ACTA 117 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRER
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)
Secretària: Mª José Iranzo Iranzo.

*A València, a les 19.00 hores del dia
22 de febrer del 2016, es reunixen en els
locals de propietat municipal de la
Regidoria de Joventut, situats al c/
Campoamor, 91, 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:
1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la
sessió anterior celebrada el dia 15 de desembre
del 2015.
2. Informe de Presidència.
3. Propostes dels grups de treball.
4. Mocions.
5. Precs i preguntes
6. Intervencions veïnals.
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Amb anterioritat al començament del Consell de districte, la regidora Pilar Soriano hi
acudix per a donar informació en relació a la inversió que es realitzarà en el cementeri
del Cabanyal i, més concretament, en la Secció 2a, atés que es troba en un estat
lamentable.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 15 DE DESEMBRE DEL 2015
S'aprova per unanimitat dels membres presents.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA
Glòria Tello Company informa que es durà a terme la renovació de la web de
l'Ajuntament de València, pel que es vol saber l'opinió dels usuaris.
Es duran a terme unes sessions, des del dia 29 de febrer fins a l'11 de març, amb una
duració d’aproximadament 90 minuts, sense tindre encara concretat el dia en què se
celebrarà ni el lloc concret.
La idea és donar resposta a les reivindicacions rebudes per part dels ciutadans perquè la
web siga més senzilla i intuïtiva d’usar.
Totes aquelles persones que vullguen participar hauran d’enviar un missatge electrònic
a informacio@valencia.es.
D'altra banda, Glòria Tello també assenyala que una vesprada rebrà les associacions
veïnals i col·lectius per a intentar solucionar els problemes que es puguen plantejar.
Igualment indica que la data no està encara concretada, però serà al voltant de la data de
celebració del Consell de Districte de la Junta Municipal de Marítim.
Totes aquelles persones que vullguen acudir a estes reunions hauran d'enviar un
missatge electrònic a regidoradecultura@valencia.es.
La finalitat de totes estes mesures és fomentar la participació.

3. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL i MOCIONS
A. Victòria Daboise, en nom seu i en nom del grup de treball d'urbanisme, diu que la
comissió es troba en este moment immersa en el procés participatiu i assenyala que
s'han seguit tots els passos especificats, que es presentaran totes les propostes i que
s’obrirà hui el termini d'inscripció perquè es puguen votar totes aquelles propostes. A
partir del dia 23 de febrer es podran votar i es podran veure quines són les finalistes.
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Victòria Daboise comunica que algunes de les propostes rebutjades han sigut per motius
tècnics i que totes les persones que tinguen interés en saber quines han sigut les causes
perquè han sigut rebutjades seran degudament informades per part de la Regidoria
corresponent.
El dia 6 de març serem coneixedors del resultat final.
Quan passe Setmana Santa es convocarà el grup de treball.
B. Moció presentada per Elena Vallori Dolz, en nom seu i en nom del grup de treball de
benestar social, a propòsit de l'ús de locals i espais de titularitat municipal fora del seu
horari d'activitat habitual.
Atés que distintes associacions del districte constaten que no tenen en els seus barris
centre social o lúdic, ni zones esportives a l'aire lliure, perquè les persones de distintes
edats puguen desenvolupar les seues activitats, tant de tipus puntual, com continuada, en
els seus respectius barris.
Tenint en compte que estos espais de trobada són pilars per a la promoció de
l'associacionisme i la participació ciutadana, així com per a fomentar la cultura popular i
les activitats d'oci i, per tant, per a la generació, dinamització i conservació del teixit
social.
Valorant la necessitat traslladada per moltes associacions del barri de la Malva-rosa i
d'altres zones del districte, com el Cabanyal–Canyamelar o Algirós, que es mostren
interessades a poder fer ús d'espais públics per a les seues activitats.
Es presenta la següent
PROPOSTA D'ACORD
Que es realitze un estudi de viabilitat per a avaluar la possibilitat d'utilitzar locals i
espais de titularitat municipal en els distints barris del Marítim fora de l'horari habitual,
per a l'activitat puntual o permanent dels distints col·lectius.
Sotmesa a votació la següent moció, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
C. Moció presentada per la vocal Beatriz Martínez Sánchez, en nom seu i en el del grup
de treball de convivència i protecció ciutadana en relació amb el conflicte del botellot en
diverses zones del Districte Marítim.
En la zona de la plaça del Cedre (barri Ciutat Jardí, Algirós), el botellot suposa un gran
problema des de fa molts anys, per alterar la tranquil·litat del barri. Este problema s'ha
traslladat ara també a la zona del carrer de Bello amb Joan Verdeguer, Méndez Núñez,
Pare Porta, Arquitecte Alfaro, Boters, J.J. Dòmine i plaça de Jesús de Medinaceli, on les
discoteques La3 i K-ché tenen llicència d'obertura fins a les 7 h del matí, atraient
centenars de jóvens.

