'estiu municipals que
cobrisquen les necessitats socioculturals dels xiquets i en esta ocasió també, de les
mínimes necessitats alimentàries. I, especialment al nostre districte, la situació de
precarietat de nombroses famílies amb menors al seu càrrec, ha comportat en molts
casos, la impossibilitat d'estes de proporcionar als xiquets i xiquetes una alimentació
adequada.
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Són al contrari, algunes entitats privades, com per exemple les AMPA, les que
assumixen estes accions des de les seues línies pressupostàries, amb la carència de
possibilitats que açò representa, d'arribar a tots els menors.
PROPOSTA:
PRIMERA: que es constituïsca de forma immediata al districte Marítim, una *taula de
treball on estiguen presents les ONG més significatives en este camp d'atenció
humanitària, les distintes administracions generadores d'ajudes, entre altres este
Ajuntament, amb la presència de treballadors i treballadores de servicis socials.
SEGONA: que esta taula de treball, estudie al nostre districte Marítim, quants i quins
són els xiquets i les xiquetes que estan en situació d'exclusió social o de pobresa. A fi de
poder dissenyar actuacions encaminades a millorar-ne la situació.
TERCERA: en cas de ser necessari, que s'habilite una aplicació pressupostària per a fer
front a les despeses que es puguen derivar d'estes actuacions.
QUARTA: que l'Ajuntament de València cree un cens d'escoles d'estiu, de titularitat
municipal i de gestió privada, del districte Marítim, per a facilitar-ne l'ús efectiu.
QUINTA: que l'Ajuntament de València divulgue estes escoles d'estiu entre els xiquets i
xiquetes de la ciutat, que explique els avantatges socioculturals que suposen i que
oferisca la possibilitat del servici de menjador.
SEXTA: que l'Ajuntament de València subvencione els menjadors de les escoles d'estiu
entre els xiquets i xiquetes més necessitats del districte Marítim.
El Sr. Ignacio Pou informa, que a fi de donar cobertura a les necessitats bàsiques dels
menors, en el període estival, pertanyents a famílies amb escassos recursos econòmics i
risc d'exclusió social, des de la Regidoria de Benestar Social i Integració d'este
Ajuntament s'han arbitrat els recursos següents:
− Ajudes de Menjador Escolar per al mes de juny per a possibilitar que, els menors
que tinguen concedida l'ajuda de menjador escolar per al curs 2013-2014,
puguen continuar assistint al menjador escolar en aquells centres educatius que
mantinguen obert el menjador durant el mes de juny. En el present mes de juny
han pogut continuar fent ús del menjador escolar més de 600 menors.
− Ajudes d'Ofici per al període estival. Es concedixen d'ofici quan els
professionals dels Servicis Socials Municipals valoren tècnicament l'existència
de situacions de precarietat i/o risc de menors. Tenen com a objectiu que els
menors que es troben en estes circumstàncies socioeconòmiques puguen acudir
als centres educatius que estiguen oberts per a participar en activitats i assistir al
menjador. Cobrixen els mesos de juliol, agost i setembre. Poden beneficiar-se
els menors de 0 a 16 anys, de tots els cicles escolars (primer i segon d'Educació
Infantil; Primària i Secundària) i de qualsevol centre educatiu que estiga obert
(centres públics, privats i concertats). Per als mesos de juliol, agost i setembre de
2014 s'han destinat 200.000 euros per a estes ajudes de què podran beneficiar-se
més de 400 menors cada mes.
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− Ajudes de la Conselleria de Benestar Social. Tenen la mateixa finalitat que les
Ajudes d'Ofici per al període estival però també poden concedir-se per a
sufragar activitats i menjadors que no han d'ubicar-se necessàriament a centres
escolars. Cobrixen els mesos de juliol i agost. Este Ajuntament ha sol·licitat a la
Conselleria 38.700 euros (el màxim permés en l'orde que les regula) per a
incrementar l'import destinat a les ajudes d'ofici municipals. Permetrà atendre a
vora 100 menors més durant els mesos de juliol i agost.
− Targeta València amb tu. És un mitjà per a arbitrar la concessió d'ajudes per a
contribuir a les despeses de manutenció de famílies amb menors prioritàriament
en situacions socioeconòmiques precàries i situacions d'especial vulnerabilitat.
És una ajuda econòmica la tramitació de la qual s'inicia a proposta dels Servicis
Socials Municipals, en funció de la valoració tècnica que realitzen els
corresponents professionals. La “Targeta València amb tu” és una targeta
prepagament amb saldo mensual definit de 250 euros, per a unitats familiars que
tinguen fins a 2 menors i 340 euros, per a unitats familiars que tinguen més de
dos menors. Es destinarà per a l'adquisició de productes alimentaris, d'higiene
personal o altres necessaris per a cobrir les necessitats dels menors per part de
les unitats familiars als establiments amb codi de Classificació Nacional
d'Activitats Econòmiques que admeten la targeta. Inicialment la Targeta
València amb tu es posa en marxa durant els mesos de juliol i agost i compta
amb un pressupost de partida de 200.000 euros amb els quals es podrà atendre
350 famílies cada mes.
− Escoles Esportives Municipals. Concessió de 40 places gratuïtes, per part de la
Fundació Esportiva, per a participar en les Escoles Esportives Municipals que
disposen de servici de menjador.
