ACTA 119, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM, CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL
DE 2016.
ASSISTENTS:

Vicepresidenta:
Sandra Gómez López
Vocals:
Paloma
Carreras
Selma
(Grup
Compromís)
Pascual Martí (Grup Compromís)
Juan Pedro Delgado Pino (Grup
Compromís)
Francisco Javier García Ferrer (PSOE)
Elena Vallori Dolz (Grup València en
Comú)
Carmen Heras Muñoz (PP)

A València, a les 19.00 hores del dia 18
de juliol de 2016, es reunixen als locals
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 següents de l’orde del
dia:

M. Carmen Ruiz Castillo (PP)
1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de
la sessió anterior celebrada el dia 21 d’abril de
2016.
2. Informació de presidència.
3. Propostes dels grups de treball.
4. Precs i preguntes.
5. Intervencions veïnals.

Secretària: M. José Iranzo Iranzo.

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 21 D’ABRIL DE 2016
S’aprova per unanimitat dels membres presents.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA
Sandra Gómez assenyala que ha comunicat a Glòria Tello que no hi ha res a informar.

3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
A. La vocal coordinadora, Paloma Carreras Selma, en nom seu i en el del Grup de
Treball de Cultura, informa que la Comissió de Cultura s’ha reunit diverses vegades i ha
treballat els dos últims mesos en l’organització de dos actes: “Música al Jardí d’Aiora” i
“I Festival de Jazz Mar i Jazz”. Els actes esmentats ja han sigut realitzats.
Paloma Carreras explica que s’estan ultimant els detalls (bases dels dos concursos per a
poder posar la data concreta en què es realitzaran, temes publicitaris, cartells…) dels
actes que queden per realitzar al districte de Marítim (Trobada d’Escoles de Música,
Música al Carrer, Circ vora Mar, concurs de relat curt, concurs de grafits i art urbà).
Estos actes seran realitzats entre els mesos de setembre i desembre d’enguany.
B. Elena Vallori, en nom seu i en nom del Grup de Treball de Benestar Social, informa
que eixe grup de treball s’ha reunit en 3 ocasions: la primera, el 3 de maig de 2016; la
segona, el 2 de juliol, i en últim lloc, el 30 de juny d’enguany.
Elena Vallori informa sobre el que s’ha tractat en estes reunions. En primer lloc,
assenyala que s’han exposat i debatut diverses necessitats detectades per les
associacions que l’integren, i que es constata que és necessari conéixer la realitat global
dels barris del districte per a poder situar concretament estes necessitats, així com el que
l’Ajuntament ha abordat a fi que el grup puga treballar amb una base sòlida en les seues
propostes. Es pretenia saber si l’Ajuntament havia realitzat o actuava en referència a
algun estudi de pobresa desglossat per districtes. Si era així, se sol·licitaven dades per al
districte i que estes estigueren desglossades per barris.
D’altra banda, s’havia constatat l’existència d’un estudi elaborat per la Regidoria
d’Energies Renovables i Canvi Climàtic que caracteritza València per mitjà d’un mapa
de pobresa energètica per barris, i assenyala la seua preocupació per conéixer-ne els
resultats i les seues aplicacions.
Així mateix, en la reunió esmentada van sorgir dubtes sobre les alternatives al banc
solidari d’aliments i les noves ajudes socials.
Un altre tema objecte d’estudi van ser els menjadors escolars en època estival que
l’Ajuntament ja havia anunciat.

Es va estudiar la qüestió del Centre Municipal de Servicis Socials al Cabanyal. En
l’actualitat, el barri del Cabanyal no té centre de servicis socials, per la qual cosa el
veïnat ha de desplaçar-se al centre de la Malva-rosa.
També han centrat els seus esforços en la recerca d’estudis (memòria de 2015 de les
regidories corresponents a l’actual Àrea de Desenvolupament Humà, estudis de les
persones sense llar de 2015, notes estadístiques de l’Ajuntament de València…).
També van contactar amb diferents centres municipals de servicis socials perquè els
informaren de l’estat de les ajudes i de l’increment del pressupost. Igualment, la
directora del Centre Social de la Malva-rosa es va reunir amb ells i es van solucionar
molts dubtes que els anaven sorgint.
Una altra de les qüestions que es van tractar en les reunions esmentades va ser la
participació del veïnat i de les associacions en els consells de salut.
Per acabar, Elena Vallori informa que moltes de les preguntes han sigut resoltes i que
queden per resoldre els temes relacionats amb la pobresa al barri de Marítim desglossat
per barris, estudi final de la pobresa energètica per barris i/o districtes i l’evolució del
Centre de Servicis Socials del Barri del Cabanyal.