3

A Algirós, després d'anys de vigilància policial, però d’incapacitat de dur a terme les
sancions per qüestions de competències, i l'actuació de mediadors de Creu Roja en els
punts conflictius (que tampoc van solucionar el problema) l'Ajuntament va proposar una
mesa de treball amb representants de la Regidoria de Contaminació Acústica,
Associació de Veïns, pubs, policia… Una de les opcions era declarar zona ZAS i una
altra, tancar la plaça.
Finalment es va tancar la plaça a l'abril del 2015, el que ha resultat efectiu per a eliminar
el botellot en la plaça mateixa, però l’ha traslladat fora. Ara els grups es reunixen
igualment en distints racons de l'exterior i carrers adjacents, i continuen impedint el
descans del veïnat. A més, el tancament de la plaça, que abans era lloc de joc de xiquets,
xiquetes i adolescents, els ha desplaçat a altres zones, donant com a resultat una certa
pèrdua de vida de la plaça.
Estos mateixos problemes de sorolls, crits i brutícia es donen en la zona de Pare Porta,
Arquitecte Alfaro i contornada, on a més ha augmentat el nombre de botigues amb
venda de begudes alcohòliques que obrin fins a altes hores de la nit.
Per tot això, presenten la següent
PROPOSTA D'ACORD
Que l'Ajuntament de València mamprenga aquelles accions encaminades a restaurar la
convivència entre els veïns i veïnes amb accions policials, educatives i d'oci alternatiu:
1. Accions policials: compliment de la legislació vigent en matèria d'horaris de
tancament, espai de les terrasses, aforament autoritzat de les discoteques, permisos de
venda de begudes alcohòliques i distància entre locals per a noves obertures.
2. Accions educatives/formatives: realització, de manera regular, d'activitats preventives
en els centres educatius, des d'Educació Infantil a la Universitat, amb tallers i xarrades
informatives que mostren les conseqüències del botellot, tant les relacionades amb
l'impacte en el veïnat com amb els perjuís per a la salut.
3. Accions d'oci alternatiu: posada en marxa d'un Pla d'Oci del Marítim enfocat tant a
jóvens i adolescents, com a xiquets i xiqueteses d'Infantil i Primària, que inclouria les
accions següents:
•
•

•

Millora de la difusió en els centres educatius, associacions, comissions falleres i
col·lectius del districte de les activitats organitzades per la Regidoria de Joventut
i els Centres de Joventut del nostre districte.
Realització d'un estudi de viabilitat sobre l'ús de les instal·lacions dels centres
educatius públics i els locals propietat de l'Ajuntament de València situats en el
Marítim, fora de l'horari habitual, per a realitzar activitats lúdiques i culturals,
enfocades a les distintes edats.
Foment i suport de les iniciatives que sorgisquen en els barris enfocades a la
realització d'activitats atractives tant per a xiquets/es i adolescents com per a
jóvens, per a realitzar els caps de setmana, el que suposaria una forma de
traslladar l'oci nocturn a altres horaris més compatibles amb la vida del veïnat.
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Sotmesa a votació la següent moció, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

D. La vocal coordinadora, Paloma Carreras Selma, en nom seu i en el del grup de treball
de cultura, assenyala que València ha tingut un dels ports més importants del
Mediterrani durant els segles XIV, XV i XVI. Com a mostra del seu protagonisme
podem observar unes importants drassanes gòtiques que en els anys 90 albergaven la
col·lecció de maquetes navals de Joaquín Saludes. Part d'esta col·lecció es va exhibir
també en les Torres dels Serrans amb idea d'arreplegar-la tota en un futur museu
marítim.
Es conserven també documents relacionats amb la història de la ciutat amb el mar en
nombrosos museus, entitats privades i dependències municipals que podrien ser el punt
de partida d'un futur museu, testimoni del vincle històric de València amb el mar.
Existix també a València un consens social sobre la necessitat de recuperar un museu
que contribuïsca a la conservació, l'estudi i la divulgació del patrimoni marítim de la
ciutat.
Per tot això, presenten la següent
PROPOSTA D'ACORD
Que l'Ajuntament inicie les accions necessàries per a aconseguir la implicació de les
diferents administracions valencianes i els recursos que possibiliten la creació del
museu.
Sotmesa a votació la següent moció, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
5. PRECS I PREGUNTES
6. INTERVENCIONS VEÏNALS
•

