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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LA MARINA 

 

Data: 6/11/2019 

Hora de començament: 19,30h 

Assistents: 

-Regidora de Participació: Purificación Vives Pérez. 

-Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez. 

-Alcaldessa Pedània de la Marina: Marisa Sánchez Díaz. 

-Representant grup PP: Francisco Javier García Mora. 

-Representant grup VOX: Amparo Cerdá Sarrenes. 

-AV Pino Mar: Juan Oliver Soler, Isabel Valentín, Carolina Sánchez. 

-Club de Caçadors Buho Real-La Marina: Juan Amorós Soler. 

 

Hora de finalització: 21.00 h 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

      Els assistents a la Junta Municipal de la Marina decideixen l’aprovación de l’acta anterior. 

 

2. Elecció del representant del Debat de l’Estat del Municipi 

Puri Vives, regidora de Participació Ciutadana, explica que els pròxims dies 27 i 28 de novembre 

tindrà lloc en el Saló de Plens de l'Ajuntament el Debat sobre l'Estat del Municipi, i la Junta ha 

de nomenar un representant. 

Per unanimitat queda triat Juan Oliver Soler, vocal de l'AV Pino Mar. 

 

3. Precs i Preguntes 

El representant del Club Caçadors Búho-Real-La Marina informa sobre un pou obert que s'hauria 

de tancar per a evitar caigudes, comenta també que hi ha una gran quantitat de fem i enderrocs 

en la serra de la Marina (Serra del Molar), que es tira de manera descontrolada i ningú els recull. 
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Esmenta que, a més, hi ha un motiu afegit pel qual s'està donant aquesta situació i és que el 

punt net de Sant Fulgenci ha sigut tancat i això contribueix al fet que hi haja més abocaments. 

 

Un representant de AV Pino Mar comenta que té identificats diversos dels punts on es tiren 

enderrocs, ells personalment van parlar amb Urbaser i els van contestar que anirien quan 

pogueren, però encara no ho havien fet. A més de la recollida, caldria parlar de com evitar 

aquesta situació; falta en la pedania un punt net on els veïns puguen anar a tirar enderrocs i 

creiem que és un dels motius dels abocaments il·legals. 

S'explica que quan es va al punt net s'ha de pagar en funció de la quantitat de residus que portes, 

que caldria facilitar als veïns el que puguen desfer-se del que vulguen tirar, per a evitar que no 

es faça de manera irregular, com està passant. 

 

El regidor de Pedanies comenta que s'informarà de com funciona exactament el Punt net i els 

donarà resposta. 

Puri Vives demana que li passen la ubicació dels abocaments, per a poder traslladar la petició 

als departaments corresponents. 

 

El representant de AV Pino Mar es queixa del temps que ha passat des de l'última Junta, i que 

en aquesta només hi haja un punt a tractar, a més planteja la possibilitat de fer arribar les seues 

peticions a Participació, perquè en la pròxima junta s'incloga en l'ordre del dia algun punt que 

ells proposen. 

 

Puri Vives, regidora de Participació, explica que aquesta és una Junta extraordinària, per la 

proximitat de les dates del Debat de l'Estat del Municipi, però que en principi es té previst 

realitzar dos a l'any, no obstant això, si necessiten parlar d'alguna cosa, poden demanar una cita 

amb ella en qualsevol moment. 

 

El representant d'AV Pino Mar passa a tractar el tema del poliesportiu, explica en quina situació 

es troba: graderies desbaratades que estan cedint, sòl amb filtracions d'aigua i el sostre 
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inservible, diu que no s'ha invertit en manteniment des de fa molt temps i que seria bo per a la 

pedania la seua rehabilitació, que portaria més activitat a la població; esmenta que si hi haguera 

un autobús amb bons horaris per a traslladar-se des d'Elx, podrien anar equips a la Marina a 

entrenar, ja que a Elx hi ha falta de pistes per a fer-ho, a més del fet que se li podria donar altres 

usos. 

 

D'altra banda, s'explica que hi ha hagut algun problema en l'accés a les pistes dels xavals de la 

pedania, no sempre hi ha un conserge que òbriga i a més han de demanar un permís i pagar una 

taxa si volen utilitzar-les, per la qual cosa deixen d'anar-hi. Volen saber si es pot fer alguna cosa 

per a facilitar el seu ús als joves de la pedania. 

 

El regidor de Pedanies respon que la inversió en el pavelló és gran i que volen fer la reforma 

l'any pròxim, que caldrà buscar fórmules per a veure com pot fer-se, no se sap perquè aflora 

l'aigua, ho va veure una arquitecta i ens va donar una solució tècnica, que és la que s'utilitzarà 

en la reforma, intentarem atraure més activitat esportiva, però serà una tasca a realitzar entre 

tots. Quant al tema de l'ús de les pistes pels joves, va comentar que s'informarà i traslladarà el 

que esbrine. 

 

El representant de AV Pino Mar pregunta pels pressupostos participatius d'enguany, esmenta 

que tenen encara pendent dels pressupostos del 2016 que posen una marquesina en la parada 

de l'autobús, a més els van concedir un projector i un equip audiovisual, també dels 

pressupostos del 2016, que no han pogut usar, perquè estava ja obsolet. 

 

Puri Vives, explica que l'anterior regidor els va avançar a abril i estan per a valorar i publicar 

resultats, són per a executar en el 2020, i que hi ha una gran acumulació de treball en els 

departaments que han de valorar-los. 
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D'altra banda, la representant de l'AV Pino Mar comenta que faran una festa del Pare Noel, i que 

com altres anys han fet la petició de l'espai i el tancament del carrer; els han contestat que s'han 

canviat els tràmits, i volen saber com se'ls pot ajudar. 

 

Puri Vives respon que perquè totes les peticions arriben al departament que corresponga, 

caldria demanar-ho tot per l'OMAC, amb còpia a Participació, i així se li podria fer un seguiment. 

 

Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la sessió a les 21.00 h. 

 


