ACTA 118 CORRESPONDENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM CELEBRADA EL DIA 21 D’ABRIL DE
2016.
ASSISTENTS:
Presidenta:
Glòria Tello Company
Vicepresidenta:
Sandra Gómez López
Vocals:
Beatriz Martínez Sánchez (Grup
Compromís)
Paloma
Carreras
Selma
(Grup
Compromís).
Juan Pedro Delgado Pino (Grup
Compromís)
Victoria Daboise Gabarda (PSOE)
Francisco Javier García Ferrer (PSOE)
Elena Vallori Dolz (Grup València en
Comú)
Juan Carlos Navarro Marzal (Grup
Ciutadans)
Alicia Senón-Llopis Golec (PP)
Carmen Heras Muñoz (PP)
M. Carmen Ruiz Castillo (PP)

*A València, a les 19.00 hores del dia
21 d’abril de 2016, es reunixen als
locals de propietat municipal de la
Regidoria de Joventut, situats al carrer
de Ramón de Campoamor, 91, els
components del Consell de la Junta
Municipal de Marítim que es detallen al
marge, per a tractar els punts de l’orde
del dia següents:
1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de
la sessió anterior celebrada el dia 22 de febrer
de 2016.
2. Informació de presidència.
3. Propostes dels grups de treball.
4. Mocions.
5. Precs i preguntes.
6. Intervencions veïnals.

Secretària: M. José Iranzo Iranzo
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1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRER DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
2. INFORME DE PRESIDÈNCIA
Glòria Tello assenyala que l’EMT, en col·laboració amb la Delegació de Participació
Ciutadana, durà a terme un procés de deliberació i consulta sobre la modificació i
incorporació de noves línies d’autobusos, que començarien a operar al mes de juliol.
Els grups de treball d’urbanisme i inversions en barris de les juntes municipals de
districte seran els espais de trobada i diàleg sobre això. Per això, les persones que encara
no es troben inscrites en estos grups de treball i vulguen participar en este procés
consultiu s’hi podran inscriure fins al dia 3 de maig. A este efecte hauran d’omplir el
formulari d’inscripció que es troba en la pàgina web municipal de Participació
Ciutadana i entregar-lo en la seua junta municipal de districte de referència.
El personal de l’EMT serà l’encarregat de donar tota la informació sobre la proposta de
modificació i incorporació de les noves línies d’autobusos.
Este procés deliberatiu i de consulta el desenvoluparan els grups de treball d’urbanisme
i inversions en barris de les juntes municipals de districte en dos sessions:
La primera sessió es realitzarà del 16 al 20 de maig de 2016.
En esta es presentarà la metodologia de treball i es donarà la informació corresponent a
la proposta de modificació i noves línies d’autobusos per part de l’EMT, perquè els
participants dels grups de treball puguen presentar propostes i suggeriments.
La segona sessió es realitzarà del 30 de maig al 3 de juny de 2016.
En esta sessió es presentaran les propostes i els suggeriments per part de la ciutadania
per a fer-ne un debat i diàleg, en relació amb els temes següents:
A. Itineraris de les línies d’autobusos.
B. Localització de les parades d’autobusos.
C. Horaris i freqüència de pas.
D. Mecanismes de difusió i propaganda de les noves modificacions.
Les propostes que siguen consensuades en els grups de treball d’urbanisme i inversió en
barris de les juntes municipals de districte seran elevades a la Mesa de Mobilitat.

