ACTA 113 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM CELEBRADA EL DIA 7 DE GENER
DEL 2015.
ASSISTENTS:
President:

D. Cristóbal Grau Muñoz.
Vicepresident:
D. Alfonso Novo
Vocals:
D. Ignacio Pou (PP)
D. Pedro Aracil Sanmartín (PP)
D. Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Dª. Inés Soriano Pons (PP)
Dª Victoria Dato Muela (PP)
D. Juan Jiménez Urban (PSOE)
D. Lorenzo Adell García (PSOE)
D. Gloria Tello Company (Grupo
Compromís)
D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV)
* A València, sent les 18'00 hores del
dia 7 de GENER del 2015, es reunixen
en els locals, propietat municipal,
situats a la plaça de l’Armada
Espanyola, núm. 10, els components del
Consell de la Junta Municipal de
Marítim que al marge es relacionen, per
a tractar els següents punts de l'orde del
dia:
1r. Lectura i aprovació, de les dos actes de les
sessions anteriors, celebrades els dies 2 d'Abril
del 2014 i 2 De Juliol del 2014.
2n.Moció presentada per D. Lorenzo Adell
(PSPV), sobre la vorera de l'Avinguda dels
Tarongers.
3r. Moció presentada per D. Lorenzo Adell
(PSPV), sobre el carril bici de la C/ Marí Blas
de Lezo.
4t. Moció presentada per D. Lorenzo Adell
(PSPV), sobre l'escullera de l'espigó del Port.
5t. Moció presentada per Sra. Gloria Tello
(Grup Compromis), sobre el carril bici i les
cicle-carrers a Malva-rosa.

6t. Moció presentada per Sra. Gloria Tello
(Grup Compromis), sobre les zones habilitades
per a l'escampament dels animals domèstics.
7m. Moció presentada per Sra. Gloria Tello
(Grup
Compromis),
sobre
la
revisió
simplificada del Pla General.
8u. Moció presentada per D. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV), sobre les propostes veïnals de
Natzaret.
9é. Moció presentada per D. Joaquín Alpuente
Lázaro (EUPV), sobre les instal·lacions de
fibrociment en el col·legi Vicente Blasco
Ibáñez.
10é. Pregunta presentada per D. Lorenzo Adell
(PSPV) relativa a l'abandó de vehicles.
11é. Pregunta presentada per D. Lorenzo Adell
(PSPV), relativa a l'augment dels desnonaments
en el Districte Marítim.
12é.-Pregunta presentada per D. Lorenzo Adell
(PSPV), relativa a la situació de la Plaça del
Cedre i contornada.
13é. Pregunta presentada per Sra. Gloria Tello
(Grup Compromis), sobre la utilització dels
fitosanitaris i fumigacions en parcs públics i
jardins.
14é.- Pregunta presentada per Sra. Gloria Tello
(Grup Compromis), sobre venda il·legal al
voltant del mercat ambulant els dijous en el
Cabanyal.
15é.- Pregunta presentada per Sra. Gloria Tello
(Grup Compromis), sobre el quarter de la
Guàrdia Civil de Natzaret.
16é.-Pregunta presentada per Sra. Glòria Tello
(Grup Compromis) sobre l'accessibilitat a les
instal·lacions de la Junta de Districte Marítim
17é.- Pregunta presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro (EUPV) sobre la situació de
les instal·lacions del CP Vicente Blasco Ibáñez.
18é.- Pregunta presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro (EUPV) sobre les inversions
per al districte marítim l'any 2015.
19é.- Precs i preguntes.

Secretaria: Mª José Iranzo Iranzo.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 01 D'OCTUBRE DEL 2014.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR LORENZO ADELL, EN NOM SEU I
EN EL DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A LA VORERA DE L'AV. DELS
TARONGERS.
D. Lorenzo Adell assenyala que el tram de l'Avinguda dels Tarongers que discorre junt
amb el tanatori ubicat en la mateixa, cap al Carrer Tramoyeres, es troba en evident mal
estat.
No hi ha continuïtat en les voreres, impedint que les persones amb mobilitat reduïda
puguen circular per ella.
Es tracta d'una zona de gran deteriorament i abandó de les instal·lacions i accessos.
Pel que el vocal-portaveu que subscriu, realitza la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que reparen els accessos, es done continuïtat a la vorera permetent la fàcil circulació de
tots els veïns i veïnes i es revisen les instal·lacions que es troben en evident estat
d'abandó, eliminant els obstacles arquitectònics de la zona.
D. Nacho Pou comenta que havent-se realitzat inspecció de la vorera de l'Avinguda dels
Tarongers fins al Carrer Tramoyeres, s'han observat xicotets desperfectes en la mateixa,
per la qual cosa se'n va a procedir a la a la seua reparació.
La moció anterior D. Nacho Pou proposa que es quede sobre la taula donades les
especificacions proporcionades sobre la ubicació exacta (davant de l'Av. Els Tarongers),
per al seu estudi.
3.- MOCIÓ PRESENTADA PER D. LORENZO ADELL, EN NOM SEU I EN EL
DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL CARRIL BICI DEL CARRER MARÍ
BLAS DE LEZO.
D. Lorenzo Adell menciona que durant el recorregut del carrer Marí Blas de Lezo fins al
Carrer Luis Peixó hi ha trams del carril bici en què el trànsit d'estes voreres és
incompatible amb la circulació dels vianants.
Atenent diverses notícies dels veïns i veïnes de la zona amb gran preocupació pels
incidents que esta situació ha provocat, el vocal-portaveu que subscriu, realitza la
següent:
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PROPOSTA D'ACORD
Que es revisen el carril bici i les voreres des de la rotonda de l'Estació del Cabanyal fins
a la rotonda de l'Avinguda els Tarongers per a solucionar els inconvenients d'este
desajust urbanístic.
D. Nacho Pou manifesta, en referència a la moció, que actualment no hi ha cap carril
bici que discórrega per Marí Blas de Lezo fins a Luis Peixó, per la qual cosa els ciclistes
haurien de circular per la calçada. No obstant, des del Servici s'informa que el carril bici
es troba perfectament senyalitzat i complix amb els requisits necessaris per a no causar
cap problema als vianants.
No obstant a l'anteriorment indicat per D. Ignacio Pou, D. Lorenzo Adell assenyala que
hi ha un desajust urbanístic atés que els ciclistes han de circular per la calçada amb el
perill que això suposa, havent de construir la continuïtat del carril bici.
Sotmesa a votació la següent moció s'obté el resultat següent:
Vots a favor: D. Lorenzo Adell (PSPV), D. Juan Jiménez Urban (PSPV), Sra Gloria
Tello (Grup Compromis) i D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Vots en contra: D. Ignacio Pou (PP), D. Juan Pedro Gómez Cerón, Sra. Victòria Dato
Muela, Sra Inés Soriano Pons i D. Pedro Aracil Sanmartín pel PP.
Pel que es rebutja l'esmentada moció.

