ACTA 115 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM
CELEBRADA EL DIA 21 D'OCTUBRE DEL 2015
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 Pedro Gómez Cerón (PP)
Pedro Aracil Sanmartín (PP)
Alicia Senón-Llopis Golec (PP)
Juan Carlos Navarro Marzal (Grup
Ciutadans)
Luis Gómez Belardo (Grup Ciutadans)

*A València, sent les 19.00 hores del
dia 21 d'octubre del 2015, es reunixen
en els locals, propietat municipal, de la
Regidoria de Joventut, siti en el carrer
de 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. Constitució del Consell de Districte i
nomenament de portaveus dels grups
polítics.
2. Creació de les comissions de treball i
nomenament dels seus coordinadors.
3. Règim de sessions dels consells.
Informació del seu funcionament.
4. Suggeriments i propostes.

Secretària: Mª José Iranzo Iranzo.

Al Consell de Districte van assistir els regidors Jordi Peris (València en Comú),
Félix Crespo (PP) i Manuel Camarasa (Grup Ciutadans).

31.10-002

Glòria Tello Company dóna la benvinguda a tots els assistents i assenyala que pretenen
crear uns consells de districte més participatius, el que és una reivindicació que sempre
han defés des de l'oposició.
1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE I NOMENAMENT DELS
PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS
L'Alcaldia, per Resolució núm. 140, de data 8 de setembre del 2015, ha disposat el
següent:
De conformitat amb el que establixen els articles 124.4 e) de la Llei Reguladora de
Bases de Règim Local i l'art. 83 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l'Ajuntament de València, resol nomenar
Presidenta de la Junta Municipal de Marítim
Glòria Tello Company
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Marítim
Sandra Gómez López
L'Alcaldia, per Resolució núm. 95, de data 4 d'agost del 2015, ha disposat:
De conformitat amb el que establix l'article 84.3 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València, i amb les propostes formulades pels grups
polítics que componen l'Ajuntament en Ple, esta Alcaldia resol nomenar vocals de la
Junta Municipal de Marítim les persones que s'expressen:
Pel Grup Compromís
Titulars
Beatriz Martínez Sánchez
Paloma Carreras Selma
Juan Pedro Delgado Pino
Suplents
Laia Mauri Folgado
Francesc Vila Martín
Josep Jesús Alvarado Gómez
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Pel Grup Socialista
Titulars
Victòria Daboise Gabarda
Francisco Javier García Ferrer

Suplents
Concepció Carsí Chulvi
Adrián Barri Ferrer
Pel Grup València en Comú
Titulars
Elena Vallori Dolz
Suplents
Juan Ramón Martínez Lafuente
Pel Grup Popular
Titulars
Juan Pedro Gómez Cerón
Pedro Aracil Sanmartín
Alicia Senón–Llopis Golec
Suplents
Carmen Heras Múñoz
Mª Carmen Ruiz Castillo
Vicente José Sansabas Soriano
Pel Grup Ciutadans
Titulars
Juan Carlos Navarro Marzal
Luis Gómez Belardo
Suplents
Blanca María Tamarit Cañadas
Fernando Martín Martín
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2. CREACIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL I NOMENAMENT DELS
SEUS COORDINADORS
Glòria Tello Company assenyala, en un principi, la creació de tres comissions de treball,
que considera imprescindibles. Estes comissions serien:
- Comissió de Cultura.
- Comissió de Benestar Social.
- Comissió d'Urbanisme i Inversions en Barri.
Juan Pedro Gómez Cerón (PP) anticipa el vot a favor de les tres comissions, però indica,
a més, que vol que tots els vocals del PP estiguen presents en les distintes comissions.
També considera necessària la creació d'una quarta comissió que seria la de Seguretat i
Protecció Ciutadana, donada l'extensió del Districte del Marítim, problemes de
delinqüència, sorolls, botellot…, i sol·licita el canvi de nom de la Comissió de Benestar
Social passant a anomenar-se Comissió de Benestar Social i Mobilitat, cosa que
considera interessant per a tractar temes relacionats amb l'EMT, carril bici…
Glòria Tello no té cap inconvenient a accedir a allò que s'ha sol·licitat, comunicant que,
si és el cas, haurien de crear-se cinc comissions, separant la Comissió de Benestar
Social i la Comissió de Mobilitat.
La vicepresidenta del Consell de Districte apunta que en la Junta Municipal de Ciutat
Vella es va aprovar la creació d'una Comissió denominada Habitabilitat i Convivència.
Finalment, s'aprova per unanimitat dels membres presents la creació de quatre
comissions de treball, estes serien les següents:
−
−
−
−