− Escola d'Estiu de la Universitat Politècnica. Concessió de 15 places gratuïtes en
l'Escola d'Estiu de la Universitat Politècnica, amb servici de menjador.
A més de tot açò, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València oferta tots els
estius un variat ventall d'activitats per als xiquets, xiquetes i jóvens de la ciutat que
s'inicia al finalitzar el curs escolar. El dilluns 23 de juny van donar començament les
activitats preparades per a les vacances estivals: activitats diferents per a disfrutar de la
naturalesa, practicar esport, relacionar-se amb més jóvens, excursions, visites culturals,
jocs, tallers, aprenentatge d'un altre idioma a València o a Anglaterra, activitats totes
que es desenvolupen des de finals del mes de juny fins a finals d'agost.
Amb este objectiu, per als mesos de juny, juliol i agost s'han oferit 3.770 places, de les
que 556 corresponen a l'oferta per a aprenentatge d'una altra llengua, a les quals cal
sumar les més de 4.000 que s'oferixen des de la Fundació Esportiva Municipal.
El programa és ampli i es dirigix a edats entre els 3 i els 35 anys. La Campanya d'Estiu
de Joventut s'ha convertit en una valuosa opció perquè tots estos jóvens puguen realitzar
activitats d'oci i temps lliure, a més de permetre als pares i mares compatibilitzar el seu
treball amb les vacances escolars dels seus fills i filles.
De totes estes activitats es realitza una gran difusió a través de la web municipal i la
web de la Regidoria de Joventut, xarxes socials, com canal bussi, en els Centres
Municipals de Joventut, en agendes culturalsen línia, en blogs d'AMPAS.
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Alguna d'estes activitats és gratuïta com “Viu l´Estiu”, altres com “Estiu a l'Alqueria
Fèlix” costen 16 euros a la setmana, “Tallers a Campanar” 20 euros a la setmana, “Estiu
a la ciutat” o “Estiu esportiu” 35 euros a la setmana.
Per als més menuts, de 3 a 7 anys, durant sis setmanes, de dilluns a divendres en horari
de 9 a 14 h. s'oferix l'activitat “Tallers a Campanar”, on juguen i realitzen tallers,
treballen les àrees d'expressió dinàmica, plàstica, naturalesa, medioambient i animació
lectora.
Per a les edats de 6 a 8 anys, s'oferix l'activitat d'Estiu a l'Alqueria Fèlix, en horari de 9
h a 14.00 h, de dilluns a divendres durant sis setmanes, 120 xiquets i xiquetes
participaran en l'activitat i exerciran activitats d'expressió plàstica, teatre, expressió
corporal i animació lectora.
La clàssica activitat de l'estiu d'esta Regidoria de Joventut és Estiu a la ciutat, dirigida a
les edats entre 8 i 12 anys. 580 xiquets i xiquetes realitzaran esta activitat. Des de les 9 a
14 h, de dilluns a divendres, durant cinc setmanes, realitzen excursions, visites culturals,
jocs, es banyen a la piscina i en la platja. Enguany treballaran el tema de l'educació
mediambiental, l'ecologia, el respecte a la naturalesa i l'educació en la salut.
Amb Estiu esportiu s'oferixen 125 places, per a les edats compreses entre els 13 i 16
anys. L'activitat es realitza de dilluns a divendres, durant cinc setmanes, des de les 9 h
fins a les 18. h. Els jóvens practiquen activitats esportives: futbol, basket, hoquei,
voleibol, handbol, relleus…
L'activitat Estiu a cavall es dirigix a xiquets i xiquetes de 8 a 11 anys. L'activitat
s'exercix de dilluns a divendres de 9 a 17 h durant sis setmanes i hi participen 144
xiquets i xiquetes.
Viu l´estiu es dirigix a jóvens de 10 a 14 anys. L'activitat té una duració de 4 setmanes
de dilluns a divendres de 9 a 17 h. S’hi realitzen activitats lúdiques als centres
municipals de Joventut. Este programa intenta potenciar estils de vida saludables.
Altres activitats que s'oferixen són: les Activitats nàutiques al Saler, el Campament
d'anglés al Saler, la Colònia d'anglés a Rocafort, els Cursos intensius d'alemany i anglés
a les aules de formació de la Regidoria de Joventut i els Cursos d'anglés en Oxford.
La Regidoria de Joventut atén les peticions formulades des dels servicis Benestar Social
per a atendre xiquets i xiquetes amb necessitats d'atenció especial.
Durant el mes de juny, per a completar les vesprades sense classes dels xiquets i
xiquetes, també s'han oferit diferents activitats i tallers als centres municipals de
Joventut i també durant l'estiu estan oberts i programen activitats per a la població jove.
Finalment, per a este estiu, també des de la Fundació Esportiva Municipal de
l'Ajuntament de València s'oferix un ampli programa d'escoles esportives.
Les activitats esportives d'estiu que s'oferixen estan organitzades per les Federacions i
Entitats col·laboradores en el programa d'Escoles Esportives i estan recomanades
especialment per la Fundació Esportiva Municipal pel seu caràcter educatiu.
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Amb estes activitats es pretén completar la formació dels alumnes, promocionar l'esport
per a tots, com a mitjà d'ocupació del temps lliure, i recolzar les famílies en la seua tasca
de conciliar el seu temps laboral amb l'atenció dels seus fills.
Les Escoles Esportives d'Estiu, campanya “Naturalesa i esport” és desenvolupa des del
curs 96/97 i està dirigida a tots els escolars de la ciutat d'edats compreses entre els 8 i
els 16 anys.
