ACTA 110 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM REALITZADA EL DIA 2 D'ABRIL DE
2014
ASSISTENTS:
President:
Sr. Cristóbal Grau Muñoz.
Vicepresident:
Sr. Alfonso Novo
Vocals:
Sra. Antonia Cabrera Meliá (PP)
Sr. Ignacio Pou Santonja (PP)
Sr. Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Sra. Mª Carmen Ruiz Castillo (PP)
Sra. Cristina Dato Muelas (PP)
Sr. Lorenzo Adell García (PSOE)
Sra. Juan Jiménez Urbán (PSOE)
Sr. Gloria Tello Company (Compromís)
* A València, a les 18.00 h del dia 2
d'abril 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 del 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 9 de
desembre de 2013.
2n. Donar compte del canvi i nomenament del
vocal del grup municipal Compromís, membre
del Consell de Districte.
3r. Moció del regidor president de la Junta
Municipal amb vista a l'execució del pressupost
de 2014 de la partida de festejos populars.
4t. Moció del regidor president amb vista a
l'execució del pressupost de 2014.
5t. Moció presentada pel Sr. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV) relativa a manteniment de jardí,
reposició de bancs, tobogans, etc.

6t. Moció presentada pel Sr. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV), relativa al condicionament de
solars.
7m. Moció presentada per la Sra. Glòria Tello
(Compromís), sobre l'ús temporal d'entitats
socials.
8u. Moció presentada per la Sra. Glòria Tello
(Compromís), sobre la creació d'una comissió
permanent.
9é. Moció presentada per la Sra. Glòria Tello
(Grup Compromís), sobre la millora d'espais
verds.
10é. Pregunta formulada pel Sr. Joaquín
Alpuente Lázaro (EUPV), relativa al
manteniment d'escoles del districte Marítim.
11é. Pregunta presentada per la Sra. Glòria
Tello (Compromís), sobre la brutícia del solar
municipal en el c/ de Lluís Despuig, núm. 45.
12é. Pregunta presentada per la Sra. Glòria
Tello (Compromís), relativa a l'imprés de la
llicència d'obres.
13é. Pregunta presentada per la Sra. Glòria
Tello (Compromís), sobre l’obertura de la
passarel·la Cuc de llum i l’antic circuit de la
Fórmula 1.
14é. Pregunta presentada per la Sra. Glòria
Tello (Compromís), relativa als problemes
d'urbanització de l'av. del Port.
15é. Moció presentada pel Sr. Lorenzo Adell
(PSPV), sobre la situació d'accessos i
senyalització del cementeri del Grau.
16é. Pregunta presentada pel Sr. Lorenzo Adell
(PSPV), relativa al solar de l’av. de França que
fa cantó amb el c/ de Menorca i aparcament.
17é. Pregunta formulada pel Sr. Lorenzo Adell
(PSPV), sobre el solar situat al passeig de
Neptú, c/ Marcos Sopena.

Secretària: Mª José Iranzo Iranzo.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
REALITZADES EL DIA 9 DE DESEMBRE DEL 2013.
Tramesa, a tots els vocals del Consell, una còpia de les esmentades actes i llegides per
ells són aprovades per unanimitat.
2. DONAR COMPTE DEL CANVI I NOMENAMENT DE VOCAL DEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMÍS, MEMBRE DEL CONSELL DE DISTRICTE.
L'Alcaldia per la Resolució núm. 984, del 16 de desembre del 2013, va disposar el
següent:
“Conforme 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 vocal titular de la Junta Municipal de Marítim la Sra. Glòria Tello Company
en substitució del Sr. Rafael Ruiz Muñoz, segons el que establix l'article 84.3 i 85. b del
Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.