Comissió d'Urbanisme, Inversions en Barris i Mobilitat.
Comissió de Cultura.
Comissió de Convivència i Protecció Ciutadana.
Comissió de Benestar Social.

Quant als vocals que formen part de cada comissió, acorden el següent:
− Comissió d'Urbanisme, Inversions en Barris i Mobilitat:
Victòria Daboise Gabarda (PSOE)
Juan Pedro Delgado Pino (Grup Compromís)
Elena Vallori Dolz (València en Comú)
Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Juan Carlos Navarro Marzal (Grup Ciutadans)
− Comissió de Cultura:
Paloma Carreras Selma (Grup Compromís)
Adrián Barrio Ferrer (PSOE)
Elena Vallori Dolz (València en Comú)
Pedro Aracil Sanmartín (PP)
Luis Gómez Belardo (Grup Ciutadans)
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−

Comissió de Convivència i Protecció Ciutadana:
Beatriz Martínez Sánchez (Grup Compromís)
Concepció Carsí Chulvi (PSOE)
Elena Vallori Dolz (València en Comú)
Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Juan Carlos Navarro Marzal (Grup Ciutadans)

− Comissió de Benestar Social
Elena Vallori Dolz (València en Comú)
Beatriz Martínez Sánchez (Grup Compromís)
Francisco Javier García Ferrer (PSOE)
Alicia Senón- Llopis Golec (PP)
Luis Gómez Belardo (Grup Ciutadans)
Per la seua banda, cal indicar que són nomenats portaveus de les Comissions de
Treball anteriorment citades els següents:
− Comissió d'Urbanisme, Inversions en Barris i Mobilitat: Victòria Daboise
Gabarda (PSOE)
Comissió de Cultura: Paloma Carreras Selma (Grup Compromís)
Comissió de Convivència i Protecció Ciutadana: Beatriz Martínez Sánchez
(Grup Compromís)
Comissió de Benestar Social: Elena Vallori Dolz (València en Comú)