Les activitats que s'exercixen en estes Escoles d'Estiu són molt atractives per a l'escolar
i molt variades (activitats a la naturalesa, activitats aquàtiques, esports d'aventura,
gimcanes, tallers i aules de naturalesa i esport, jocs, expressió…).
Enguany s'oferix un total de 4.020 places, en les següents activitats i campus:
− Multiaventura a l’embassament d'Alarcón: 50 places. (1 setmana). Activitats
a la naturalesa, multi-aventures, esportives, tallers i manualitats, activitats
diverses… (S'organitza amb la Federació de Bàdminton).
− Escola Esportiva d'Estiu a Benicalap: 750 places (150 alumnes per setmana. 5
setmanes). Activitats esportives variades, tallers i manualitats, entrenament diari
de basquetbol i esgrima, i piscina. (S'organitza amb la Federació de Basquetbol).
− Escola Esportiva d'Estiu en Benimaclet: 810 places (135 alumnes per
setmana. 6 setmanes). Activitats esportives variades, tallers i manualitats,
entrenament diari de basquetbol i esgrima, i piscina. (S'organitza amb les
Federacions de Basquetbol i Esgrima).
− Escola Esportiva d'Estiu en Beteró. 600 places (100 alumnes per setmana. 6
setmanes). Hoquei, pàdel, tallers, activitats esportives i estudi. (S'organitza amb
la Federació d'Hoquei).
− Multiesport a Xest: 200 places. (100 alumnes per setmana. 2 setmanes).
Activitats multiesport, tallers i manualitats, piscina i jocs de campament.
(S'organitza amb la Federació de Voleibol).
− English Summer School al CEIP Ramiro Jover: 250 places. (50 alumnes per
torn. 5 setmanes). Classes d'anglés, activitats esportives, tallers i manualitats, i
altres activitats. (S'organitza amb la Federació de Bàdminton).
− IX Campus de Futbol Femení: 280 places. (70 alumnes per setmana. 4
setmanes). Futbol, altres activitats esportives, jornades aquàtiques i tallers.
(S'organitza amb el Club de Futbol Femení Marítim).
− Lluita platja: 120 places. (30 alumnes per quinzena. 4 quinzenes). Activitats de
lluita. (S'organitza amb el Club de Lluita).
− Multiesport al Pavelló Malva-rosa: 200 places (100 alumnes per setmana. 2
setmanes). Activitats de Multiesport, tallers, i jocs de platja. (S'organitza amb les
Federacions de Handbol i Voleibol).
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− I Campus Multiesport la Petxina: 600 places. (100 alumnes per setmana. 6
setmanes). Activitats multiesport, anglés en tallers i manualitats, i esports
aquàtics en piscina. (S'organitza amb el C.A. Ciutat Vella).
− Volei platja a la Malva-rosa: 160 places. (40 alumnes per torn. 4 quinzenes).
Volei platja. (S'organitza amb la Federació de Voleibol).
En coordinació amb el Servici de Benestar Social, com s'ha dit abans, la Fundació
Esportiva Municipal reserva places a les Escoles Esportives d'Estiu per a alumnes amb
necessitats d'atenció especial, per a facilitar-los-hi l'accés i el servici d'alimentació. 8 de
les 11 activitats que s'oferixen inclouen en la seua programació el servici de menjador
per a qui ho desitge.
El Sr. Ignacio Pou afig que actualment al Centre de Servicis Socials de la Malva-rosa hi
ha localitzades totes les famílies amb necessitats, que no cal crear més òrgans com els
que proposava Compromís perquè ja existien les meses de solidaritat amb eixa funció, i
a més, també hi ha una comissió de risc de menors, que treballa amb tots els xiquets que
tenen necessitat, i que posava a la seua disposició tots els recursos que oferien les
diferents administracions.
Ignacio va informar, a més, que el 50% dels col·legis públics de la ciutat mantindrien el
menjador escolar al juliol i setembre, i el 80% dels concertats).
La Sra. Glòria Tello explica que havent mantingut conversació amb els treballadors de
la mesa de solidaritat li comuniquen, que atés que no hi ha reunions periòdiques i atés
que la plantilla es troba al 60 % per no cobrir-se les baixes, estes no poden funcionar
degudament.
Igualment diu que en la moció no sols es fa referència al servici de menjador per als
xiquets en situació de desemparament sinó que el seu seria cobrir les necessitats d'estos
xiquets quant a l'ocupació d’estos en temps d'oci, per a proporcionar-los una alternativa
saludable quant a educació social, higiene, hàbits alimentaris…
Sotmesa a votació la següent moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Sr. Juan Jiménez Urbán (PSPV), Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSPV),
Sra. Glòria Tello (Grup Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Vots en contra: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina
Dato Muelas, Sra. Inés Soriano Pons i Sr. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Raó per la qual es rebutja l'esmentada moció.

8. MOCIÓ PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO COMPANY, EN NOM SEU I
EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LA MILLORA DE MOBILITAT AL
BARRI DE NATZARET.
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Assumpte: Millora de la mobilitat al barri de Natzaret
Alguns són els barris de la nostra ciutat que no tenen una bona planificació que els
facilite una mobilitat sostenible i integradora. Però dins de tots estos, Natzaret és un dels
barris, si no el que més, més maltractat en este sentit.