3. DONAR COMPTE DEL PRESSUPOST ASSIGNAT A LA JUNTA PER A
L'EXERCICI 2014.
PARTIDA: CU130/92400 22609
CONCEPTE: ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
IMPORT: 17.695,98 EUROS
PARTIDA: CU130/92400/48100
CONCEPTE: PREMIS I BEQUES
IMPORT: 2.459,58 EUROS
El Sr. Cristóbal Grau assenyala que vistes les necessitats pressupostàries per al
funcionament correcte de la Junta, sotmet a la consideració dels membres del Consell la
següent modificació pressupostària:
Transferir de la partida de premis i beques la quantitat de 2.459,58 euros a la partida de
festejos populars, configurada de la manera següent:
PARTIDA: CU 130/92400 22609
CONCEPTE: ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
IMPORT: 20.155,56 EUROS
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4. MOCIÓ DEL REGIDOR PRESIDENT DE LA JUNTA MUNICIPAL AMB
VISTA A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014 DE LA PARTIDA DE
FESTEJOS POPULARS.
El Sr. Cristóbal Grau Muñoz, regidor i president de la Junta Municipal del Marítim,
eleva la següent moció a fi que, després dels tràmits oportuns, puguen cobrir-se a càrrec
de la partida CU130/92400/22609, del Pressupost Ordinari de 2014, les depseses
destinats a les activitats culturals de la Junta Municipal del Marítim que a continuació es
detallen:
CONCERTS I ACTUACIONS DE MÚSICA
AL DISTRICTE.
XX FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA (programes-cartells)
MEGAFONIA CONSELL DE DISTRICTE

17.500,00 €
1.270,50 €
873,62 €

TOTAL …………………………………………………..19.644,12 €

El Sr. Cristobal Grau especifica que el romanent de 511,44 euros es reserva per a
possibles imprevistos, necessitats pròpies de la Junta Municipal o futures propostes que
s'estudiarien.
Sotmesa a votació la moció s'aprova per unanimitat dels membres presents.
De la mateixa manera, la Sra. Glòria Tello suggereix que s’estudie la viabilitat de
realitzar un concurs de caràcter literari i cultural que fomente la participació de tota la
ciutadania.
D'altra banda, el vocal d'EU proposa que per a anys successius es destine una quantitat
de diners a la celebració dels carnestoltes.
El Sr. Cristobal Grau hi intervé per a assenyalar que serà a final d'any quan es valorarà
la viabilitat d'estos actes.

5. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN EL
SEU NOM I EN EL D’ESQUERRA UNIDA, SOBRE LA PLAÇA DEL DOCTOR
LLORENÇ DE LA FLOR.
El Sr. Joaquín Alpuente Lázaro assenyala que fa uns anys que el Grup Municipal
d’Esquerra Unida va presentar una moció a esta comissió en què se sol·licitava el
condicionament i la millora de la plaça del Doctor Llorenç de la Flor, i en la qual la
delegada es va comprometre a esmenar les dites deficiències.
A hores d'ara, es pot observar que s'han complit els compromisos adquirits. No obstant
això, el manteniment de la plaça és deficient i pot posar en perill la seguretat dels
xiquets i xiquetes a causa de la proximitat de jocs infantils, ja que es troba amb restes de
vidre i en mal estat del sòl ala zona recreativa.
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A tot això, és necessari afegir el pèssim estat de l'actual tobogan que suposa un
potencial perill, així com els bancs de pedra amb desperfectes.
Des d'Esquerra Unida del País Valencià creuen que totes les zones de la ciutat haurien
d'estar igualment ateses i el fet que esta plaça estiga inclosa en el PEPRI del Cabanyal
no hauria de ser una excusa per al seu correcte manteniment.
Per totes les raons anteriorment exposades, es formulen les següents PROPOSTES
D'ACORD:
PRIMER. Que es millore el manteniment i la neteja del jardí.
SEGON. Substitució del tobogan per un altre més segur.
TERCER. Reparació o substitució de bancs.
El Sr. Joaquín Alpuente Lázaro comenta que fa aproximadament 15 dies es van adoptar
mesures encaminades a esmenar esta situació, encara que estes són insuficients.
Per la qual cosa, sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: el Sr. Juan Jiménez (PSOE), el Sr. Lorenzo Adell (PSOE), la Sra. Glòria
Tello (Compromís) i el Sr. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: el Sr. Ignacio Pou Santonja, el Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, la Sra.
Cristina Dato Muelas, la Sra. Antonia Cabrera Meliá i la Sra. M. Carmen Ruiz Castillo.
Per la qual cosa es rebutja l'esmentada moció.

6. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN EL
SEU NOM I EN EL D’ESQUERRA UNIDA, SOBRE EL CONDICIONAMENT
DE SOLARS.
El Sr. Joaquín Alpuente Lázaro assenyala que els solars de la plaça del Músic Moreno
Eiximeno i la de Moreno Gans es troben en situació d'abandonament des de fa més de
30 anys. Al mes de juny, tant el Grup Municipal d’Esquerra Unida del País València a
través de la Comissió d'Urbanisme, com una de les associacions veïnals del barri, van
ser informats de l'inici dels tràmits per a dur a terme les expropiacions.
D'altra banda, l'Ajuntament assegura que s’hi realitzen activitats de neteja dels dos
solars, però no són suficients per a considerar que estos tinguen la consideració de zona
verda, tal com marca el PGOU, ni d'espai públic transitable i d'ús per a veïns i veïnes.
Per totes les raons anteriorment exposades, el vocal que subscriu, en el seu nom i en el
d’Esquerra Unida, formula les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA. Quins han sigut els avanços que s'han dut a terme per part de l'Ajuntament
per a agilitzar les expropiacions i condicionament d'estes places, des del passat mes de
juny en què es van plantejar a la Junta de Districte i a la Comissió d'Urbanisme?
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SEGONA. Que mentres estes expropiacions es facen efectives, l'Ajuntament procedisca
a condicionar la part municipal corresponent perquè el veïnat puga fer-ne ús.
Sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: el Sr. Juan Jiménez (PSOE), el Sr. Lorenzo Adell (PSOE), la Sra. Glòria
Tello (Compromís) i el Sr. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: el Sr. Ignacio Pou Santonja, el Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, la Sra.
Cristina Dato Muelas, la Sra. Antonia Cabrera Meliá i la Sra. M. Carmen Ruiz Castillo.
Es rebutja la moció.

7. MOCIÓ PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO COMPANY, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LA CESSIÓ DE SOLARS
MUNICIPALS.
La Sra. Glòria Tello informa que en els últims anys s'ha firmat un protocol d'utilització
dels horts urbans entre el BBVA i l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet. Des
del Grup Compromís pensem que este model pot ser exportable a moltes zones de la
nostra ciutat tal com s'està fent en altres ciutats del nostre Estat. L'ús de solars en desús
per part d'entitats, com ara associacions de veïns, però també en altres àmbits, pot ser
una eixida molt important de cara a revitalitzar moltes zones del nostre districte que
actualment es troben degradades.
El barri del Cabanyal, per exemple, compta amb moltíssims solars de titularitat
municipal que ara mateix són moltes vegades focus de brutícia o que trobant-se en bon
estat, simplement estan tancats. Molts d'estos espais podrien ser gestionats
temporalment per entitats cíviques del barri com a jardins, zones de lectura a l'aire
lliure, etc. En definitiva, espais de trobada dels veïns del barri.
L'objecte d'esta proposta d'acord és desenvolupar usos i activitats d'interés públic, de
caràcter provisional, en determinats terrenys buits seleccionats del barri, de la Junta
Municipal del Marítim, amb la finalitat de regenerar el teixit urbà i augmentar el
dinamisme social de l'entorn, per mitjà de la cessió temporal d’ús d’estos terrenys a
entitats de la ciutat, sense ànim de lucre. Estes entitats proposarien un ús o activitat
d’interés i assumirien totalment una gestió temporal del solar, per a afavorir la
implicació de la societat civil en la definició, instal·lació i gestió d'estos espais buits per
a dinamitzar-los i integrar-los en el seu barri.
Per a portar a terme este projecte, se seleccionarien aquells terrenys municipals situats
dins de la trama consolidada en els quals no es pretén construir o dotar-los d'un ús
definitiu a curt termini. Amb este projecte d'utilització temporal es recuperarien,
adequarien i potenciarien estos llocs per a evitar pràctiques incíviques, usos no desitjats
i situacions d'exclusió social en estos buits urbans.
És per tot això que presenta les següents PROPOSTES D'ACORD:
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PRIMERA. Que l'Ajuntament de València seleccione els solars de titularitat municipal
que es troben en condicions adequades per a poder ser cedits a les entitats socials dels
barris de la Junta de Districte del Marítim.
SEGONA. Que l'Ajuntament de València convoque una reunió amb les entitats dels
barris de la Junta Municipal del Marítim per a explicar-los la proposta aprovada i instarlos a presentar projectes d'ús temporal dels solars, que serien avaluats i aprovats pel
Consell de Districte del Marítim.
El Sr. Cristóbal Grau li cedix la paraula al Sr. Nacho Pou que informa que, estudiada
amb deteniment esta moció, proposen una moció alternativa que seria la següent:
Que per part de l'Ajuntament s'estudie a través dels servicis municipals corresponents la
viabilitat tècnica i jurídica de qualsevol proposta, iniciativa o projecte en relació amb
l'objecte de la moció, sempre que estes siguen presentades per associacions o entitats
veïnals que compten amb el suficient suport social.
Nacho Pou especifica que si una entitat té una sol·licitud concreta per a un solar concret,
s'haurà de valorar, aprovar o no aprovar per part dels servicis competents.
Per la qual cosa, sotmesa a votació la següent moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: el Sr. Ignacio Pou Santonja, el Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, la Sra.
Cristina Dato Muelas, la Sra. Antonia Cabrera Meliá i la Sra. M. Carmen Ruiz Castillo
pel PP i la Sra. Glòria Tello per Compromís.
Vots en contra: el Sr. Juan Jiménez (PSOE) i el Sr. Lorenzo Adell (PSOE).
Abstencions: el Sr. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Per la qual cosa, a'aprova la moció.