3. RÈGIM DE LES SESSIONS DELS CONSELLS. INFORMACIÓ I
FUNCIONAMENT
Glòria Tello Company indica que, tal com assenyala el reglament, en tant que este no es
modifique, el règim de sessions serà cada tres mesos. Igualment, informa que el
reglament deixa oberta la possibilitat de realització de consells extraordinaris,
assenyalant que, atés que el que s'està realitzant és un consell de constitució, el pròxim
es realitzarà el mes de desembre i que estos es duran a terme sempre que siga necessari
o els veïns així ho reclamen.
Glòria Tello explica que s'aposta per la realització de consells de districte més
participatius, introduint una sèrie de mesures per a millorar el seu funcionament.
Entre eixes mesures enumera les següents:
1. Els Consells de Districte seran gravats, reivindicació que s'ha estat realitzant per part
dels veïns.
2. L'horari de celebració dels Consells de Districte serà a les 19.00 h, perquè totes
aquelles persones que vullguen participar puguen fer-ho.
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3. S'emplenaran unes fitxes amb les dades personals d'aquelles persones que vullguen
intervindre en el Consell, ja siga en el punt de les mocions presentades per l'oposició,
les intervencions veïnals de la qual podrien marcar el sentit de la votació, o en el torn de
precs i preguntes. Per al cas de les preguntes formulades en el moment del Consell,
informa que la contestació a estes, en molts casos, no podrà realitzar-se en el mateix
moment, pel que la contestació es realitzarà per correu electrònic o ordinari.
Eixes preguntes i contestacions, atés que no formen part de l'acta, s'arreplegaran en un
annex que es publicarà en la web de l'Ajuntament perquè tot el món hi tinga accés.
Finalment, Jordi Peris (València en Comú) assenyala que el treball que s'està fent des de
la seua regidoria és amb la finalitat de convertir les Juntes Municipals en verdaders
espais de descentralització i participació perquè, a més de tindre juntes ben dotades a
nivell de personal i a nivell tècnic, es volen implantar noves dinàmiques de
funcionament, tant en el que concernix al desenvolupament dels consells de districte,
com a les comissions de treball.
Jordi Peris es reitera en allò que s'ha expressat amb anterioritat per Glòria Tello
Company, matisant que el que es pretén és que qualsevol veí puga intervindre en
qualsevol punt del dia. Primer intervindran els vocals, amb limitació de temps, després
els veïns que ho hagen sol·licitat per escrit i, finalment, aquells que hagen omplit la fitxa
de què hem parlat anteriorment.
4. SUGGERIMENTS I PROPOSTES
Juan Pedro Gómez Cerón (PP) realitza la primera proposta. Proposa la realització d'un
consell extraordinari que se celebraria en el mes de novembre per a tractar el tema del
pressupost.
Jordi Peris manifesta que la realització de la Comissió d'Urbanisme, Inversions en
Barris i Mobilitat es realitzarà el dia 24 de novembre i allí es tractaran tots els temes
relacionats amb els projectes a realitzar amb eixa partida pressupostària.
Entre els distints dubtes que sorgixen i plantegen els veïns estan les relacionades amb la
manera de participar en els consells de districte i el mode de tindre coneixement dels
temes a tractar en estos. Jordi Peris informa que les convocatòries estaran a disposició
de tots els veïns i seran publicades en la web municipal i que, des de les juntes
municipals, se'ls solucionarà qualsevol dubte que plantegen.
Altres dubtes que sorgixen respecte de tot allò que s'ha plantejat amb anterioritat i que
plantegen els veïns són les relatives a la funcionalitat i utilitat de les juntes municipals.
Jordi Peris contesta que, tal com ha assenyalat amb anterioritat, s’apostarà per elles,
dotant-les de mitjans tècnics i de personal; tot això per a aconseguir verdaders espais de
descentralització i participació ciutadana.
En este punt es passa a enumerar tots i cada un dels suggeriments i propostes
formulades pels veïns i que s’enumeren a continuació:
− Amparo Gualberto (Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar). Pepa Dasí
informa que en els últims dies s'han produït xicotets furts: poms i tiradors de
portes de cases antigues, que no són denunciats pels veïns pel poc import
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material. No obstant això, causen no sols una pèrdua irreparable del patrimoni
de tots, pel valor reconegut de les façanes i elements ornamentals de les cases
típiques del Cabanyal, sinó també pel valor emocional d'estos elements per als
propietaris de les vivendes, que no fa sinó augmentar el conflicte de falta de
respecte a unes normes mínimes de convivència que es viu actualment en el
barri. Per això, presenta la pregunta següent:
Té l'Ajuntament notícies d'estos casos o sap com fer front a estos furts?
− Carmen Bernardino (Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar). Pepa Dasí
assenyala que en les últimes setmanes estan augmentant els intents d'ocupacions
de vivendes en el Cabanyal, amb la consegüent preocupació dels veïns que
veuen com augmenta la degradació que este tipus d'accions provoca en el seu
entorn. Per tot això, presenta la pregunta següent:
Com pensa frenar l'Ajuntament estes noves ocupacions?
− Mª José Agües Torres (Veïns Cabanyal-Canyamelar-Cap de França). Mª José
Agües comunica que els contenidors de reciclatge en el barri (de vidre, paper i
envasos) no estan situats moltes vegades junts i, en segons quins llocs, molt
separats entre ells, cosa que dificulta a molts veïns que fan una selecció en
origen, però després han de pelegrinar als diferents contenidors. Per tot això,
formula la pregunta següent:
Tenim en el barri suficients contenidors de reciclatge per habitant? Es pot millorar el
seu posicionament?
− Mª José Agües Torres (Veïns Cabanyal-Canyamelar-Cap de França). Diu que
davant de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà dels nostres veïns i
turistes, volem saber si l'Ajuntament té previst, i en quines dates, instal·lar
aparcaments de bicicletes davant de la inexistència o escassetat d’estos en tot el
districte marítim, especialment prop dels carrils bici, dels servicis públics i dels
llocs de gran afluència comercial.
− Pepa Dasí García (Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar). Pepa Dasí
apunta que són nombroses i reiterades les queixes de veïns de la zona més
degradada del Cabanyal en relació a la convivència veïnal a causa del tràfic de
drogues i les activitats il·legals, a vegades a altes hores de la matinada. La
presència de la policia local en el barri solament en horari de matins i vesprades
moltes vegades és insuficient per a reduir les activitats il·legals, conductes
incíviques, detectar xiquets sense escolaritzar i proporcionar tranquil·litat als
veïns que volen viure normalment. Actualment hi ha una resposta lenta o, a
vegades inexistent, després de realitzar avisos i denúncies constants. Per tot
això, preguntem si l'Ajuntament ha plantejat dotar el barri del Cabanyal, en
exclusiva i imminentment, atenent la gravetat de la situació, de la figura de
policia de barri, igual que existix en qualsevol barri de la ciutat, a peu i en horari
de matí i vesprada.
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− Elena Vicedo García (Associació de Veïns Cabanyal- Canyamelar-Cap de
França). Elena Vicedo informa que és habitual trobar-se els contenidors de fem
bruts i amb mala olor durant massa temps. Tant, que alguns comerços ens
comenten que han hagut de desplaçar-los lluny de la seua entrada. També durant
el cap de setmana detectem la necessitat d’algun reforç en la neteja en l'entorn
del mercat del Cabanyal i els supermercats al voltant. És per això que formula la
pregunta següent:
Pot reforçar l'Ajuntament la neteja de contenidors de fem en el barri i atendre les
necessitats especials de dissabte de mercat?
− Associació de Veïns Pau Albereda França. Com a Associació sol·liciten:
1. Medi Ambient:
a) Olor pestilent en depuradora final del passeig de l'Albereda, quan plou i amb la
calor, increment del nombre de mosquits.
b) Canal d'aigües insalubres en part posterior de l'Oceànic.
c) Canal ornamental en jardins, llit del Túria amb fem surant..
d) Jardí central en l’avinguda de França amb grans zones seques per falta de reg,
així com la seua neteja i poda en la resta de l'arbratge de l’avinguda de França,
carrers adjacents i passeig de l’Albereda.
e) Solars amb tanques trencades, brossa, fem… principalment on anava la nova
Hisenda.
2. Generalitat: Col·legi 103
3. Seguretat ciutadana:
a) En l'àrea dels jardins de l'antic llit del Túria es van crear carrils bici, però molts
ciclistes continuen passejant pels canals de vianants, posant-los en perill, així com
en l’avinguda de França, on quasi mai van pels seus carrils, sinó per la vorera
d’enfront.
b) Cans solts, també en els jardins de la zona, que deixen excrements a l'aire. En les
pistes de bàsquetbol, entre l’avinguda de França i la de Balears, al costat del carrer
del Pintor Maella, la freqüència de gossos és constant, sobretot pels matins. La
Policia Local i la Policia de Barri haurien de fer complir les ordenances, però per
segons quines zones no apareixen.
S'informa a fi de donar solució a tals problemes.
− Associació de Veïns Amics de la Malva. Des de l'Associació saluden
positivament el canvi polític, tant en les institucions autonòmiques com a nivell
municipal.
L'Associació se sent mandatària d'eixa voluntat popular i sol·licita
que el canvi es note des del principi, que el procés de normalització arribe al nostre
barri i que la junta municipal siga més oberta a la participació.
És per tot això que els agradaria reprendre algunes necessitats del
barri sol·licitant:
a. Major neteja del barri.
b. Condicionament dels descampats de més de 30 anys i que
algun d'ells ha servit com a lloc per a tirar fem asfàltic.
c. Parcs infantils
d. Eliminació de teulades d'amiant en el CEIP Blasco Ibáñez.
e. Una biblioteca pública.
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f. Panells informatius fixos on les diferents associacions del
barri puguen col·locar informació de les seues activitats.
g. Carrils bici i ciclocarrers.
h. Però, sobre totes elles, assenyalen l'obtenció d'un local que
servisca de referència fixa per a millorar el desenvolupament
d'activitats amb una major implicació i participació veïnal.