3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
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A. Victoria Daboise, en nom seu i en nom del grup de treball d’urbanisme, diu que la
Comissió acaba de finalitzar el procés participatiu de consulta ciutadana de les
inversions en barri, i assenyala que la setmana que ve tindrà lloc la primera reunió del
grup de treball com a tal. En esta primera reunió s’avaluarà este procés i s’organitzaran
els grups i subgrups per a debatre els temes d’urbanisme.
B. La vocal coordinadora, Paloma Carreras Selma, en nom seu i en el del grup de treball
de cultura, assenyala que la Comissió de Cultura s’ha reunit en tres ocasions i ha
treballat en dos línies:
- Propostes sobre les necessitats en l’àmbit de la cultura al districte del Marítim,
amb l’aprovació de dos propostes que seran traslladades a les delegacions afectades
perquè estudien la seua viabilitat:
a. Necessitat que hi haja al barri una seu de la Universitat Popular que tinga en
compte les necessitats específiques dels barris marítims amb proposta de formació més
variada i ajustada a les demandes d’un usuari més divers.
b. Cessió d’una nau per a la creació d’una escola de circ social.
- També cal remarcar les activitats que han sigut aprovades per la Comissió de
Treball de Cultura. Estes activitats són les següents:
a. Activitats al Jardí d’Aiora, amb una dotació de 1.200 euros.
b. Festival de Jazz, amb una dotació de 1.000 euros.
c. 22é Festival de Bandes de Música, Trobada d’Escoles de Música i Música al
Carrer, amb una dotació de 12.300 euros.
d. Festival de Circ, amb una dotació pressupostària de 3.000 euros.
S’han deixat 2.055 euros per al desenvolupament de la promoció, publicitat i
imprevistos de les activitats esmentades abans.
D’altra banda, en la partida de premis s’ha aprovat la realització de les activitats
següents:
A. Concurs de grafits i art urbà, amb una dotació pressupostària de 1.500 euros.
B. Concurs de relat curt per a la població infantil, amb una dotació de 1.500 euros.
Paloma Carreras informa que des dels grups de treball es treballarà per a desplegar i
executar les activitats descrites anteriorment.
C. Elena Vallori, en nom seu i en nom del grup de treball de benestar social, informa
que s’ha traslladat a la Delegació d’Educació i Benestar Social la necessitat d’obrir
menjadors escolars en períodes vacacionals (Pasqua i Nadal) i també la necessitat de
realitzar determinades activitats extraescolars.
D’altra banda, informa que s’ha estat estudiant la necessitat de crear equips de mediació
integrats en els centres de servicis socials. Estos equips de mediació tindrien com a
finalitat la resolució de problemes entre el veïnat, i hauran de ser equips especialitzats
en la resolució de problemes específics.
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També han estat considerant la possibilitat que els diferents estaments de la ciutat
puguen col·laborar en la participació dels consells de la Salut.
Pascual Martín, en nom seu i en el del grup de treball de convivència i protecció
ciutadana, presenta una moció sobre “campanya de visibilització positiva del barri de
Natzaret”, en què diu que els incompliments de les promeses de l’Autoritat Portuària en
els anys anteriors, així com el fallit Circuit de Fórmula 1 (el Cuc), que hauria d’acostar
el barri al nucli urbà, ha condicionat escasses inversions que han degradat Natzaret.
Les associacions i els veïns de Natzaret destaquen el Poliesportiu com el millor valor
del barri en l’actualitat.
És un dels tres poliesportius més grans de la ciutat, compta amb frontó, piscina, pista de
bàsquet, voleibol, cinc pistes de tenis, dos pistes de petanca, pista de patinatge, sala de
musculació, camp de futbol, waterpolo (dos clubs), climateri i karate. De totes les
activitats s’imparteixen cursos.
A més, es crearà l’escola municipal de tir amb arc. Amb estos condicionants es realitza
la PROPOSTA D’ACORD següent:
Que l’Ajuntament, i en especial la Regidoria d’Esports, emprenga les accions
encaminades a potenciar la comunicació amb altres barris.
1. Campanya publicitària dels esdeveniments culturals i esportius que es puguen
realitzar.
2. Organitzar campionats escolars, fallers, d’empreses… entre els barris de la ciutat.
3. Potenciar l’Escola de Música, Banda i Grup de Folklore Valencià.
4. Potenciar la Sala Multiusos de la Regidoria de Joventut amb xarrades i conferències.
Per això, sotmesa a votació la moció següent, s’aprova per unanimitat dels membres
presents.
5. PRECS I PREGUNTES
Glòria Tello assenyala el programa d’activitats que es realitzarà coincidint amb l’època
estival i fa menció de les activitats assenyalades en punts anteriors.
Pren la paraula Manuel Camarasa, que sol·licita informació relativa al pressupost del
programa esmentat. Paloma Selma informa del pressupost dedicat a les activitats
esmentades. En el cas del Festival de Jazz, assenyala que la realització del festival puja
a 13.827 euros (músics, personal, mercaderies, so, escenari, publicitat, taxes...). mentre
que l’Ajuntament es fa càrrec del tema de permisos, seguretat, neteja, protecció civil…,
i fa una aportació econòmica aproximadament de 1.000 euros.
Podem observar que el pressupost dedicat a l’activitat esmentada és molt major que
l’aportació que efectua l’Ajuntament, i la resta queda a càrrec de comerciants, bars…