9. MOCIÓ PRESENTADA PER LA SRA. GLÒRIA TELLO COMPANY, EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LA CREACIÓ D'UNA
COMISSIÓ PERMANENT
La Sra. Glòria Tello Company assenyala que al Districte Marítim hi ha nombroses
persones que es troben en situació de risc i exclusió social: xiquets sense escolaritzar,
gent major, col·lectius gitanos, immigrants, gent sense sostre, drogoaddictes, etc.
En els últims anys, la situació no ha millorat, sinó al contrari. Les condicions de vida
d'algunes persones del nostre districte han empitjorat.
Tenim constància que el passat 15 de maig l'Associació de Veïns del CabanyalCanyamelar va ser convocada a una reunió amb els responsables dels servicis socials
municipals, policia local, secretariat gitano i els directors de les escoles de la zona on es
van fer algunes propostes d'actuació conjuntes de les quals, deu mesos després, encara
no se’n sap res.
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És per això que es presenten les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA. Que es cree una comissió permanent que tinga una periodicitat de reunions
trimestral, on es coordinen tots els agents implicats per a ajuntar esforços i cobrir les
necessitats bàsiques d'aquelles famílies o unitats de convivència, del nostre districte en
situació de risc i exclusió social.
SEGONA. Esta comissió hauria d'estar formada, almenys, per:
−
−
−
−
−
−
−

Servicis municipals de l'Àrea de Benestar Social.
Associacions de veïns i comerciants.
Policia local.
Equip directiu dels centres educatius del barri.
Secretariat gitano.
Membres de diferents grups polítics amb representació municipal.
Col·lectius socials.

TERCERA. Que es pose en marxa esta comissió amb caràcter urgent i amb anterioritat
a la realització del pròxim Consell de Districte.
El Sr. Cristóbal Grau li cedix la paraula al Sr. Nacho Pou qui explica que ha sol·licitat
informe al Servici de Servicis Socials i este ha informat que esta labor ja s'està duent a
terme. Els centres municipals de Servicis Socials contacten amb diferents agents del
barri per a donar solució a tots els problemes enumerats amb anterioritat.
La Sra. Glòria Tello informa que tenen constància d'una reunió el passat 15 de maig de
2013, però no s'ha repetit i ha quedat en res.
Que tenen constància de l'existència de les meses de solidaritat, però sabem que no
funcionen perquè no hi ha reunions habituals, tenen mancances de personal perquè no es
cobreixen les baixes (hi ha meses de solidaritat que actualment es troben amb sols un
60% de la plantilla).
Que tenen constància de l'existència del Pla d'Inclusió, però sabem que ara està
funcionant la segona part, sense haver realitzat una evaluació de la primera, pel què no
s'ha millorat el seu funcionament.
Consederem que si es crea aquesta comissió permanent, que conjugue l'assistència amb
la prevenció i la promoció social, podem aconseguir millorar la qualitat de vida de
moltes persones.
Per la qual cosa, sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: el Sr. Juan Jiménez (PSOE), el Sr. Lorenzo Adell (PSOE), la Sra. Glòria
Tello (Compromís) i el Sr. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: el Sr. Ignacio Pou Santonja, el Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, la Sra.
Cristina Dato Muelas, la Sra. Antonia Cabrera Meliá i la Sra. M. Carmen Ruiz Castillo.
Per la qual cosa, es rebutja la moció.
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10. MOCIÓ PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO COMPANY, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LA MILLORA DELS
ESPAIS VERDS DEL DISTRICTE MARÍTIM
La Sra. Glòria Tello assenyala que són pocs els espais verds de què disfrutem al nostre
districte; però és pitjor, encara, l'estat en què es troben.
Moltes són les queixes dels veïns residents a tots els barris d'este districte, que fan
referència a este problema. I és per això que, des del Grup Compromís, proposen que es
realitzen algunes mesures bàsiques per a mantindre el bon estat els espais verds que es
troben al seu voltant.
És per això que presenten la següent PROPOSTA D'ACORD:
Posar en marxa un pla de xoc per a acabar amb el deficient manteniment de les zones
verdes públiques dels barris del districte Marítim. Posant especial atenció a:
− Portar a terme un pla de poda de grans arbres que no han pogut ser podats en els
últims mesos, la qual cosa està generant molts problemes a veïns i transeünts.
− Portar a terme un pla especial de tractaments fitosanitaris necessaris, ja que
molts dels arbres del nostre districte estan malalts i tenen plagues.
− Exigir el compliment de l'article 18, punt d) de l'Ordenança d'Accessibilitat en el
Medi Urbà de València de l'any 2006.
− Que es prioritze la plantació d'espècies autòctones als espais verds del nostre
districte.
− Que en cada barri se seleccionen els arbres més representatius, al costat dels
quals es col·loque una placa metàl·lica on s'informe de les característiques
biològiques principals de l'espècie, per a fomentar el coneixement i l'amor de la
població cap als arbres que conviuen amb nosaltres.