4.- MOCIÓ PRESENTADA PER D. LORENZO ADELL, EN NOM SEU I EN EL
DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES ESCULLERES DE L'ESPIGÓ DEL
PORT.
D. Lorenzo Adell explica que recentment han rebut comunicacions de diversos veïns i
veïnes del districte sobre els taulells alçats i en mal estat de les esculleres de l'espigó del
port.
Observant la situació han comprovat l'estat de ruptura i deteriorament de les mateixes,
ha vist que queden al descobert diversos cables i instal·lacions que posen en perill la
seguretat dels visitants.
Pel que, el vocal-portaveu que subscriu, realitza les següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es prenguen les mesures necessàries per a reparar estos danys a la major brevetat,
per a evitar possibles accidents i altres inconvenients.
D. Nacho Pou indica que havent sol·licitat informe el Consorci valència 2007 els mateix
comuniquen que atés que no s'aporta documentació fotogràfica o cap gràfica, no poden
concretar si la zona es troba en domini de la Marina Real Joan Carles I, gestionat pel
Consorci València 2007 o en espai confrontant del Passeig Marítim.
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Al departament de manteniment del Consorci València 2007 no li consta que en la zona
de confluència amb el Passeig Marítim, on comença l'escullera o en altres zones tocant a
la mateixa hi ha problemes amb el sòl de formigó, utilitzat donen tals espais, que pose
en perill la seguretat dels vianants.
Quant al cablejat, existix en l'escullera del Passeig elevat, a l'altura del restaurant 39é
27N, en una zona d'accés prohibit al públic, un cablejat en desús, procedent d'unes
cambres de seguretat no operatives, i que en breu serà retirat.
No obstant, quedem a la seua sencera disposició perquè ens faça arribar fotografies del
punt exacte on es troben les deficiències que menciona per a, en el cas que trobaren un
espai gestionat pel consorci, donar-li ràpida solució o, si estiguera fora de la Marina
Real, comunicar-li'l a l'organisme municipal corresponent.
Sotmesa a votació la següent moció s'obté el següent resultat, la mateixa s'aprova per
unanimitat dels membres presents.
5.- MOCIÓ PRESENTADA PER SRA GLORIA TELLO COMPANY, EN NOM
SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMIS EN RELACIÓ AL CARRIL BICI I
CICLE-CARRERS DE LA MALVA-ROSA.
Sra. Gloria Tello assenyala que la mobilitat de les persones evoluciona de forma
constant i pel que fa a la mobilitat urbana, hi ha un aspecte essencial que es constata, i
és que en els últims anys, s'ha donat un important protagonisme als vianants i a les
bicicletes, la qual cosa configura un nou concepte de ciutat més sostenible i més
còmoda.
La pèrdua de protagonisme dels vehicles de motor i, en contra, l'auge d'altres mitjans de
comunicació per a desplaçar-se, és un canvi cultural important. En l'àmbit urbà, el
vehicle de motor comença a deixar pas a un ús compartit de la via on els vianants i els
ciclistes comencen a cobrar especial rellevància.
Per este motiu, les polítiques de mobilitat i de seguretat vial que han de desenvolupar
les administracions locals, s'han d'orientar entorn a dos objectius principals: d'una
banda, la pacificació del trànsit urbà i, d'una altra, el foment de la bicicleta com a mitjà
de transport preferent i cada vegada més integrat.
En els últims dies, han pogut llegir i escoltar en els diferents mitjans, com el Regidor
Delegat de Circulació i Transports, Alberto Mendoza, anunciava una gran inversió per a
l'any que ve en carrils bici en la nostra ciutat. Però pareix que hi ha un barri en el nostre
districte que no entra en els plans de futur d'estes inversions i eixe barri és el de la
Malva-rosa, en el qual actualment no disposen de cap cicle-carrer, ni cap carril bici a
banda de què va pel Passeig Marítim.
Per tot això, es presenta la següent:
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PROPOSTA D'ACORD
1.- Que de manera urgent i immediata, s'habiliten en el barri de la Malva-rosa, les
suficients cicle-carrers, amb la finalitat que els veïns i veïnes puguen circular per
l'interior del barri d'una manera còmoda i segura.
2.- Que s'incloga una partida pressupostària amb caràcter prioritari, perquè a la major
rapidesa possible, construïsquen els suficients carrils bici en el barri de la Malva-rosa,
de manera que es millore la mobilitat per mitjà de l'ús de la bicicleta per tot el barri i no
sols al passeig marítim com ocorre actualment.
3.- Que es dote al barri amb més aparcaments de bicicletes, que faciliten als veïns i
veïnes l'estacionament de les mateixes.
La Delegació de Circulació i Transports presa nota per a procedir a realitzar estudi de
viabilitat.
En el pressupost de 2015 hi ha inclosos 500.000 € per a la reforma del carril bici i
2.000.000 per a millores i infraestructures.
D. Nacho Pou, en relació a tot allò que s'ha exposat proposa una moció alternativa, que
el Servici de Circulació i Transports realitze un estudi de viabilitat en tot el barri del
marítim per a poder dotar-la de cicle-carrers, aparcaments de bicis… amb la finalitat de
fer la vida dels veïns i veïnes del barri més còmoda.
Sra. Gloria Tello respecte d'això assenyala que si bé fa falta un informe tècnic com diu
D. Ignacio Pou, la qual cosa cal fer amb caràcter urgent és donar un millor servici a la
població incloent, per descomptat la dotació d'aparcabicis atés que els veïns de la
Malva-rosa té drets que no estan sent respectats, per la qual cosa no accepta la moció
presentada, sol·licitant també la votació de la moció presentada inicialment.
Sotmesa a votació la moció alternativa s'obté el resultat següent:

Vots a favor: D. Ignacio Pou (PP), D. Juan Pedro Gómez Cerón, Dña. Victoria Dato
Muela, Dña Inés Soriano Pons y D. Pedro Aracil Sanmartín por el PP.
Vots en contra: D. Lorenzo Adell (PSPV), D. Juan Jiménez Urban (PSPV), Dña Gloria
Tello (Grup Compromís) y D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Pel que s'aprova la moció alternativa.
Sotmesa a votació la moció inicial s'obté el resultat següent:
Vots en contra: D. Ignacio Pou (PP), D. Juan Pedro Gómez Cerón, Dña. Victoria Dato
Muela, Dña Inés Soriano Pons y D. Pedro Aracil Sanmartín por el PP.
Vots a favor: D. Lorenzo Adell (PSPV), D. Juan Jiménez Urban (PSPV), Dña Gloria
Tello (Grup Compromís) y D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Pel que es rebutja la moció inicial.
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6.- MOCIÓ PRESENTADA PER SRA GLORIA TELLO COMPANY, EN NOM
SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMIS, EN RELACIÓ A LES ZONES
HABILITADES PER A L'ESCAMPAMENT DELS ANIMALS DOMÈSTICS.
Sra. Gloria Tello Company informa que en la web municipal del nostre Ajuntament es
fa referència a zones habilitades per a l'escampament d'animals domèstics, on és
possible portar a gossos solts a fi que satisfacen les seues necessitats d'exercici físic.
Però en el nostre barri són únicament tres les zones habilitades per a això:
•
•

Una al Barri d'Ayora.
Una al Barri Penya Roja
I una al Barri Natzaret

Si mesurem estos espais en relació amb el nostre districte nos en adonem que els
mateixos són clarament insuficients per a poder donar un servici adequat a la totalitat de
gossos que viuen entre nosaltres i també als seus propietaris i propietàries, que en la
major part dels casos pensen que esta zona es troba excessivament lluny com per a
poder acostar-se amb regularitat.
A més, cal assenyalar que el manteniment d'estes zones deixa molt que desitjar, ja que
en algunes d'elles les tanques estan trencades, falta la senyalització tant de la zona com
de les normes d'usos, insuficients papereres i bosses… (Acompanyen fotografies).
Totes estes deficiències tant en número com en condicions i equipaments, no fan més
que provocar molèsties als veïns i veïnes, tant als que tenen gossos com als que no.
Por tot això, presenten la següent:
PROPOSTA D'ACORD
1.- Que l'Ajuntament de València incremente el nombre de zones d'escampament per a
gossos en el nostre districte, de manera que es puga donar el millor servici als animals i
als propietaris dels animals.
2.- Que s'habilite un xicotet espai a la zona nord de la platja de la Malva-rosa així com a
la zona sud de la Platja de les Arenes on es permeta l'entrada de gossos i un ús per part
d'aquells com a zona d'escampament, com ja es fa a altres platges valencianes.
3.- Que l'Ajuntament de València adeqüe, retole i equipe les úniques tres zones que
existixen actualment en el Districte Marítim.
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Quant a les preguntes formulades, el vocal del PP informa que en l'àmbit de la Junta
Municipal de Marítim hi ha tres zones d'escampament per a gossos:
•
•
•

C/ Santa Pola (enfront del núm. 68)
C/ Pintor Maella i adjacents.
Jardí d'Ayora (Santos Justo i Pastor, 98).

Recentment ha entrat en funcionament la Web http://valenciaadopta.com/
(projecte de l'Ajuntament de València per a promoure les adopcions responsables en la
ciutat i facilitar als ciutadans l'accés als animals d'acollida) on es pot consultar la
ubicació dels pipicanes i les zones d'escampament caní.
Des del passat any per a les noves inversions es duen a terme prèvies consultes
als veïns sobre les necessitats d'instal·lació de zones per a gossos per motius de
convivència i respecte.
En les platges està en estudi la viabilitat i idoneïtat de la instal·lació d'estes zones
caninas.
Respecte a les qüestions de manteniment de les zones existents, es donen les
instruccions oportunes.
D. Nacho Pou proposa una moció alternativa, que s'acabe l'estudi de viabilitat i
que s'escolte a les associacions de veïns sobre la viabilitat del projecte.
Sra. Gloria Tello per la seua banda assenyala que no retira la seua moció i no
accepta la presentada pel vocal del PP donada l'existència de nombrosos solars que
podrien exercir este paper sense cap cost per a l'administració. Igualment diu que els
veïns del barri en nombroses ocasions han sol·licitat a través d'instàncies punts
relacionats amb l'anteriorment exposat i no se'ls ha fet ni cas.
Sotmesa a votació la moció alternativa s'obté el resultat següent:
Vots a favor: D. Ignacio Pou (PP), D. Juan Pedro Gómez Cerón, Dña. Victoria Dato
Muela, Dña Inés Soriano Pons y D. Pedro Aracil Sanmartín por el PP.
Vots en contra: D. Lorenzo Adell (PSPV), D. Juan Jiménez Urban (PSPV), Dña Gloria
Tello (Grup Compromís) y D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Pel que s'aprova la moció alternativa.
Sotmesa a votació la moció inicial s'obté el resultat següent:
Vots en contra: D. Ignacio Pou (PP), D. Juan Pedro Gómez Cerón, Dña. Victoria Dato
Muela, Dña Inés Soriano Pons y D. Pedro Aracil Sanmartín por el PP.
Vots a favor: D. Lorenzo Adell (PSPV), D. Juan Jiménez Urban (PSPV), Dña Gloria
Tello (Grup Compromís) y D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Pel que es rebutja la moció inicial.
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7.- MOCIÓ PRESENTADA PER GLORIA TELLO COMPANY, EN NOM SEU I
EN EL DEL GRUP COMPROMIS, SOBRE LA REVISIÓ SIMPLIFICADA DEL
PLA GENERAL DE VALÈNCIA.
Sra. Gloria Tello explica que la Revisió Simplificada del Pla General fa una estimació
creixent de la població de la ciutat del 0,6% anual que està totalment deslligada de la
realitat de la ciutat de València. La població de València ha disminuït més de 21.000
personal durant els últims 4 anys. La planificació que es fa, esta per tant, viciada
d'origen al fer una estimació de les necessitats de vivendes que en la pràctica no té res a
veure amb la realitat.
No té en compte que cal construir una gran quantitat de solars de què estaven previstos
en el Pla General d'Ordenació Urbana de 1998. Es poden construir encara 38.375
vivendes en estos solars que poden donar cabuda a les necessitats actuals i futures de
vivenda de la ciutat durant molts anys. És per tant, innecessari edificar 17.000 vivendes
noves com pretén esta revisió.
Tampoc té adequadament en compte que hi ha en la ciutat al voltant de 60.000 vivendes
que es troben buides ja siga per la necessitat una adequada rehabilitació o per qualsevol
altre motiu. Pareix evident que posar en el mercat estes vivendes faria innecessari
qualsevol ampliació de la superfície a construir en la nostra ciutat.
No es fa un planejament seriós de rehabilitació i millora energètica de les vivendes com
aconsellen en l'actualitat els urbanistes i planteja la mateixa llei estatal 8/2013 de 26 de
juny de rehabilitació, regeneració i renovacions urbanes.
La Revisió Simplificada del Pla General de València suposa l'eliminació de 415
Hectàrees d'horta. Encara que s'intente amagar amb el fet que es construïxen algunes
menys que en el projecte anterior, la qual cosa és cert és que la major part de les
hectàrees desapareixen com s'havia previst anteriorment.
Cal recordar que l'horta de València és un dels terrenys més productius de tot el món i
que la ciutat va nàixer precisament d'esta horta que era la base de la seua alimentació.
En el cas concret del nostre districte es destruïxen les zones de l'horta:
•
•