Tant el port com la ciutat, pareixen haver oblidat el deute històric que tenen amb este
barri, des que en 1986 l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària, van firmar el
conveni que permetia l'ampliació del port pel sud, el que va suposar la pèrdua de l'eixida
al mar del barri.
Però no sols Natzaret veu minvades les seues opcions de mobilitat per l'est cap a la mar,
sinó que amb l'abandonat circuit urbà de Fórmula 1, el barri es veu més aïllat que cap
altre.
És per això que des de Compromís, escoltant les reivindicacions veïnals i considerant
primordial donar solució a este problema, proposem una sèrie de mesures que
proporcionen una mobilitat més sostenible i integradora al barri de Natzaret.
És per tot això que presenta les següents PROPOSTES D'ACORD
PRIMERA: Senyalitzar l'accés de vianants i de carril bici del pont de la línia T2 del
metro tramvia que salva les vies del tren.
SEGONA: Habilitar un enllaç de vianants i per a Centre d'Investigació Príncep Felip
amb el jardí de les Moreres per la vora dreta del vell llit del riu.
TERCERA: Instal·lar una xicoteta passarel·la de vianants i bicicletes per a salvar el
canal d'aigua i accedir al jardí del Túria del llit esquerre a l'avinguda de França.
QUARTA: Ampliar la línia 95 de l'EMT per a millorar i normalitzar la connexió de la
Ciutat de les Arts i les Ciències amb la Marina, a través de les Moreres, la Punta i
Natzaret.
QUINTA: Realització d'un pla d'usos públics del circuit urbà de Fórmula 1 per a
millorar la mobilitat entre el Grau i les Moreres, la Punta i Natzaret.
El Sr. Ignacio Pou assenyala que en relació amb la pregunta formulada es trasllada la
informació facilitada pels servicis de Circulació i Transport que informen que atenent
la petició de l'Associació de Veïns del Barri, l'esmentat servici té previst en pròximes
actuacions senyalitzar l'accés per als vianants i bicicletes del pont de la línia T2 del
metro que salva les vies del tren.
Part del circuit de Formula 1 a què fan referència es troba ubicat en l'àmbit del PAI del
Grau, pendent d'execució, per la qual cosa les mesures proposades no podran tindre's en
consideració mentres no es pose en marxa la urbanització de la zona.
El Sr. Ignacio Pou també contesta que actualment seria viable una reordenació
d'itineraris, de manera que es diversificaran els accessos a Natzaret, encara que esta
reordenació (ampliació de la línia 95 fins a Natzaret) porta associat un manteniment de
l'actual nivell de servici. D'esta manera els viatges i places que s'oferixen per a
l'ampliació de la Línia 95 es realitzarien amb recursos provinents de la línia 3, per la
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qual cosa esta passaria a realitzar únicament el tram entre l'avinguda del Cid i Serradora.
Esta proposta ja ha sigut traslladada a les associacions de veïns de Natzaret en diverses
reunions, l'any 2012, i no es porta a terme per falta d'acord entre estes.
Glòria Tello, respecte de l'esmentada moció, assenyala que l'ampliació de la Línia 95 de
l'EMT suposa un detriment de la Línia 3.
D'altra banda també fa especial insistència en el fet que l'explicació que fa Nacho Pou
en referència al PAI del Grau, atés que en l'època de Francisco Camps tot allò que s'ha
assenyalat per Nacho ja es va dir.
Quant a la senyalització de l'accés per a vianants i bicicletes del pont de la Línia T2,
Glòria requerix que es realitze tan ràpidament com siga possible.
Sotmesa a votació la moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Sr. Juan Jiménez Urban (PSPV), Sra. Victoria Daboise Gabarda (PSPV),
Sra. Glòria Tello (Grup Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Vots en contra: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina
Dato Muelas, Sra. Inés Soriano Pons i Sr. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Raó per la qual es rebutja l'esmentada moció.
9. MOCIÓ PRESENTADA PER LA SRA. GLÒRIA TELLO COMPANY, EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE ELS SERVICIS DE
PLATGES DURANT ELS MESOS DE JUNY A SETEMBRE.
Assumpte: Millora dels servicis a les platges durant els mesos de juny a setembre
Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures, les platges del nostre districte passen a
constituir un dels principals atractius de la ciutat de València.
Són estes les platges més urbanes i, per tant, les més concorregudes, ja què els usuaris
poden delectar-s’hi amb total comoditat, sense necessitat d’eixir de la ciutat.
A més, són molts els veïns i veïnes procedents ja no sols de la ciutat, sinó també altres
municipis, els qui s'acosten a disfrutar de les nostres platges. I especialment als mesos
compresos entre juny i setembre, l'afluència de persones és massiva i es prolonga tot el
dia i també a la nit, amb més intensitat, si és possible, els caps de setmana.
Els ciutadans i ciutadanes busquen a la platja, ja no sols realitzar activitats d'oci i esport,
sinó també moltes vegades, disfrutar de tradicions tan nostres com per exemple anar
amb la família a sopar a la vora de la mar.
Per això, la vocal que subscriu en nom seu i en el del Grup Compromís formula:
PRIMERA: que durant els mesos de juny a setembre, s'augment la freqüència de neteja
de la zona del passeig marítim i carrers d'al voltant. Fent especial èmfasi en el buidatge
de les papereres i contenidors, així com a l'agranat i rentada, especialment allà on es
concentren els servicis d'hoteleria i restauració.