El Sr. Cristóbal Grau li cedix la paraula al Sr. Nacho Pou que assenyala que ha
sol·licitat informe als tècnics municipals del Servici de Jardineria i Paisatge, ja que es
tracta d'una moció més tècnica que jurídica, i que estos informen que estes actuacions ja
s'estan realitzant.
En el tema de poda, s’han dut a terme 412 actuacions de poda en els últims mesos.
Les plagues i malalties estan sent tractades per este servici i, igualment, s'ha implantat
un pla de maneig integrat de plagues, coordinat per la Universitat Politècnica.
D'altra banda, encara que s'estan revisant els escocells de manera gradual a tota la ciutat,
es revisaran els escocells de la zona del Marítim.
La plantació d'espècies autòctones als espais verds del nostre districte és la política que
du a terme el Servici de Jardineria i Paisatge. Totes les plantacions noves es realitzen
amb estes espècies.
Quant a les plaques, s'està realitzant un pla d'apadrinament d'arbres singulars que va
començar al passat gener, es fa mensualment i s'assenyala qualsevol distinció.
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Glòria Tello assenyala que estes mesures no són suficients, per la qual cosa se
sol·licitava el pla de xoc.

Per la qual cosa, sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:

Vots a favor: el Sr. Juan Jiménez (PSOE), el Sr. Lorenzo Adell (PSOE), la Sra. Glòria
Tello (Compromís) i el Sr. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: el Sr. Ignacio Pou Santonja, el Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, la Sra.
Cristina Dato Muelas, la Sra. Antonia Cabrera Meliá i la Sra. M. Carmen Ruiz Castillo.
Per la qual cosa es rebutja la moció

11. PREGUNTA PRESENTADA PEL SR. JOAQUÍN ALPUENTE LÁZARO, EN
EL SEU NOM I EN EL D’ESQUERRA UNIDA, SOBRE EL MANTENIMENT
DE LES ESCOLES DEL DISTRICTE MARÍTIM.
El Sr. Joaquín Alpuente assenyala que al principi de l'any 2013-2014, uns treballadors, a
càrrec del Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de València, van intervindre a diversos
col·legis del districte Marítim per a realitzar-hi treballs de manteniment de pintura i
reparacions menors.
Per això, el vocal que subscriu, en el seu nom i en el d’Esquerra Unida del País
Valencià, formula la següent PREGUNTAÚNICA:
Quins criteris s'han seguit, des de la Delegació d'Educació, per a determinar les
actuacions en estos col·legis?.
El Sr. Joaquín Alpuente fa una observació per a assenyalar que fa tres anys va caure una
porteria de bàsquet i va morir un xic a l’Horta Nord, per la qual cosa la conselleria va
retirar les porteries i les canastres de bàsquet, i han tardat tres anys a reposar-les.
El Sr. Cristóbal Grau informa de l'acord de la Junta de Portaveus. El compromís que han
adquirit els grups polítics ha sigut que les preguntes formulades seran contestades per
escrit per l'equip de govern. La circular ha arribat actualment per part de la secretària
general.
Les queixes han sigut resoltes d'acord amb l'orde d'entrada d’estes.