Horta de la Vera al costat de la Universitat Politècnica.
Horta de la Vera (Zona de la Malva-rosa).

Per tot això, presenta la següent
PROPOSTA D'ACORD
1.- Que l'Ajuntament de València retire la Revisió simplificada del Pla General de
València.
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El vocal del PP assenyala que el passat Ple de l'Ajuntament celebrat el 26 de desembre
del 2014, després de debatre els arguments substanciats en el cos d'esta moció, entre
altres, va acordar sotmetre novament a tràmit d'informació pública el document de la
Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València.
Reiterar este tràmit en un mateix procediment no és preceptiu, però donada la
transcendència del Projecte per a la ciutat, s'ha considerat convenient el seu sotmetiment
a un nou tràmit d'informació pública.
Per tal motiu no es va a retirar la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació
Urbana de València ni se'n va a anar contra l'acord plenari que va acordar sotmetre-ho a
informació pública.
Pel que sotmesa a votació la següent moció s'obté el resultat següent:
Vots en contra: D. Ignacio Pou (PP), D. Juan Pedro Gómez Cerón, Dña. Victoria Dato
Muela, Dña Inés Soriano Pons y D. Pedro Aracil Sanmartín por el PP.
Vots a favor: D. Lorenzo Adell (PSPV), D. Juan Jiménez Urban (PSPV), Dña Gloria
Tello (Grup Compromís) y D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Pel que es rebutja la moció

8.- MOCIÓ PRESENTADA PER D. JOAQUIN ALPUENTE LAZARO EN NOM
PROPI I EN EL D'EUPV SOBRE PROPOSTES DELS VEÏNS DE NATZARET.
D. Joaquín Alpuente Lázaro assenyala que en el Conveni firmat a l'abril de l'any de
2013 entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària es preveia una actuació
específica en este Barri “aprofundint en la filosofia de la zona de protecció”, deia
“Respecte a l'àrea Sud de la zona del Servici del Port de València en contacte amb el
nucli urbà de Natzaret, les parts es comprometen a formalitzar en li termini màxim de
sis mesos des de la firma d'este Conveni un acord específic sobre l'ordenació d'esta àrea,
prenent en consideració allò que s'ha arreplegat respecte a la mateixa en el Conveni de
Col·laboració subscrit en Major de 1986.
Este acord específic per a ordenar la zona sud portuària porta un retard de quasi un any.
En contestació a les al·legacions presentades per EUPV a la Proposta de Delimitació
dels Espais i Usos Portuaris del Port de València (DEUP) diu que la DEUP establix la
zona que serà dedicada a l'ús mixt complementari comercial / interacció port – atenció
entre els espais pròpiament comercials del port i el barri de Natzaret. S'informa que una
vegada definida eixa zona, l'APV i l'Ajuntament, amb la participació veïnal, establiran,
per mitjà del corresponent Conveni les condicions a través de les quals s'ha de
desenvolupar el Pla especial que fixe amb detall les possibles actuacions en eixa zona.
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Ja que el Conveni de cessió per a unir la fatxada marítima al Port no ha sigut tingut en
compte cap reivindicació veïnal ni els criteris de sostenibilitat mediambiental a l'hora de
desmantellar o de planificar, consideren imprescindible que este Ajuntament accepte
d'una vegada per sempre les propostes veïnals, que consistixen principalment a frenar
l'ampliació del Port de València que esta vulnerant els principis del conveni que es
firme l'any 1986, i que a partir d'eixe moment comence a adreçar-se el barri: El Port de
València no pot créixer en detriment del benestar i la qualitat de vida dels veïns i veïnes
del barri.
Per tot l'anteriorment exposat, el vocal que subscriu formula les següents
PROPOSTES D'ACORD
PRIMERA.- Elaboració per part d'Aumsa del Pla Especial d'ordenació dels terrenys de
Natzaret limítrofs amb el port, que arreplegue les demandes veïnals amb la finalitat de
resoldre les deficiències i carències.
SEGONA.- Excloure els usos industrials o de magatzematge de contenidors en l'entorn
urbà de Natzaret i la Punta amb el Port i, per tant, no permetre'ls i sancionar-los.
Compromís per part de l'Ajuntament d'oposar-se a noves expansions del port de
València.
TERCERA.- Oposició a què els vials del Port s'acosten més al nucli urbà, de manera
que es mantinguen els límits del conveni de 1986 per a evitar la pèrdua de zones verdes
i minimitzar l'impacte sobre la zona de protecció de Natzaret.
QUARTA.- Construcció d'un passeig per a vianants, amb carril bici, en la frontera del
Port amb el barri connectant amb el jardí del Túria, la Marina i el carril bici del Saler,
des del Pont de la Dàrsenes fins a l'enllaç amb el carril bici entre Pinedo i el Saler.
QUINTA.- Promoció de vivendes públiques en sòl municipal situades al costat de l'antic
camp de futbol de Natzaret en El Carrer Macarena, en el solar municipal situat en el que
és la segona fase de les denominades casetes de paper i la segona fase de la parcel·la
pública destinada al reallotjament de la ZAL.
SEXTA.- Creació d'una zona verda, situant l'edificabilitat en horitzontal junt amb la
frontera duanera. Creació d'un parc de servicis ciutadans amb els edificis de Benimar,
Marazul i xalet de Sancho i xalet de Bartual, amb equipaments públics especialment
dedicats a la promoció de l'ocupació.
SÈPTIMA.- Recuperar la relació de Natzaret amb el mar a través del vell llit del riu
Túria i del Pont de la Dàrsena per mitjà de propostes innovadores i consensuades amb
els veïns i veïnes, que permeten millorar el límit urbà sud de la ciutat i el port.
D. Nacho Pou informa que el 22 de Setembre del 2014 en el Ple de l'Ajuntament ja es
va presentar esta proposta i moltes de les mesures estan arreplegades inclús en la
Revisió del Pla General. Des de la Delegació d'Urbanisme els estan informant quant als
progressos del Pla General.
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D. Joaquín assenyala que els veïns i en nom seu propi pensa que no s'esta fent el que
s'ha de fer.
Sotmesa a votació la moció alternativa s'obté el resultat següent:
Vots en contrar: D. Ignacio Pou (PP), D. Juan Pedro Gómez Cerón, Dña. Victoria Dato
Muela, Dña Inés Soriano Pons y D. Pedro Aracil Sanmartín por el PP.
Vots a favor: D. Lorenzo Adell (PSPV), D. Juan Jiménez Urban (PSPV), Dña Gloria
Tello (Grup Compromís) y D. Joaquín Alpuente Lázaro (EUPV).
Pel que es rebutja la moció.