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SEGONA: què s'instal·len noves papereres tant al passeig Marítim com la platja, que
permeten al ciutadà dur a terme la separació de qualsevol tipus de residus, per a
facilitar-ne d'esta manera, el reciclatge i fomentar esta bona pràctica entre la ciutadania.
TERCERA: que es garantisca l'adequat estat del carril bici a la zona del passeig
Marítim, tant la infraestructura com la neteja. Per a evitar també l'acumulació d'arena al
carril bici. De manera que els ciclistes puguen circular-hi amb totes les garanties de
seguretat necessàries.
QUARTA: que s'incremente el nombre de servicis públics al passeig Marítim, la
freqüència de neteja i que romanguen oberts les 24 hores del dia, durant els mesos
compresos entre juny i setembre, ambdós inclosos.
QUINTA: que s'incremente el servici de biblioteques de platja “Bibliomar”, tant en
quantitat com en horari. De manera que els usuaris puguen disfrutar d'este servici amb
horari ininterromput al matí i vesprada i puguen disposar almenys d’una altra biblioteca
al nostre districte, que acoste i facilite l'accés als ciutadans i ciutadanes.
Nacho Pou assenyala que sobre el punt 1, la neteja al passeig Marítim i als carrers
adjacents, s'agranen tots els dies, de dilluns a diumenge. Així mateix, els contenidors del
passeig Marítim s'arrepleguen diàriament. Este increment de freqüència de neteja
s'efectua en la temporada alta de platges. Igualment, en torn de vesprada les papereres
del conjunt platja passeig són arreplegades per segona vegada entre el 20 de juny i el 14
de setembre: D'altra banda, des del 16 de juny es presta el servici de neteja mixta amb
cisterna, conductor i peó al passeig Marítim que es mantindrà fins al 14 de setembre.
Des de l'1 de juny fins al 15 d'octubre es disposa d'una agranadora i 3 operaris per a
escometre la neteja del botellot que es produïx entre el passeig de Neptú i la discoteca
Akuarela.
Sobre el punt 2, cal informar que des del 20 de juny hi ha instal·lat tot el dispositiu de
papereres a les platges:
− 53 bidons metàl·lics.
− 196 papereres per a residu domèstic o assimilable.
− 11 illes ecològiques.
− 120 papereres de 120 litres al passeig Marítim, amb un increment recent de 30
unitats per a la present temporada alta i següents.
Sobre el punt 3, cal indicar que diàriament es verifica l'estat d'acumulació d'arena al
carril bici, de manera que no supose cap problema la circulació amb bicicleta. Per a això
es compta a més amb una mini pala per a la retirada d'arena quan així cal.
Sobre el punt 4, cal dir que la freqüència de neteja dels servicis higienicosanitaris,
públics i gratuïts de propietat municipal, es realitza a primera hora del matí i es continua
per segona vegada durant la jornada, tot això és considerat adequat per a mantindre els
servicis nets per a l'ús ciutadà.
En relació amb el quint punt la platja del Cabanyal i de la Malva-rosa oferixen al
ciutadà dos biblioteques. La platja de Pinedo disposa d'una altra. De manera que són un
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nombre adequat per a l'ús, en funció de resultats d'utilització i concepte pel qual han
sigut creades.
Tenen una franja d’horari d'obertura al públic adequada i eficient.
Les enquestes de satisfacció omplides al final de temporada oferixen un percentatge de
conformitat del 98%.
La Sra. Glòria Tello assenyala que la neteja de les papereres és insuficient sobretot en
cap de setmana i també és insuficient el nombre de papereres de reciclatge, atés que a
partir del 20 de juny les van col·locar dins de l'arena però no fora.
la Sra. Glòria també diu que la neteja del carril bici tampoc no és l'adequada i que
s'hauria de netejar més sovint.
Quant a les biblioteques, estes tan sols obrin les seues portes tres hores i mitja
diàriament, per la qual cosa haurien d'ampliar el seu horari.
Quant a la neteja dels servicis, Ignacio Pou assenyala que el que es pretén és evitar el
vandalisme, a la qual cosa Glòria Tello contesta que cal educar la població i no
reprimir-la.
Pel que sotmesa a votació la següent moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: Sr. Juan Jiménez (PSOE), Sr. Lorenzo Adell (PSOE), Sra. Glòria Tello
(Grup Compromís) i Sr. Miguel Ángel Lorente Ortiz (EUPV).
Vots en contra: Sr. Ignacio Pou Santonja, Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Cristina
Dato Muelas, Sra. Antonia Cabrera Melià i Sra. Mª Carmen Ruiz Castillo.
Raó per la qual es rebutja l'esmentada moció.
10. PREGUNTA PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN
NOM PROPI I EN EL D'ESQUERRA UNIDA, SOBRE LA CONCILIACIÓ DEL
DRET AL DESCANS I A L'OCI.
és greu en zones on hi ha un número important de locals destinats a l'oci.
Una d'estes zones es troba en el Barri de l'Amistat on confluïxen alguns carrers i locals
amb ambientació musical que atrauen a un bon nombre de persones generant soroll que
El Sr. Miguel Ángel Lorente assenyala que la col·lisió dels drets produïx situacions que
de no ser abordades adequadament i a temps poden derivar en una degradació de la
convivència. Un exemple clar és el dret al descans del veïnat que sovint es veu alterat
pel dret a l'oci.