12. PREGUNTA PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO COMPANY, EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE LA BRUTÍCIA DEL
SOLAR MUNICIPAL AL C/ DE LLUÍS DESPUIG, NÚM. 45.

9

La Sra. Glòria Tello assenyala que en l'informe, elaborat pels servicis municipals, en
relació amb la convocatòria del Consell Extraordinari de la Junta de Districte del
Marítim de desembre de l'any 2013, s’afirmava que els servicis municipals cada 3
mesos portaven a terme la neteja dels solars municipals tancats al barri del Cabanyal.
Però el solar municipal situat en el carrer de Lluís Despuig, núm. 45, ha estat i està, a
hores d'ara, ple de brutícia.
És per això que el vocal que subscriu formula les preguntes següents:
− Com és que el solar del c/ Lluís Despuig, 45, propietat municipal, ha estat i està,
a dia 19 de març del 2014, més de tres anys, ple de brutícia, si s’afirma que els
servicis municipals, cada tres mesos, porten a terme la neteja dels solars
municipals tancats al barri del Cabanyal.
− Com és que des de novembre del 2013 este solar es troba amb la porta
arrancada, no s'ha substituït i s’hi ha instal·lat esta?
− Com és que part de la brutícia d'este solar, la segona setmana de març, passà al
local de davant?
La Sra. Glòria Tello adjunta fotografies de tot el que s'ha assenyalat amb anterioritat.
El Sr. Cristóbal Grau Múñoz comunica que contestarà per escrit les preguntes
formulades amb anterioritat tan ràpidament com siga possible.
El Sr. Joan Ribo hi intervé per a assenyalar que és una interpretació restrictiva de la
circular.

13. PREGUNTA PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO, EN EL SEU NOM I EN
EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE L'IMPRÉS D'AJUDA AL PAGAMENT
DE LA TAXA DE LES LLICÈNCIES D'OBRES.
La Sra. Glòria Tello exposa que des que es va firmar el conveni entre la Generalitat
Valenciana i el Ministeri de Vivenda, que es troba prorrogat fins a desembre del 2014,
hi ha hagut l'opció d'accedir a una ajuda en el pagament de la taxa de la Llicència
d'Obres a l'Àrea de Rehabilitació el Cabanyal-el Canyamelar. En l'imprés d'enguany ha
desaparegut l'opció d'ajuda a estos barris.
Açò significa que no solament ha desaparegut la reducció del 50 % de la taxa per als
propietaris, sinó que probablement s'haurà eliminat també l'exempció del 100% de
l'impost de construccions, la qual cosa significa molts diners, ja que es paga el 4% del
pressupost de l'obra per a la qual se sol·licita la llicència (milers d'euros per a un
propietari).
És per tot això que la vocal que subscriu, formula les PREGUNTES següents:
− Quina és la causa de l'eliminació, a l'imprés del Model 865, de la taxa
d'actuacions urbanístiques, ingrés previ, de l'àrea de rehabilitació del Cabanyalel Canyamelar, per a poder sol·licitar l'ajuda?
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− Com és que l'impost de construccions es paga quan l'obra ha sigut concedida?
Què passa amb les llicències que estan retingudes sense tindre en compte
l'informe favorable? I, si en el moment en què es va informar hi havia eixa
deducció, hauran de pagar l'impost en el moment en què s’alce la suspensió?
El Sr. Cristóbal Grau informa que la deducció no ha sigut eliminada, ja que l'imprés 865
es troba disponible i accessible en la web de l'Ajuntament de València. Pot, en tot cas,
que hi haja hagut un error.
No es troba cap llicència retinguda, ni han sigut objecte de cap suspensió.