Pepa Dasi, en nom seu i en nom de l'AV Cabanyal–Canyamelar comunica que
s'haurien de revisar els mètodes de participació ciutadana en la junta i
comissions perquè estan observant que es dóna la mateixa importància i validesa
a sol·licituds personalistes que a aquelles que vénen elaborades i consensuades
per amplis col·lectius socials, la qual cosa debilita el moviment veïnal en
benefici de postures particulars. La pregunta que es plantegen és la següent: Si
tots podem plantejar els nostres problemes de forma individual, quin sentit tenen
els moviments participatius?

Glòria Tello informa que la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
prompte començarà la revisió i modificació del reglament de participació ciutadana i
també el funcionament de les juntes municipals de districte, processos en què les
entitats, col·lectius i associacions veïnals poden participar activament. Amb això es
tracta de fomentar la participació de la ciutadania en el col·lectiu individual.
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Tots els canvis realitzats en els últims mesos estan encaminats a la participació de la
ciutadania, per això poden participar en qualsevol punt de l'orde del dia plantejant
demandes i propostes. S'intenta fomentar l'associacionisme per a dinamitzar el teixit
social de la ciutat.

•

La Junta directiva de l'Associació de Veïns de Ciutat Jardí exposa que el barri de
Ciutat Jardí s'ha vingut degradant en els últims anys com a resultat de la
proliferació de locals d'oci de qualsevol tipus: pubs, bars cafeteries,
restaurants…

La zona d'oci així formada, difícilment pot compatibilitzar-se amb l'ús residencial
d'este barri. Estes activitats han vingut acompanyades dels efectes més indesitjables
per a la convivència veïnal: botellots incontrolats, col·lapse circulatori nocturn, veus
i sorolls en l'exterior dels establiments, vehicles amb música alta, brutícia,
vandalisme i, en suma, el deteriorament de la qualitat de vida i la impossibilitat de
disfrutar del dret al descans nocturn dels habitants d'este barri.
Porten molt de temps intentant abordar el tema de la saturació de locals d'oci en
Ciutat Jardí i creuen que la millora de la situació o la solució vindrà pel canvi
normatiu i per l'actuació de la policia en defensa del dret al descans dels veïns.
Últimament es parla molt, tant en les meses de treball de les zones d'oci conflictives,
com en les comissions de les juntes de districte, de la necessitat de la presència
permanent de la Policia.
Per tot això, sol·liciten per al barri de Ciutat Jardí, en la contornada de la plaça del
Cedre, la ubicació d'una base mòbil de la Policia Local des de les 22 h fins a les 4 h,
que evite el deteriorament de la convivència ciutadana i facilite el descans dels
veïns.
•

Charo Moreno, en nom seu i en nom de l'AV Cabanyal–Canyamelar, assenyala
que ha augmentat el volum de residus sòlids en el carrer dels Pescadors. De
forma reiterada apareixen matalassos i mobles vells tirats en mitat del carril bici.
Estos mobles ixen de les cases pròximes.

•

M. José Agües Torres, en nom seu i en nom de l'AV Cabanyal-Canyamelar,
assenyala que s'estan cablejant de forma il·legal les façanes del barri. Sol·licita
que s'aplique la normativa vigent sobre cablejat en façanes i que esta siga
degudament coneguda pels agents de l'orde encarregats de posar-la en pràctica.

•

Lola de la Vara intervé en este punt reiterant l'anteriorment exposat. Assenyala
que la Policia Local no té cap tipus de protocol respecte d'això i que açò és
vergonyós.

•

Salvador Vallés Andrés en la seua intervenció fa referència als problemes
ocasionats pel consum d'alcohol i estupefaents els caps de setmana en el carrer
del Forn del Cabanyal i en el carrer de les Drassanes.
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•

José Alfonso Milio Zarco sol·licita una investigació en relació a totes les
irregularitats i malversació de cabals públics, per exemple, la substitució de
l'enllumenat i l'asfaltat de l'av. Blasco Ibáñez.

•

José Alfonso assenyala que s'haurien de prendre les mesures conduents a què tot
açò no torne a succeir, encaminades a la devolució del que s’ha malversat.