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL SENYOR JOAQUIN ALPUENTE LAZARO EN
NOM SEU I EN EL D'EUPV SOBRE LES INSTAL·LACIONS DE
FIBROCIMENT EN EL COL·LEGI VICENTE BLASCO IBAÑEZ.
D. Joaquín Alpuente explica que des del Grup Parlamentari d'EUPV s'ha fet públic un
llistat e col·legis amb instal·lacions de fibrociment i que la Conselleria d'Educació s'ha
vist obligada a facilitar després de la sentència 426/14 del Tribunal Superior de Justícia.
El Col·legi Vicente Blasco Ibáñez és un dels 154 col·legis amb instal·lacions de
fibrociment i l'únic de la comarca. Es tracta d'un material potencialment perillós per a la
salut quan es deteriora i que esta prohibit des de fa anys a Espanya.

Des de la Conselleria d'Educació s'hauria d'haver substituït este material ja que com més
temps passa i més es deteriora més perjudicial resulta per a la salut de tots.
És per això, que el vocal que subscriu, en nom seu i en el d'EUPV, formula la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMERA.- Que l'Ajuntament inste a la Conselleria a què retire immediatament este
material i ho substituïsca per un altre que no supose cap perill per a la salut.
SEGONA.- Que l'Ajuntament inste a la Conselleria perquè faciliten un informe dels
efectes i de la perillositat d'este material.
TERCERA.- Que es de trasllat dels acords:
•

A l'AMPA i a la direcció del Col·legi Vicente Blasco Ibáñez.
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El vocal del PP comunica que es trasllada de la mateixa a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, i quan s'emeta un informe respecte d'això, serà comunicat.
Sotmesa a votació la moció s'aprova per unanimitat dels membres presents.
10.- PREGUNTA QUE PRESENTA EL SENYOR LORENZO ADELL GARCÍA
EN NOM SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ
A L'ABANDÓ DE VEHICLES.

D. Lorenzo Adell indica que des de principis del mes de setembre ha augmentat el
nombre de vehicles abandonats en diferents punts del nostre barri.
Sobre alguns d'ells, el grup municipal socialista ha passat orde interna esperant la seua
retirada i a pesar d'això continuen ocupant zones d'aparcament, mostrant, alguns d'ells,
evident estat d'abandó
PREGUNTA
Quines mesures ha pres la regidoria corresponent per a solucionar esta situació?
Per què no s'han retirat els vehicles assenyalats?
D. Ignacio Pou en relació amb les preguntes formulades, trasllada la següent informació
facilitada per la delegació de Policia Local:
L'any 2014 s'han realitzat les actuacions següents:
Vehicles detectats per ABANDÓ: 236
Vehicles abandonats CEDITS pels seus amos l'Ajuntament per al seu desballestament:
42
Vehicles retirats per ABANDÓ: 98
Total vehicles retirats: 140
Per a poder dur a terme la retirada d'un vehicle en estat d'abandó, en primer lloc s'ha de
localitzar el seu propietari, i complir els terminis legals establits. Moltes vegades,
després de la comunicació, molts propietaris decidixen retirar-los o vendre'ls.
En l'actualitat només hi ha 5 vehicles que estan a punt de complir el termini.
11.- PREGUNTA FORMULADA PER D. LORENZO ADELL EN NOM SEU I
EN EL DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A L'AUGMENT
DE DESNONAMENTS EN EL DISTRICTE MARÍTIM.
A mitjan 2014 el nombre de desnonaments en la ciutat de València estava pròxim als
4800. Molts d'ells s'han donat en el nostre districte.
En plens anteriors d'esta Junta municipal es va informar que la situació estava remetent,
no obstant les xifres mostren una tendència contrària.
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PREGUNTA
Quines mesures pensa prendre la regidoria corresponent respecte d'això?
De nou el govern popular d'esta ciutat al·legarà que no té responsabilitat de potestat en
l'assumpte abandonant a la seua sort als veïns i veïnes que patixen esta situació?
Des del PP se li trasllada la següent informació facilitada per la delegació de Benestar
Social:
Dins dels servicis que presten els Servicis Socials Municipals es troben les Prestacions
Econòmiques Individualitzades les quals, en la seua modalitat d'ajudes d'emergència,
poden oferir ajudes econòmiques per a lloguer o entrada en vivenda a aquelles unitats
familiars que es puguen veure afectades per desnonaments de les seues vivendes.
Concretament, en el Districte de Marítim, durant l'any 2014, s'han concedit 20 ajudes
econòmiques per a entrada en vivenda, no existint cap denegació de les ajudes
sol·licitades per este concepte.
A més, des de la Regidoria de Benestar Social i Integració l'Ajuntament de València s'oferix un
Servici gratuït de mediació i intermediació hipotecària i d'assessorament en relació a la
protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
Este Servici es presta des de 2012 a través d'un Conveni de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de València. En 2013 es van ampliar els horaris, els dies d'atenció i el nombre de
professionals. Tot això davant de la necessitat donar una resposta immediata a les peticions que
rep este Servici, màximament en una matèria com esta on la labor de mediació requerix molta
immediatesa per a poder ser més efectiva.
Des de la seua posada en marxa s'ha atés un total de 842 persones i s'han tancat 204 expedients,
aconseguint un acord en 101 dels mateixos, la qual cosa suposa pràcticament el 50%. A més,
han pogut ser assessorades 383 persones de forma totalment gratuïta.