14. PREGUNTA PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO, EN EL SEU NOM I EN
EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE L'OBERTURA DE LA PASSAREL·LA
ANOMENADA CUC DE LLUM I DE L'ANTIC CIRCUIT DE LA FÓRMULA 1.
La Sra. Glòria Tello assenyala que el passat 9 de març va tindre lloc una manifestació al
nostre districte, convocada per la plataforma El litoral per al poble, associacions de
veïns dels barris del districte Marítim, col·lectius del 15 M i altres entitats i persones
particulars.
Esta manifestació es duia a terme en defensa de l'espai públic, per a reivindicar
l'obertura per als vianants de la passarel·la anomenada Cuc de Llum i de l'antic circuit
de la Fórmula 1 al barri de Natzaret.
Va comptar amb l'assistència d'un centenar de persones veïnes del nostre districte.
És per tot això que la vocal que subscriu formula les PREGUNTES següents:
− Quines actuacions pensa dur a terme l'Ajuntament per a complir la reivindicació
dels veïns i veïnes de Natzaret, de tota la façana marítima i de la resta de la
ciutat, per a obrir la passarel·la anomenada Cuc de llum?
− Quines actuacions pensa prendre l'Ajuntament de València per a complir la
reivindicació dels veïns i veïnes de Natzaret, de tota la façana marítima i de la
resta de la ciutat, per a obrir l'antic circuit de la Formula 1? En quin termini de
temps?
El Sr. Cristóbal Grau a estes preguntes també indica que contestarà per escrit.

15. PREGUNTA PRESENTADA PER GLÒRIA TELLO, EN EL SEU NOM I EN
EL DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE ELS PROBLEMES RESULTANTS DE
LA URBANITZACIÓ DE L'AV. DEL PORT.
La Sra. Glòria Tello explica que l'avinguda del Port és l'artèria de la ciutat més
transversal del nostre districte i els problemes de la qual influïxen en gran part dels
nostres barris:

11

La seua urbanització, amb la desaparició d'un sentit de circulació, comporta nombrosos
problemes als seus veïns i veïnes.
Problemes en els passos de zebra, sobretot quan plou.
Caòtica solució urbanística en termes de jardineria i mobiliari urbà.
Problemes com ara plagues en arbres ornamentals.
Deficient estat del carril bici i poca neteja.
És per això que es formules les següents PREGUNTES:
− L’Ajuntament de València té previst donar solució al problema dels passos de
zebra de l’avinguda del Port? I en cas afirmatiu, que actuacions s’hi van a
realitzar?
− L'Ajuntament de València té previst donar solució a la plaga del cotonet dels
arbres ornamentals? En cas afirmatiu, quines actuacions es van a dur a terme?
− L'Ajuntament de València té previst prendre mesures en relació amb la brutícia,
problemes de transport, mobilitat, etc.?
El Sr. Cristóbal Grau Múñoz assenyala que contestarà per escrit les preguntes
formulades amb anterioritat tan ràpidament com siga possible.

16. MOCIÓ PRESENTADA PEL SR. LORENZO ADELL GARCÍA, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓ DELS
ACCESSOS I SENYALITZACIÓ DEL CEMENTERI DEL GRAU.
El Sr. Lorenzo Adell comenta que estan deixant les juntes de districte buides de
contingut, tant pel que fa al pressupost amb què estan dotades, com a les preguntes
formulades a les juntes de districte que no es contesten de viva veu i que es donen per
escrit.
El Sr. Lorenzo Adell indica que la situació dels accessos i senyalització del cementeri
del Grau és realment preocupant.
A pesar que en data 18 de setembre vam realitzar una pregunta respecte d'això, en el Ple
d'esta Junta de Districte, amb l’advertiment del seu estat, no s'ha realitzat cap reparació
respecte d'això.
Els veïns i veïnes que s'hi acosten s’hi troben amb diferents dificultats per a accedir-hi,
a l’interior, i amb una quasi inexistent senyalització que informe sobre la ubicació.
Per la qual cosa el vocal portaveu que subscriu realitza la següent PROPOSTA
D'ACORD:
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Que siguen reparats de forma urgent els precaris accessos al cementeri i que l'únic
cartell provisional, que en l'actualitat hi ha per a ubicar el cementeri, siga substituït per
una senyalització adequada.
El Sr. Nacho Pou assenyala que s'ha ordenat ja que es canvie el cartell, se n’ha demanat
un de més explícit i que l'accés existix pel c/ de Bello.
Per la qual cosa, sotmesa a votació la moció, s'obté el resultat següent:
Vots a favor: el Sr. Juan Jiménez (PSOE), el Sr. Lorenzo Adell (PSOE), la Sra. Glòria
Tello (Compromís) i el el Sr. Joaquín Alpuente (EUPV).
Vots en contra: el Sr. Ignacio Pou Santonja, el Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, la Sra.
Cristina Dato Muelas, la Sra. Antonia Cabrera Meliá i la Sra. M. Carmen Ruiz Castillo.
Per la qual cosa es rebutja la moció.