4. INTERVENCIONS VEÏNALS
1. Ludi del Teso, Associació de Veïns Mare de Déu del Carme de Beteró. Seguretat
ciutadana i problemes de poda de parcs i jardins.
2. Alejandro Márquez Yuste. Problemes de contaminació acústica a la plaça del Cedre.
Problemàtica social del barri amb els ocupes, lloguers il·legals i venda de droga.
Falta de neteja, aigualeig de carrers, neteja de contenidors.
Tancament del banc d’aliments i obertura de menjadors escolars.
3. Antonio Leal, Associació de Veïns Mare de Déu del Carme de Beteró. Pregunta
perquè es realitza esta reunió el dia 18 de juliol.
4. Julio A. Moltó Belenguer, Associació de Veïns de Natzaret. Recuperació de la
desembocadura del riu Túria.
5. Julio. A. Moltó Belenguer, Associació de Veïns de Natzaret. Supressió de
treballadora auxiliar en el Servici de Rehabilitació al CEAM Natzaret.
6. Juan Suárez Guillén. Aparcament al barri de la Malva-rosa els mesos estivals.
- Modificacions EMT, pressupost, dotació humana i tècnica. La resolució pot
correspondre a Circulació i Transports.
7. Pau Díaz. Presentació de l’associació de veïns unificada a la Malva-rosa.

- Necessitat d’espais i locals per al barri (incloent-hi biblioteca).
- Preocupació per la neteja de la plaça 7 d’octubre.
- Obres de la plaça de Moreno Gaos.
8. M. del Mar González Vázquez. Apartaments turístics.
9. Salvador Vallés Andrés. EMT.
10. Aroa Haba Navarro. EMT i Participació Ciutadana.
11. L’Associació de Veïns Pau Albereda-França sol·licita per mitjà d’instància
00105/2016/3589 aclariment a les preguntes que al seu dia van formular i la contestació
de les quals va ser ambigua i altres no van ser contestades.
Estes preguntes estaven relacionades amb el medi ambient en el seu primer paràgraf. Es
detallen a continuació:
- Olor pestilent en el canal d’aigües insalubres a l’estació de bombament al final de
l’Albereda.
- Jardí central a l’avinguda de França amb grans zones seques per falta de reg correcte,
així com la seua neteja i poda en la resta de l’arbratge de l’avinguda de França, carrers
adjacents al passeig de l’Albereda.
- Jardins del Túria i parets de l’edifici del passeig de l’Albereda, 52.
- Rampes fora del xamfrà al forn de l’avinguda de de França i bar al carrer de Samuel
Ros que originen caigudes per la falta de llum, en què el problema no és la llum sinó les
rampes.
- Subestació elèctrica a la rotonda al costat del pont de l’Assut d’Or. Acabament de
l’obres i si finalment es posarà en marxa.
- Futur del col·legi 103.
Quant a seguretat ciutadana, se’n formulen les següents:
- Circulació dels ciclistes pels canals de vianants.
- Gossos solts.
12. Associació de Veïns Mare de Déu del Carme de Beteró. Exposen queixa en relació
amb el procés participatiu de l’EMT, atés que especifica que les decisions ja estaven
preses, i assenyalen que a pesar de l’oposició mostrada tant des de l’associació com dels
mateixos veïns s’ha decidit modificar la línia de l’EMT que consideren necessària per a
poder donar el servici públic que es mereix el barri. L’Associació de Veïns assenyala
que desconnectar el barri és el principi de la marginalitat.
Sandra Gómez, en relació amb les preguntes formulades pels diferents veïns, assenyala
que es traslladaran als servicis competents per a la seua ràpida resolució.

I atés que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 21.30 hores, i es redacta
esta acta que, com a secretària, certifique i en done fe amb el vistiplau del president al
lloc i en la data indicats adés.

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