12.- PREGUNTA FORMULADA PER D. LORENZO ADELL GARCIA EN NOM
SEU I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA
SITUACIÓ DE LA PLAÇA DEL CEDRE I CONTORNADA.
D. Lorenzo Adell García exposa que des de fa uns mesos la situació de convivència
entre jóvens, veïns i comerciants de la Plaça del cedre ha donat lloc a diferents
conflictes de què inclús els mitjans de comunicació s'han fet eco.
PREGUNTA
Quina estratègia ha ideat la regidoria corresponent per a gestionar este assumpte arribant
a un acord amb totes les parts implicades?
D. Ignacio Pou informa que la Regidoria de Joventut ha mantingut diverses reunions
enguany amb les AAVV de Ciutat Jardí, L'Illa i Adjacents, l'Amistat i Sant Josep, a més
d'altres AAVV de la ciutat per a fer-los partícips d'una nova iniciativa que s'ha posat en
marxa per esta Regidoria, amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat i la Policia
Local, consistent en la intervenció d'una Unitat Mòbil d'Informació Nocturna que actua
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els caps de setmana i que pretén promoure la salut integral de la infància, adolescència i
la joventut, i la prevenció de conductes addictives.
El passat mes de juny es va posar en marxa esta Unitat Mòbil, que consciència als
jóvens dels perjuís que per a la seua salut pot causar el consum abusiu d'alcohol i
substàncies nocives; les molèsties que la pràctica de la botellassa en via pública pot
causar als veïns, i la brutícia que es deixa en la zona. La Unitat Mòbil actua de manera
coordinada amb la Policia Local de València, però no interferint en el seu treball. Està
integrada per dos mediadors socials i tres voluntaris que han rebut prèviament formació
per a realitzar intervencions amb la joventut a què es van a dirigir. Les edats d'estos
oscil·len entre 18 i 26 anys, amb la finalitat de realitzar un treball de mediació entre
parixes i d'esta manera conformar un grup representatiu d'edat i característiques
sociològiques semblants als jóvens objectes d'intervenció. L'equip porta material que
suporta la intervenció en prevenció de conductes de risc: qüestionaris, alcoholímetres,
preservatius, díptics del bus corre-nit, i díptic informatiu dels riscos del consum de
l'alcohol. A més s'entreguen bosses de fem xicotet per a arreplegar els envasos i
depositar-les en contenidors, evitant la brutícia en el carrer.
Per a establir les zones d'actuació, se seguix les recomanacions de la Policia Local, i
s'establix un calendari de treball. Prèviament a cada intervenció, i amb la col·laboració
de la Federació d'Associacions de Veïns, se celebren reunions amb les associacions
veïnals, els col·legis i instituts i altres entitats de la zona per a la posada en comú
l'actuació i coneixement pròxim de la realitat, així com per a la captació de voluntaris.
La primera intervenció de la Unitat Mòbil d'Informació Nocturna, i seguint les
recomanacions de la Policia Local, va tindre lloc en la Plaça del Cedre, durant dos caps
de setmana del mes de juny, divendres i dissabte de 23.00 a 02.00 hores. La Unitat ha
continuat intervenint en els mesos de setembre a desembre a més de en Plaça del Cedre,
en la zona del barri de Sant Josep, Av. Blasco Ibáñez-Ramón-Ibáñez-Ramón LlullPlaça d'Hondures, Zona Cruz Coberta, Plaça d'Espanya-au i Plaça de Benimaclet. En els
mesos de novembre i desembre s'ha reforçat este servici intervenint de forma simultània
tres Unitats Mòbils els caps de setmana.
En 2015 este servici continuarà intervenint les nits dels caps de setmana.
D'altra banda, des del mes de setembre del 2014 s'efectuen durant els caps de setmana,
divendres i dissabtes, dispositius conjunts entre la Policia Local de València i el Cos
Nacional de Policia, amb l'objectiu de reforçar els controls sobre la zona. Estos
dispositius també es realitzen en dates assenyalades on es detecta una possible major
afluència de jóvens.
A més, el Servici de Contaminació Acústica i Anàlisi Mediambiental està en constant
contacte i coordinació amb els distints Servicis municipals implicats, a fi de donar
continuïtat i reforç a una sèrie de mesures preventives en l'entorn de la plaça del Cedre,
així com per a posar en marxa algunes mesures noves amb vista a conciliar en major
grau el dret al descans dels veïns amb l'oci.
D'altra banda, per part del Servici de Contaminació Acústica i Anàlisi Mediambiental,
junt amb els Servicis d'Activitats i de Policia Local, s'estan mantenint reunions de Taula
de Treball amb els col·lectius implicats (Federació d'Associacions de Veïns de València,
Federació Empresarial d'Hoteleria de València, Federació d'Oci i Turisme de la
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Comunitat Valenciana, Associació de Veïns de Ciutat-Jardí, i Associació d'Hoteleria i
Oci del Cedre), a fi de consensuar amb les dites entitats la continuació i posada en
marxa d'una sèrie de mesures preventives per a la zona, ja que com marca la legislació
vigent, la declaració d'una zona com acústicament saturada és un últim recurs o
instrument aplicable, havent de donar-se preferència a mesures alternatives de caràcter
preventiu. Fruit de les dites reunions de Taula de Treball, s'ha acordat per totes les parts
parts interesades, l'adopció i continuació d'un conjunt de mesures preventives, sobre les
quals es portarà l'oportú seguiment a través de les Taules de Treball, i que apareixen
reflectides en l'Acta de la reunió de Taula de Treball del passat dia 21 de novembre del
2014, la qual s'adjunta.
Finalment, destacar que les Delegacions implicades també s'han reunit amb als
col·lectius implicats, comprometent-se a impulsar políticament les dites mesures
preventives apuntades.
Està previst el tanca en la Plaça del Cedre durant el primer trimestre de 2015, tal com
s'ha oferit als veïns amb l'objectiu de dissuadir els assistents a la botellassa.