Estes situacions es produïxen de manera generalitzada els caps de setmana i
especialment impedix el descans del veïnat.
L'Ajuntament de València té ordenances que regulen la contaminació acústica, els
horaris d'obertura i tancament dels locals, ocupació de via pública…, que pel que es veu
no produïxen l'efecte que deuria.
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Des d'Esquerra Unida del País València consideren que haurien d'aplicar-se les
ordenances, però també una conscienciació col·lectiva, per això el vocal que subscriu en
nom propi i en el d'Esquerra Unida del País València formula la següent
PROPOSTA
Què l'Ajuntament inicie una campanya amb propietaris de locals i veïnat amb la finalitat
de conscienciar i previndre sobre situacions que alteren el descans de veïns i veïnes.
El Sr. Ignacio Pou assenyala que en relació amb la pregunta formulada, es trasllada la
següent informació facilitada pels servicis de Policia Local i Residus:
Una de les zones de celebració de botellot i activitat d'oci nocturn a la Zona 2 és la
compresa a la contornada d'una discoteca a l’av. de Blasco Ibáñez. Per a això hi ha un
servici de neteja previst tots els diumenges i festius de l'any per mitjà de l'actuació d'un
dels equips especials de neteja de zones d'activitat nocturna, que a més atén altres zones
de botellot (pl d’Hondures, pl. del Cedre, pl. Luis Casanova ...)
La dita neteja també es produïx els dies laborables per mitjà d'equips de neteja ordinaris
adscrits al DM 13, concretament tots els dissabtes de l'any i alguns dijous i divendres. El
nombre total de servicis anuals l'any 2013 va ser de 66 diumenges i festius i 94 dijous,
divendres i dissabtes (total 160 actuacions). Per a l'any 2014 fins a juny, hi ha hagut un
total de 34 diumenges i festius i 47 dijous, divendres i dissabtes (total 81 actuacions).
Quant a les intervencions realitzades per la Policia Local de València durant l'any 2013
i 2014 al barri de l'Amistat, han sigut les següents:
Actes realitzats:
Any 2103: 69
Any 2014: 61
Intervencions distintes:
Any 2013: 571
Any 2014: 261
11. PREGUNTA PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO COMPANY, EN NOM
PROPI I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LA PROLIFERACIÓ DE
BARS I AMB LES TERRASSES A LA ZONA DECLARADA ACÚSTICAMENT
SATURADA, AL BARRI DE SANT JOSEP.
Assumpte: Problemes amb la proliferació de bars i amb les terrasses a la zona declarada
com a Zona Acústicament Saturada, al barri de Sant Josep.
En el Ple de l'Ajuntament de València del 27 de desembre de l'any 1996, es va adoptar
l'acord que declarava el barri de Sant Josep de València com a Zona Acústicament
Saturada.
Va ser la primera zona de la ciutat a ser declarada ZAS i la primera que es van reduir els
horaris dels locals d'oci pel soroll.
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Fins a eixe moment, els veïns i veïnes havien patit, durant molts anys, elevats nivell
sonor a l'ambient exterior, conseqüència bàsicament de la concentració de locals d'oci,
de l'incompliment de la normativa sobre soroll i l'horari de tancament dels establiments
i de la massiva afluència de públic i vehicles.
La declaració de ZAS d'esta part de la ciutat prohibix l'obertura de nous bars i pubs, així
com fixa una distància mínima de 65 metres per a la resta de negocis i l'horari d'obertura
no pot sobrepassar la mitjanit.
No obstant això, des de fa temps els veïns i veïnes del dit barri veuen com últimament
es produïx una proliferació de nous locals d'oci a la zona declarada ZAS, que incomplix
aquelles condicions que fixa la normativa en estes zones.
I al mateix temps, la proliferació de terrasses a les voreres de la plaça del Xúquer i els
carrers del voltant, com el carrer del Serpis, està ocasionant més molèsties encara a este
veïnat que ha patit tant per este assumpte.
Estes terrasses, en alguns casos, es troben a molt poca distància de les façanes.
En altres casos, les terrasses ocupen l'espai reservat per a vianants.
I inclús alguns bancs han sigut reemplaçats per a poder instal·lar terrasses.
De l'anteriorment exposat s'adjunten fotografies a l'acta.
Per tot açò, la vocal que subscriu formula les següents:
PREGUNTES
1. Quines mesures prendrà o està prenent l'Ajuntament de València per a tractar
l'assumpte de la proliferació de bars a una zona com esta declarada ZAS? En quin
termini?
2. En el cas de les terrasses, com és que l'Ajuntament de València les autoritza en espais
tan reduïts o tan pròxims a passos de vianants que dificulten el pas de les persones?
Quines mesures adoptarà l'Ajuntament de València per a solucionar este problema? En
quin termini seran preses estes mesures?
3. Per què s'ha autoritzat el reemplaçament de bancs per a poder instal·lar les terrasses?
Pensa l'Ajuntament de València tornar a instal·lar eixos bancs? En cas afirmatiu, quan?
Assumpte: Problemes proliferació de bars i terrasses a zona ZAS al barri de Sant Josep.