6. INTERVENCIONS VEÏNALS
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- L’AV Cabanyal - Canyamelar - Cap de França assenyala que l’AV del Cabanyal rep
últimament queixes i denúncies dels veïns que viuen en la denominada zona 0 i rodalia,
en que se’ls comunica que s’han vist intensificats els intents d’ocupació d’habitatges
buits i en mal estat. Han sigut els mateixos veïns els que han hagut de mobilitzar-se a
títol personal per a impedir estes ocupacions il·legals, amb el risc consegüent que
suposa exposar-se públicament en la denúncia d’estos fets.
Creuen que algunes declaracions efectuades des de l’Ajuntament han produït un efecte
de crida, quan s’enuncia que no s’expulsarà dels habitatges ocupats persones en risc
d’exclusió social. Sembla que alguns intenten assegurar-se un habitatge a través de
l’ocupació il·legal, basant-se en eixes manifestacions. Per això, sol·liciten que
s’acceleren els tràmits per a la reubicació en tota l’àrea metropolitana de la ciutat de
València de la població en risc d’exclusió social del nostre barri i que actualment habita
en infrahabitatges que no són dignes ni salubres en pràcticament la totalitat dels casos.
Per tant, sol·liciten que el problema de població en risc d’exclusió social no siga
exclusivament del barri i més estrictament de la paupèrrima zona 0, sinó que es
repartisca proporcionalment en tota la ciutat, que és prou gran per a acollir esta població
fortament implantada al Cabanyal.
Glòria Tello informa que es trasllada a la delegació corresponent, que en el cas concret
és la Delegació de Benestar Social.
- L’AV Cabanyal - Canyamelar - Cap de França, i en nom seu Pepa Dasí, informa que
hi ha diverses associacions de veïns que pertanyen a la Junta Municipal de Marítim,
entre les quals es troba la seua, que encara no han percebut la subvenció de l’exercici
2015. Els consta que la resta d’associacions de veïns de València ja han cobrat esta
subvenció, mentre que la seua està a estes altures d’any encara pendent de pagament.
Se’ls podria comunicar quan es farà efectiva o, en cas contrari, el perquè de tant de
retard? La considerable tardança en este pagament entorpix el funcionament normal de
l’associació, que es veu privada d’un important recurs econòmic amb què es compta per
al desenvolupament d’algunes de les seues activitats.
- L’AV Amics de la Malva assenyala que, com cada primavera, es troben amb la
proposta de la Conselleria d’Educació de l’anomenat arreglament escolar. En els temps
d’un passat recent, alguns s’atrevíem a anomenar-lo desarreglament escolar, per la
sagnia constant d’unitats escolars de la xarxa pública que feia la Conselleria d’Educació
en mans del Partit Popular i la seua aposta per la xarxa privada mentre era titular de la
xarxa pública.
Any rere any han manifestat en esta junta de districte el seu desacord amb qualsevol
proposta de supressió que s’haja fet en els centres públics del districte.
Encara que en la proposta d’enguany, proposta coneguda recentment, el balanç d’este
arreglament, després d’anys en què s’assistia a un degoteig constant de supressió
d’unitats de la xarxa pública, han vist que s’ha invertit i hi ha més unitats creades i
habilitades que suprimides.
Una situació que els congratula pel canvi i el gir substancial observats.
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No obstant això, des de l’Associació de Veïns Amics de la Malva i la Coordinadora
d’Educació de la Malva-rosa volen manifestar el seu desacord amb la proposta de
supressió de dos unitats de primària que afecten el districte, una a l’escola Les Arenes
del Cabanyal i una altra a l’escola Tomás de Montañana.
Insistixen en la unitat de Les Arenes, única escola pública al barri del Cabanyal, perquè
afecta una unitat de la línia en valencià, que any rere any se suprimix fins a fer-la
desaparéixer.
Per això, proposen que des d’esta junta de districte es comunique el seu desacord i que
esta junta se sume a la petició aprovada pel Consell Escolar Municipal de València per a
exigir a la Conselleria d’Educació que garantisca el dret a matricular-se a l’escola
pública i en valencià al barri del Cabanyal, al CEIP Les Arenes.
Glòria Tello assenyala que trasllada tot això que s’ha arreplegat en l’escrit a la delegació
corresponent.
- Charo Moreno Martínez comunica que després de la retirada dels bancs públics del