13.- PREGUNTA PRESENTADA PER SRA GLORIA TELLO COMPANY EN
NOM SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMIS EN RELACIÓ A LA
UTILITZACIÓ DE FITOSANITARIS I FUMIGACIONS A PARCS I JARDINS.
Sra. Gloria Tello indica que els preocupa la utilització indeguda de fitosanitaris en parcs
públics i jardins, i les fumigacions reiterades en estes zones. Les pràctiques inadequades
en el seu ús i l'aplicació han sigut causa i continuen sent, d'afectacions a la salut de les
persones que utilitzen estos productes, treballadors, i tercers exposats, com són xiquets,
embarassades, ancians, malalts, animals… que gaudixen d'estes zones i que no són
avisats de la utilització d'estos productes i patixen conseqüències en la seua salut de
caràcter puntual o crònica per causa dels mateixos fitosanitaris tòxics amb els quals es
fumiga.
Des de fa dècades, la Unió Europea, coneixedora de la perillositat d'estos productes
desenvolupament una política que intent portar a terme un pla més reduït d'estos
productes. Seguint este criteri de disminució de l'ús de fitosanitaris per la seua
perillositat en la mesura que siga possible, en la Directiva 2009/128/CE, distingix la
utilització d'estos productes en zones no agràries i dins d'estos, les zones de parcs
públics i jardins utilitzats per població sensible, assenyalant per a estes zones unes
normatives més restrictives i detallades i que han d'assumir els estats membres.
És per això que la vocal que subscriu, formula les següents
PREGUNTES
1.- Els veïns i veïnes del nostre districte poden conéixer el pla de treball que es va
realitzar en els nostres barris? En cas afirmatiu, qual és la informació que es dóna a la
ciutadania abans de cada tractament?
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2.- L'Ajuntament de València esta informant els veïns i veïnes del lloc de la data de
realització de cada tractament i dels productes que es van a utilitzar? En cas afirmatiu,
¿per mitjà de que via s'esta informant? amb quants dies d'antelació?
3.- S'estan adoptant les mesures necessàries per a evitar l'accés durant l'execució i el
període següent a l'espai tractat? En cas afirmatiu, amb quines mesures concretes? que
manera?
En relació amb les preguntes formulades D. Ignacio Pou li trasllada de la informació
facilitada per les delegacions de Sanitat i Parcs i Jardins que informen del següent:
Les qüestions fitosanitàries, en les unitats enjardinadas de la ciutat de València, són
tutelades escrupolosament davall les premisses imposades en la Gestió integrada de
Plagues, fonamentalment basades en la utilització el més restrictiva possible (i sempre
com última opció) de productes de síntesi química. En este últim supòsit els pesticides
aplicats responen sempre als de categoria A (no tòxics, ni perillosos per a animals de
sang calenta).
D'acord amb l'anterior, cada vegada és més habitual la pràctica de la tècnica crida
endoterapia que elimina la difusió, per deriva d'estos components en l'ambient, la qual
cosa unit a reduïda aplicació, permet assegurar que l'exposició i els possibles efectes
negatius sobre les persones siga pràcticament nul·la.
El Reial Decret 1311/2012 sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris, els limitava a
zones específiques, proposant mesures adequades de gestió del risc, concedint prioritat a
fitosanitaris de baix risc i a mesures de control biològic, qüestió que en la ciutat de
València porta anys considerant-se.
En tot cas es complix la normativa amb el major rigor i en cap moment es duen a terme
pràctiques inadequades, aprofitant l'horari nocturn en tots els casos que és possible.
També cal assenyalar que hi ha un Conveni amb el Col·legi d'Administradors de
finques, posant a la seua disposició la informació sobre els tractaments que es van
realitzar en cada zona.

14.- PREGUNTA PRESENTADA PER SRA. GLORIA TELLO, EN NOM SEU I
EN EL DEL GRUP COMPROMIS EN RELACIÓ A LA VENDA IL·LEGAL AL
VOLTANT DEL MERCAT AMBULANT DEL DIJOUS EN EL CABANYAL.
Segons ens han comunicat els veïns i veïnes, en el tradicional mercat ambulant que es
munta els dijous al voltant del Mercat Municipal del Cabanyal s'esta patint des de fa
diverses setmanes l'augment dels llocs de venda il·legals en els carrers confrontants,
com són la Plaça Doctor Lorenzo de la Flor, El Carrer dels Angels fins a la C/ dels
Pescadors.
Al costat dels llocs correctament numerats i al corrent del pagament de les taxes per
llicència de venda ambulant, emergixen altres llocs amb productes de procedència
desconeguda, la majoria d'elles de roba, competint amb venedors autoritzats de forma
deslleial.
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A més de la il·legalitat manifesta la seua col·locació esta creant problemes circulatoris
als veïns i veïnes al no respectar les zones de pas de vehicles.
La majoria de la mercaderia que allí es ven, pareix que es troba emmagatzemada en
diversos vehicles estacionats en el carrer dels Ängeles durant tota la setmana o és
transportada en carros de diferents supermercats que després deixen allí abonats, igual
que els productes que tiren i els embalats.
Comerciants i veïns, denuncien la desprotecció a la qual estan sotmesos, ja que patixen
l'incompliment dels permisos municipals, la competència deslleial, el soroll, la falta
d'higiene i el caos circulatori que estos fets estan provocant.
És per tot això, que la vocal que subscriu formula les següents
PREGUNTES
1Quines mesures s'han pres per a eradicar la venda il·legal en el mercat del Cabanyal
dels dijous?
2.- Quin nombre d'agents patrullen el mercat els dijous? patrullen també els carrers
confrontants? la policia té algun protocol d'intervenció en estos casos?
3.- Quantes denúncies s'han posat l'any 2014?
4.- El servici de neteja que es realitza quan finalitza l'horari del mercat inclou els carrers
en les quals se situa el mercat il·legal?
D. Nacho Pou, en relació amb la pregunta formulada, exposa la informació facilitada
per la Delegació de Policia Local i el Servici de Residus sòlids i neteja.
Quant a la primera pregunta, D. Ignacio Pou assenyala que a més del servici que
realitzen els components de la Unitat GOE, es reforça amb dos unitats més de la
Sèptima Unitat de Districte.
Quant a la segona pregunta formulada, informa que com a mínim 8 components de la
Divisió GOE i altres 4 de la Sèptima Unitat de Districte.
Es patrulla tota la zona del mercat extraordinari, així com els carrers adjacents.
D'altra banda, des del Servici de Residus Sòlids i Neteja, es destina un servici
d'arreplega de productes decomissats compost per un camió amb conductor i dos
operaris, que, en coordinació amb la policia local, s'encarregaran de l'eliminació de tot
allò que els agents consideren que té una procedència il·legal. El servici s'inicia a les
11.00 h tots els dijous.
Quant a les denúncies en este sentit l'any 2014, s'informa que les actes de denúncia han
sigut 94, sent els productes decomissats abandó, robatori, accessoris, productes tèxtils,
cds, dvds…
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Quant a l'última pregunta formulada cal dir que el servici de neteja i arreplega del
mercat de Cabanyal inclou els carrers Lorenzo de la Flor, Angeles, Av. Mediterrani,
Justo Vilar, Escalante, Rosario, Pare Luis Navarrro, Sant Pere, Josep Benlliure i
Travessia Pescadors.