Finalment, posen l’èmfasi en què continuaran mantenint el sentit
crític i reivindicatiu, perquè la Malva-rosa necessita equipaments integrals i espais de
temps lliure per a jóvens i adults, que puguen disfrutar del temps lliure sense tindre que
anar-se'n al centre o als centres comercials; però també, com sempre, estan oberts a
participar de manera proactiva en esta nova etapa, braç a braç amb la ciutadania i amb
l'administració, en quantes comissions de treball siguen necessàries a través de les
juntes de districte.
− Pepa Llorca Vila (Associació de Veïns Marítim Aiora). Jardí d'Aiora Palauet.
Obertura de la Universitat Popular.
− Mª José Dasí (Presidenta de l'Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar).
Presenta una carta de benvinguda.
Mª José Dasí assenyala que els ciutadans han volgut que la
representació que hui veiem, més plural, complexa i que representa millor el món en
què vivim els veïns, amb els seus diferents valors, idees i interessos contradictoris, que
necessiten del diàleg i l'acord, aconseguisca el que tots els que estem ací perseguim com
a objectius: millorar les condicions de vida dels nostres veïns.
Està associació sempre ha sigut molt crítica i activa en el seu paper de defensa dels
habitants dels barris del Cabanyal, Canyamelar i Cap de França. I ho va a continuar
sent. Però tampoc neguem que, amb el canvi de govern i la derogació d'un PEPRI, al
qual sempre ens vam oposar, s'obri un nou temps per a la regeneració social, la
rehabilitació urbana i l'arribada d'oportunitats econòmiques que dignifiquen i respecten,
després d'anys de degradació, un Bé d'Interés Cultural al costat del mar: el nostre
estimat barri del Cabanyal. És per això que tendim la mà a tots els partits polítics, a tots,
als que estan assentats a la nostra dreta i a la nostra esquerra. Perquè les oportunitats
d'un nou pla rehabilitador arriben sense tindre que esperar més promeses vanes a este
barri tan castigat i clau en el futur de tota la façana marítima de València. Perquè el
diàleg, el consens i la centralitat social que volem representar com a associació veïnal
també arribe a la casa de tots: l'Ajuntament de València.
I perquè eixe temps nou compte amb la participació ciutadana en el seu propi entorn i
no torne a cometre errors i inoperàncies del passat, creiem necessari dotar esta Junta de
Districte de nous reglaments institucionals on s'integre efectivament l'activisme veïnal,
les seues idees i opinions, on podem aprofitar la intel·ligència col·lectiva d’aquells que
vivim el barri, per a millorar les polítiques municipals, i no seguir desaprofitant-la en
successives convocatòries on acudim cada tres mesos només amb llistes de preguntes i
la possibilitat que estes siguen respostes o no.
Per tot això i per a tot això, ací estarem.
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-