carrer dels Pescadors amb el carrer de la Reina (que sincerament agraïxen tots els veïns
de la zona), a causa de l’ús incívic d’alguns habitants del barri, concretament els de la
casa ocupada al carrer de la Reina, núm. 143, baixos, dreta, que ocasionaven greus
problemes de sorolls, brutícia i molèsties nocturnes als veïns de la zona, ara només
queda un banc públic per la zona, situat al carrer de la Reina cantonada amb el carrer de
Mossén Planelles. Però este banc està impossibilitat per a l’ús, ja que es troba totalment
cobert d’excrements de coloms i tórtores.
Els coloms i les tórtores són un greu problema en esta zona del Cabanyal, ja que nien en
els arbres del carrer i es refugien en l’edifici deteriorat que hi ha al carrer de la Reina,
núm. 168, cantonada amb el carrer de Mossén Planelles, un immoble deshabitat, en
avançat estat de deteriorament, amb part del sostre afonat i que actualment servix
d’habitacle per a estes molestes aus. En este edifici abandonat estan protegides de les
inclemències meteorològiques i sense que s’impedisca la seua reproducció
descontrolada.
A més, hi ha veïns a la zona que alimenten els coloms, un fet que ja s’ha posat en
coneixement de la Policia Local i que, ens consta, estan intentant solucionar.
La pregunta que formula és la següent: què farà l’Ajuntament per a eradicar l’augment
descontrolat de coloms i tórtores en esta zona del Cabanyal que està sent massivament
poblada per estes aus?
Glòria Tello assenyala que trasllada estos problemes a la delegació corresponent.
- Julio Moltó Belenguer, com a representant de l’Associació de Veïns i Veïnes de
Natzaret, informa que com a motiu de la celebració del 40 aniversari de la seua
associació han triat com a lema “Un barri sense fronteres. Recuperant la ciutat”, i
sol·liciten una reunió perquè es coordinen les actuacions de l’equip de govern en un pla
integral per a fer realitat un Natzaret sense barreres físiques i socials i aconseguir així la
inclusió del barri a la ciutat.
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Quant a les barreres físiques, l’Ajuntament de València i el Port van firmar un conveni
per a afavorir l’ampliació del port per la platja de Natzaret el 19 de maig de 1986. Per a
pal·liar este sacrifici, es van introduir en el document esmentat unes compensacions que
no es van complir, llevat dels 40.000 m2 del parc de Marazul que van ser rescatats de la
destrossa de la platja després de la lluita d’esta associació.
Durant els 24 anys de govern anterior, tan sols la lluita del veïnat organitzat va
aconseguir la reconstrucció del balneari Marazul i el derrocament de la fàbrica d’oli. El
Port també va destruir els tallers d’ocupació.
L’any 2004 van patir la inundació del barri per les obres mal fetes durant la construcció
de la rotonda que recuperava per a Natzaret els terrenys cedits per a la Copa de
l’Amèrica en la dàrsena històrica, que convertia la desembocadura del llit del riu Túria
en la imatge més indigna de la ciutat de València i l’eixida del riu al mar en un simple
albelló.
Si tot això era poc, el Port continuà demanant nous sacrificis a Natzaret, amb l’abusiva
proposta de delimitació d’espais i usos portuaris, amb greus repercussions sobre el barri.
El Port i l’Ajuntament de València tenen a hores d’ara un deute històric amb Natzaret
per l’incompliment del conveni. Per això es va interposar recurs contenciós
administratiu contra els governs anteriors de l’Autoritat Portuària i l’Ajuntament.
Hi ha una altra barrera física important entre Natzaret i la resta de la ciutat: les vies del
ferrocarril, un tema que hauria de tornar-se a tractar per a reprendre les negociacions
amb el Govern central.
També cal fer menció de les barreres socials existents.
L’Associació de Veïns exigix el pagament del deute històric.
Sol·liciten una reunió per a poder participar en la coordinació de les actuacions del seu
equip de govern en un pla integral que servisca per a fer realitat un Natzaret sense
fronteres físiques i socials, així com la inclusió del barri a la ciutat.
I atés que no hi ha més assumptes per tractar, s’alça la sessió a les 21.30 h i es redacta
esta acta que, com a secretària, certifique i en done fe, amb el vistiplau de la presidenta,
al lloc i en la data indicats abans.

VIST I PLAU
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,

Glòria Tello Company

M. José Iranzo Iranzo
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