En relació amb les preguntes formulades per Glòria Tello Company, vocal del Grup
Municipal Compromís, relatives a problemes amb la proliferació de bars i terrasses a la
ZAS del barri de Sant Josep, i de conformitat amb la informació subministrada pels
Servicis d'Activitats i Descentralització, i Via Pública, el Sr. Ignacio Pou informa que
des del Servici d'Activitats s’indica que després de la declaració de la zona Zas de
Xúquer no autoritza la instal·lació de bars i cafeteries, tan sols de restaurants. En el
supòsit que es tinga coneixement que algun local no té l'oportuna llicència o no s'ajusta
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a la concedida adopten les corresponents mesures per a garantir el compliment de les
mesures restrictives vigents.
Les autoritzacions de terrasses es concedixen d'acord amb els criteris que arreplega
l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic, que establix que
no s'autoritzarà la col·locació de taules, cadires i la resta d'elements a les voreres de
menys de 3 metres d'amplària lliure al trànsit de vianants. En tots els casos haurà de
mantindre's la banda lliure de vianants vora la façana, definida en l'Ordenança
d'Accessibilitat en el Medi Urbà del Municipi de València. L'ocupació es farà en franja
paral·lela a la façana situada a una distància mínima de 0,50 m del rastell i respectant la
banda de vianants. No es podrà autoritzar ni instal·lar a llocs que obstaculitzen o
dificulten els passos de vianants. Consten denúncies a locals que excedixen en
l'ocupació autoritzada, o incomplixen el que exposa l'autorització concedida, la qual
cosa determina la incoació d'expedient sancionador pel Servici Central del Procediment
Sancionador.
La nova ordenança de domini públic, que es troba pendent de publicació en el BOP,
establix més limitacions i criteris restrictius.
D'altra banda, s'informa que els bancs afectats per la instal·lació de terrasses
autoritzades es reubiquen a les proximitats, sempre que les noves ubicacions siguen
adequades.
12. PREGUNTA PRESENTADA PER LA SRA. GLÒRIA TELLO COMPANY,
EN NOM PROPI I EN EL DEL GRUP COMPROMIS, SOBRE EL LOCAL PER
A LES REUNIONS DE L'ASSOCIACIÓ DE PREJUBILATS DE LA UNIÓ
NAVAL DE VALÈNCIA.
Assumpte: local per a les reunions de l'Associació de Prejubilats d'Unió Naval de
València
L'Associació de Prejubilats d'Unió Naval de València, amb el número de registre
169618 secció 1a del Registre Municipal d'Entitats, es reunia amb una periodicitat
mensual a les instal·lacions de la Fundació per la Solidaritat i el voluntariat-fundar,
localitzades al carrer de Fuencaliente de València. Però conseqüència del tancament
d'estes instal·lacions, al juliol del 2013, esta associació es va veure en la situació de no
tindre on realitzar les seues assemblees. Cal ressaltar al respecte, que estes assemblees
són molt importants, perquè és on estes 195 persones que es posen al dia del procés de
la seua prejubilació.
És per això que el passat 4 de novembre de l'any 2013, el seu president, Sr. Carlos
Tabuenca Recatalà, en nom de l'Associació de Prejubilats d'Unió Naval de València, va
sol·licitar a la Junta de Districte del Marítim la possibilitat de poder fer ús d'un local
municipal on poder realitzar les assemblees una vegada al mes en horari de mati. Es va
considerar la idoneïtat per raons de proximitat, de poder disfrutar d'un local, (recordem
només una vegada al mes, en horari de matí) a les instal·lacions del carrer de
Campoamor, núm. 91, però la resposta rebuda per part de l'Ajuntament ha sigut què per
a disfrutar de 4 hores en estes instal·lacions, han de pagar 587,87€, més 117.17€ per
cada hora addicional, quantitats a la qual esta associació no pot fer front.
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Per tot açò, la vocal que subscriu formula les següents:
PREGUNTES
1. Tractant-se d'una Associació registrada al Registre Municipal d'Entitats, per què
l'Ajuntament de València no ha facilitat cap alternativa, on esta associació puga realitzar
les seues assemblees una vegada al mes?
2. Tenen vostés previst facilitar la cessió, una vegada al mes en horari de matí, a esta
associació d'alguna instal·lació pública, on de manera gratuïta, puguen reunir-se al
districte Marítim? En cas afirmatiu, on i en quin termini?
El Sr. Ignacio Pou en relació amb la pregunta formulada sobre el local per a les reunions
de l'Associació de Prejubilats de la Unió Naval de València assenyala que la utilització
dels espais municipals per part de diferents entitats està subjecta a les ordenances i
reglaments que en regulen l’ús. L'Associació de Prejubilats de la Unió Naval de
València pot utilitzar les instal·lacions municipals, amb la sol·licitud prèvia, i d'acord
amb la normativa establida.
En concret, la utilització del Saló d'Actes de l'edifici de la Regidoria de Joventut a què
fan referència, està subjecta a l'Ordenança Reguladora de les Taxes per utilització
privativa o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals i aplica una tarifa
per a esta utilització. Esta ordenança establix coeficients reductors de la tarifa per al
Consell de la Joventut de València i les associacions juvenils i també per a aquells casos
en què la destinació de l'ús o aprofitament tinga caràcter educatiu amb una finalitat no
lucrativa o en casos d'especial interés o utilitat pública, tal com es va indicar al
sol·licitant. L'expedient corresponent es troba a la seua disposició a la Regidoria de
Joventut.
El Centre de Servicis Socials "Trafalgar" situat al c/ de Trafalgar, 34, disposa d'una sala
d'actes que prèvia petició pot ser utilitzat per col·lectius. Per a tal fi han de contactar
amb el director del centre. Esta informació va ser facilitada al novembre de l'any passat
pel Servici de Joventut a esta associació a fi de facilitar-li altres opcions d'espais per a
celebrar reunions.