17. PREGUNTA PRESENTADA PEL SR. LORENZO ADELL GARCÍA, EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA, REFERENT AL SOLAR
SITUAT A L'AV. DE FRANÇA A LA CANTONADA AMB EL C/ DE
MENORCA I APARCAMENT.
El Sr. Lorenzo Adell advertix que de nou la situació d'abandonament d'alguns solars del
nostre districte s'ha traduït en nombroses queixes de veïns i veïnes de les zones
afectades per la precarietat en què es troben.
Concretament, el solar de l'avinguda de França, cantó al carrer de Menorca, darrere dels
centres educatius Balears, suposa un perill per a veïns/es i visitants que solen passejar i
fer exercici per la zona.
No està tancat i hi ha fem i residus diversos com ara matalaps, mobles, etc.
A més a més, en els últims mesos el carril de l'avinguda de França que limita amb eixe
solar es destina a aparcament de vehicles, sense cap senyalització ni adaptació prèvia
per a això.
Açò ha ocasionat que es perda un carril, part d'un altre tram de l'avinguda i que es
complique la circulació per a realitzar el gir habilitat en eixe punt, la qual cosa pot donar
peu a accidents o atropellaments.
Per la qual cosa, el vocal portaveu que subscriu, realitza les següents PREGUNTES:
- Quines mesures ha pres l'Ajuntament respecte a l'estat d'eixe solar, del qual el grup
municipal d'esta Junta de Districte advertix des de fa mesos?
- Ha autoritzat l'Ajuntament eixe aparcament precari de vehicles?
- I si no és així, per què s'està permetent de forma ja permanent des de fa uns mesos, si
no complix la normativa necessària?
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El Sr. Cristóbal Grau Múñoz informa que contestarà per escrit a les preguntes
formulades.

18. PREGUNTA PRESENTADA PEL D. LORENZO ADELL GARCÍA, EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA, REFERENT AL SOLAR
SITUAT AL PASSEIG DE NEPTÚ – C/ DE MARCOS SOPENA: PREVISIONS
DE L'AJUNTAMENT RESPECTE AL SOLAR.
El Sr. Lorenzo Adell assenyala que amb motiu de la realització dels campionats de
Formula 1, que la nostra ciutat va albergar durant alguns anys, este solar es va destinar a
una activitat lúdica de karting que feia referència a la dita competició.
Eliminada la possibilitat que València torne a ser seu d’este esdeveniment, són moltes
les seqüeles que esta celebració automobilística ha deixat al nostre districte.
Una d'estes fa referència a l'actual estat de tal solar, que al seu dia l'Ajuntament de
València va assegurar que es destinaria a la construcció d'un conjunt de piscines
municipals olímpiques que mai no s’hi van fer.
Per la qual cosa, el vocal portaveu que subscriu, realitza les següents PREGUNTES:
- Quines previsions té l'Ajuntament en relació amb este solar?
- Per què es permet que es trobe en un lamentable estat d'abandonament després
d'haver-se utilitzat per a diversos usos?
- En quin punt es troba la gestió municipal per a convertir-lo en les piscines públiques
que van prometre als veïns i veïnes del districte?

19. PREGUNTA PRESENTADA PEL SR. LORENZO ADELL GARCÍA, EN eL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA, EN RELACIÓ AMB LES
VORERES.
El Sr. Lorenzo Adell informa que en els anteriors plens d'esta Junta de Districte es va
incidir en l'existència de voreres que impedien als vianants salvar el desnivell entre estes
i els carrers, sobretot, a les persones amb mobilitat reduïda.
La resposta de l'Ajuntament a estes missives va ser que ja havien sigut adaptades i que
únicament una d'estes es trobava pendent d'obra.
Actualment, ens trobem una altra vegada en la mateixa situació, les voreres no han sigut
adaptades i els veïns continuen patint les mateixes dificultats.
Per la qual cosa, el vocal portaveu que subscriu, realitza la següent PREGUNTA:
Per què no han sigut adaptades les voreres dels carrers del Pare Tomás de Montañana,
plaça del Cedre i Martí Grajales, tal com es va acordar en la Junta de Districte?
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El Sr. Cristóbal Grau Muñoz assenyala que contestarà per escrit les preguntes
formulades amb anterioritat com més prompte millor.
I cpm 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 de la qual, com a secretària, certifique i done fe amb
el vist i plau del Sr. president, al lloc i data damunt esmentats.
Vis 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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