15.- PREGUNTA FORMULADA PER SENYORA GLORIA TELLO COMPANY
EN NOM SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMIS EN RELACIÓ AL
QUARTER DE LA GUÀRDIA CIVIL DE NATZARET.
Sra. Gloria Tello explica que després de catorze anys d'abandó, en el mes d'octubre de
l'any 2010 es derrocament l'antic quarter de la Guàrdia Civil de Natzaret. Però a hores
d'ara i fa més de 4 anys, que estos terrenys seguixen abandonats sense que li'ls dote de
cap tipus d'ús que puga donar cap servici que millore la vida dels ciutadans i ciutadanes.
Durant tot este temps, els veïns i veïnes han reclamat la construcció d'un centre de dia,
d'una escola infantil o d'una residència per a la gent major entre altres, però els anys
passen i en estos terrenys no s'ha efectuat cap actuació.
Per tot això, la vocal que subscriu formula les següents
PREGUNTES
1.- que situació es troben estos terrenys?
2.- Té previst l'Ajuntament de València realitzar alguna actuació? En cas afirmatiu Què
i que termini?
D. Ignacio Pou informa que l'immoble a què es fa referència no és propietat municipal.
Consultat el programa informàtic SIGESPA la qualificació urbanística dels mencionats
terrenys és (GFS) Sistema de Defensa i Forces de Seguretat.
Per tot això, l'Ajuntament no té competència per a intervindre.

16.- PREGUNTA FORMULADA PER SENYORA GLORIA TELLO COMPANY
EN NOM SEU I EN EL DEL GRUP COMPROMIS EN RELACIÓ A
L'ACCESSIBILITAT DE LES INSTAL·LACIONS A LA JUNTA MUNICIPAL
DE MARÍTIM.
Sra. Gloria Tello exposa que en el passat Consell de Districte celebrat a l'octubre del
2014, la vocal que subscriu, va presentar una moció on se sol·licitava una proposta per a
dotar a la Junta de Districte d'altres instal·lacions més grans i adequades que facilitaran
el funcionament correcte de la mateixa, de tal manera que es possibilitarà el
desenvolupament de les seues competències i un millor servici per als ciutadans i
ciutadanes.
Una de les raons per les quals es va presentar esta proposta d'acord, era perquè les
instal·lacions no complien amb l'ordenança d'accessibilitat vigent, ja que no es trobaven

18

adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda. Però està moció va ser rebutjada
pels vots en contra dels vocals del Partit Popular i no va ser possible la seua aprovació.
Per tot això, la vocal que subscriu formula les següents

PREGUNTES
1.- Pensa l'Ajuntament de València portar a terme alguna intervenció en les
instal·lacions de la Junta de Districte de Marítim per a complir amb l'ordenança
d'accessibilitat vigent o continuarà al marge de la normativa?
2.- En cas afirmatiu, quines intervencions es van a dur a terme? I en quin termini?

17.- PREGUNTA PRESENTADA PER D. JOAQUIN ALPUENTE LAZARO EN
NOMPRE PROPI I EN EL D'EUPV EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DEL CP VICENTE BLASCO IBAÑEZ.
D. Joaquín Alpuente Lázaro informa que el Col·legi Públic Vicente Blasco Ibáñez
indistintament de la situació del sostre amb fibrociment de l'aulari infantil, aquest aulari
está inclòs en les propostes de remodelació de la Conselleria d'Educació.
Per tot això el vocal que subscriu en nom seu i en el d'Esquerra Unida del País València
formula la següent
PREGUNTA
Única.- En quina situació administrativa es troba l'expedient de remodelació d'este
centre?
D. Nacho Pou es remet al ja informat en la moció presentada pel mateix vocal en la
present Acta,

18.- PREGUNTA PRESENTADA PER D. JOAQUÍN ALPUENTE LAZARO EN
NOM PROPI I EN EL D'EUPV EN RELACIÓ A LES INVERSIONS EN EL
DISTRICTE MARÍTIM PER A L'ANY 2015.
Una vegada aprovats els pressupostos municipals per a l'exercici 2015, el vocal que
subscriu en nom propi i en el d'EUPV formula la següent
PREGUNTA
PRIMERA.- Quines actuacions i qual pressupost s'ha previst invertir en els diferents
barris d'este districte?
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Des del partit popular informen que el pressupost municipal per a l'any 2015 va ser
aprovat el passat 26 de desembre en el Ple de l'Ajuntament de València.
El pressupost contempla grans partides de gasto i inversions destinades a la prestació de
servicis per al conjunt de la ciutat, sense que es puga, per la seua pròpia configuració
obtindre's el desglossament de les partides per districtes a hores d'ara. Aquest efectes
s'ha sol·licitat a cada una de les delegacions implicades que en la manera en què siga
possible, detallen la informació dels pressupostos de manera territorializada, i conéixer,
aproximadament, la inversió i les actuacions a realitzar en el districte marítim, donantse-la a conéixer i traslladant de la mateixa quan este disponible.
I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les setze hores i vint
minuts, redactant-se la present acta de què com a Secretària certifique i done fe, amb El
Vistiplau del Sr. President, en el lloc i data dalt indicats.

VºBº
EL PRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,

Cristóbal Grau Muñoz

SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,

Mª José Iranzo Iranzo.
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