Julio Moltó (Associació de Veïns Natzaret). Retorn de la línia 3 de l'EMT i
temes relacionats amb la reducció de la pobresa.

− Alicia González Torres (Ampa Fase 3 IES El Cabanyal). Demana que
l'Ajuntament els represente davant de la Conselleria d'Educació per a aconseguir
que s'acabe la construcció de l'institut.
− Lola de la Vara Gómez. Pretén conscienciar l'Ajuntament dels problemes
existents al barri del Cabanyal.
− Ludivima (Associació de Veïns Mare de Déu del Carmen-Beteró). Sol·licita la
gratuïtat dels poliesportius per a les associacions i la inspecció dels arbres en el
barri Mare de Déu del Carme per la caiguda de branques.
− Joaquín Alpuente Lázaro. Tema relacionat amb la supressió de la unitat de 5
anys de l'escola pública Les Arenes, única escola pública del barri del Cabanyal.
Pregunta dirigida a la Regidoria d'Educació per al seu trasllat al conseller, el Sr.
Marzà.
− Vicent Martínez I Sebastià (Plataforma Litoral per al Poble). Plantegen la
proposta següent:
Adequar l'itinerari per als vianants i el carril bici en la Ciutat de
les Ciències-Natzaret i dàrsena històrica del Saler – Albufera – Perellonet, que
l’anomenen SENDA LITORAL, i les seues connexions amb la resta de la ciutat.
Que es considere prioritària per a l'any 2016 la connexió entre la
Ciutat de les Arts i les Ciències i Natzaret – dàrsena històrica, tram DEL RIU A LA
MAr, com a primer pas per a la consecució de la globalitat del projecte.
Esta proposta s'enquadra dins del denominat ANELL VERD
presentada com a al·legació a la revisió simplificada del PGOU en el mes de març
del 2015, susceptible de ser finançada per fons FEDER 2014-2020.
− Sol Romeu Alfaro (Associació de Veïns l'Amistat). Dóna la benvinguda als
membres del govern i presenta un llistat de reivindicacions perquè siguen
tingudes en compte.
−

Luis Alis Lleó (15 M). Presenta un manifest proposant el següent:

1. Creació d'una Comissió de Participació Ciutadana.
2. Modificació radical del Reglament de Participació Ciutadana.
3. Posada en marxa d'una web municipal de Govern Obert.
4. Pressupostos participatius.
5. Una nova divisió territorial d'acord amb les realitats dels barris.
6. Ampliació dels membres del Consell de Districte.
7. Gravació d'imatges durant la celebració dels plens per part dels veïns.
8. Investigació i un aclariment definitiu sobre les identificacions policials
preventives dels assistents als plens de les juntes municipals.
9. Els plens augmentaran la seua periodicitat i seran una vegada al mes.
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10. Es buscarà un local de major superfície per a la celebració del Ple de la Junta
Municipal.
11. Tots els components del Consell de Districte es presentaran a l'inici de la sessió
del Ple.
12. Els veïns assistents als plens tindran torn de paraula.
13. Les actes es convertiran en una cosa digne del seu nom.
14.- L'Ajuntament garantirà la difusió de les sessions dels plens de les juntes.
− Antonio García Heredia (Associació de Veïns de Ciutat Jardí). Proposa:
-Que es crega un teixit social que faça possible la participació i açò ha de
fer-se des dels barris, fomentant l'associacionisme, posant els mitjans
materials que ho facen possible, amb valentia i voluntat política per a dur-ho
a terme.
-Que se solucione el tema del botellot, atés que és el major problema existent
en relació amb la convivència dels veïns.
Antonio García Heredia presenta Annex.
I sense més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les vint-i-una hores i trenta
minuts, i es redacta la present acta, la qual, com a Secretària, certifique i en done fe,
amb el vistiplau de la presidenta, en el lloc i data dalt indicats.
Vist i plau,
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM

Glòria Tello Company

SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM

Mª José Iranzo Iranzo
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