13. PREGUNTA PRESENTADA PER LA SRA. GLÒRIA TELLO COMPANY,
EN NOM PROPI I EN EL DEL GRUP COMPROMIS, SOBRE
L'ESTACIONETA DE NATZARET.
La Sra. Glòria Tello Company informa que l'edifici de l'Estacioneta de Natzaret que
dóna al carrer Quatretonda, declarat Bé de Rellevància Local, es troba en estat
considerable de degradació.
En els últims anys, les úniques actuacions directes sobre l'edifici han sigut sempre
després de denúncies formulades pels veïns i veïnes, però últimament ni amb les
denúncies del veïnat l'edifici deixa de presentar un estat d'abandó molt important.
Todo açò posa en relleu la carència del seguiment que l'Ajuntament hauria de d'haver
fet sobre el mencionat edifici de l'Estacioneta. Edifici que a més de ser Bé de
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Rellevància Local, és per a Natzaret, després del pont de les Drassanes, l'únic
monument històric que ha prestat una gran funció pública en el passat, i per tant, un dels
segells d'identitat que haurien d'haver contribuït a l'increment de l'autoestima per part
del veïnat, si haguera sigut tractat com es mereix.
A tot açò cal afegir, que el passat 30 de juliol de 2013 l'Associació de Veïns i Veïnes de
Natzaret, va fer una sol·licitud a l'Ajuntament de València, per a demanar la neteja d'una
“grafitada” a l'Estacioneta, de la qual un any després, no han rebut resposta ni tampoc
no s'hi ha realitzat cap actuació.
Raó per la qual la mateixa continuaen un estat inadmissible per a tractar-se d'un Bé de
Rellevància
Local.
Per tot açò, la vocal que subscriu formula les següents:
PREGUNTES
1. Per què no s'ha dut a terme cap actuació a l'edifici des que l'Associació de veïns i
veïnes de Natzaret ho van sol·licitar per registre d'entrada a l'Ajuntament de València el
passat any?
2. En quin punt es troben els esbrinaments de qui és el propietari de l'edifici?
3. Pensa l'Ajuntament de València, a causa del lamentable estat en què es troba este Bé
de Rellevància Local, realitzar alguna actuació a l'Estacioneta de Natzaret? En cas
afirmatiu, quina actuació i en quin termini?
En relació amb les preguntes formulades per Glòria Tello Company, vocal del Grup
Municipal Compromís, relatives a l'estacioneta de Natzaret, i de conformitat amb la
informació subministrada pel Servici de Disciplina Urbanística, el Sr. Ignacio Pou
informa que, davant de la impossibilitat de localitzar la propietat de l'immoble, en
execució de l'actuació subsidiària, a l'abril del 2012, va encarregar a les empreses
adjudicatàries de les contractes municipals, com a mesures precautòries d'urgent
adopció, que procedira a clausurar la porta d'accés, i al cegat de buits oberts de façana
així com a l'apuntalament de l'escala d'accés, i a la neteja de materials i efectes.
Des del mateix Servici de Disciplina Urbanística s'han realitzat nombroses actuacions
per a notificar als que podien ser propietaris de l'immoble, tant empreses públiques com
privades, i inclús persones físiques, i estos han al·legat en tots els casos no ser-ne
propietaris. Ni tan sols les actuacions dutes a terme davant del Cadastre o el Registre de
la Propietat han pogut concloure amb la identificació del titular de l'immoble.
Les actuacions del Servici de Disciplina Urbanística continuaran sent les que
corresponen a l'acció subsidiària de l'Ajuntament.

23

14. PREGUNTA PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO, EN NOM PROPI I EN
EL DEL GRUP COMPROMIS, SOBRE LES PREGUNTES DELS VOCALS EN
EL CONSELL DE DISTRICTE.
La Sra. Glòria Tello assenyala que com a conseqüència de l'acord pres per la Junta de
portaveus on es va decidir respondre a les preguntes dels vocals només per escrit als
Consells de Districte, s'impedix que tots i totes les persones presents, així com la resta
dels vocals, coneguen la resposta de les preguntes formulades, és per això que la vocal
que subscriu formula les següents:
Tenen vostés previst habilitar en la pàgina web de l'Ajuntament de València algun
apartat on publicar les respostes a les preguntes formulades pels vocals del districte?
En cas afirmatiu, en quin termini?
El Sr. Ignacio Pou en relació amb la pregunta formulada diu que en la sessió de la Junta
de Portaveus del 26 de març del 2014, es va acordar que les preguntes que presenten els
vocals en temps i forma es contestaran per escrit en el Consell.
D'acord amb l'art. 88 del Reglament Orgànic del Ple, l'acta de la sessió, que serà alçada
per la secretària, farà constar el curs dels debats realitzats, els acords adoptats i totes les
incidències sorgides durant el desenvolupament de la dita sessió.
Les respostes que s'entreguen en els consells seran traslladades a les actes de la sessió i
es publicaran en el lloc web oficial de l'Ajuntament de València, de conformitat amb el
que preveu l'article 89 del reglament.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, s'alça la sessió, a les 16 hores i 20 minuts,
de la qual es redacta la present acta, la qual com a secretària certifique i en done fe, amb
el vistiplau del Sr. 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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