•

José Antonio Sanz de Miguel, en nom seu i en nom de l'AV Marítim-Aiora
comunica el seu interés a saber el futur de la biblioteca municipal Casp i Verger.
Informa que no compartixen la idea de tancament de les biblioteques del barri.
També proposen la seua ubicació en el Centre Social el Grau.

•

Salvador Vallés Andrés, en la seua intervenció, es referix a la concessió de
llicències d'obres en la zona del Cabanyal-Canyamelar que provoquen l'abandó
de trastos vells als carrers. Li consta que els servicis d'arreplega no són
suficients i, igualment, recorda als ciutadans la responsabilitat que tenen en este
tema en qüestió.

•

Esther Concepción, en nom seu i en nom de l'AV Amics de la Malva, diu que
des de la seua associació van acollir amb il·lusió i amb bon ànim el procés de
participació ciutadana. Saben i, a més, se'ls ha reiterat, que no es tracta de
participació sinó de consulta. Assenyala que és una llàstima que se’ls consulte i
que no siguen partícips actius de polítiques socials de l'Ajuntament.

En data 22 de febrer no coneixen el llistat dels projectes d'inversió a votar, però sí
que s'ha obert el termini de votació. Es pregunten com poden participar i votar en
un formulari, limitat en paraules, fet per veïns i veïnes que s'expressen bonament
com poden. Tal vegada, el debat de les propostes podria haver donat lloc a unes
noves perspectives o altres.
Han convocat assemblees veïnals per a explicar el tema de la consulta i hui, a les
18.00 h de la vesprada, han vist desestimades altres 2 de les seues propostes.
Encara que des del principi van preguntar quines eren els criteris, no se'ls va donar
cap orientació i han perdut l'oportunitat de sol·licitar altres inversions que podrien
haver entrat. La Malva-rosa està molt necessitada d’inversions.
El model de consulta que planteja l'Ajuntament, com a característica principal, els
pareix que és individualista; quan, precisament, el que ens constituïx com a
associacions veïnals i socials, és el valor del col·lectiu, teixit social del veïnat, i la
participació crítica passa per estar organitzada. Per al futur caldria comptar amb
persones i entitats pròximes a la vida quotidiana dels barris.
Fa riure que ara el PP aprofite els errors d'esta consulta ciutadana per a parlar de
frustració veïnal, quan hem viscut un menyspreu absolut per part de la corporació
anterior. No es deixaran utilitzar per la dreta. Però açò no ens impedirà fer una
crítica constructiva.
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Com han perdut l'oportunitat d'haver participat en l'elecció de propostes reals i
factibles per al nostre barri i desconeixen les inversions que es plantegen,
volemnsaber una cosa tan senzilla com les inversions concretes que faran en el
nostre barri.
Sol·liciten a la Junta de Districte que els facen arribar quines són les inversions que
cada una de les regidories tenen previstes realitzar en el barri de la Malva-rosa.
Serà un punt de partida necessari per a un diàleg fructífer entre l'Ajuntament i la
ciutadania organitzada, que fins ara no ha existit verdaderament, d’acord amb la
desestimació de les nostres propostes.
- José Antonio Sanz de Miguel, en nom seu i en nom de l'AV Marítim-Aiora,
sol·licita la instal·lació d'un ecoparc en la zona nord de València. Demana que la
gestió del Centre Social del Grau siga municipal i pregunta en relació al futur del
Col·legi Públic Jaume I en la plaça de Federico Mayo.
- M. José Agües Torres fa constar que des de fa uns anys, quan un veí sol·licita un
informe d'alguna intervenció policial al Servici de Policia Local, ha d'abonar una
taxa de 30 euros, la qual cosa és una mesura repressiva i dissuasòria. És per això
que sol·liciten la seua imminent derogació.
- Julio Antonio Moltó Belenguer, en nom seu i en nom de l'Associació de Veïns i
Veïnes de Natzaret, sol·licita que, encara que siga amb 24 anys de retard, es detallen
les inversions que cada regidoria té previst fer en el barri.
La regidora Glòria Tello assenyala que traslladarà totes les preguntes, propostes i
suggeriments als departaments corresponents per a donar solucions amb la major
celeritat possible.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió, a les vint-i-una hores i trenta
minuts, i es redacta esta acta que, com a secretària, certifique i en done fe, amb el
vistiplau de la presidenta, en el lloc i data dalt indicats.

VISTIPLAU
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM

Glòria Tello Company

SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM

M. José Iranzo Iranzo
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