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ACTA 122 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM CELEBRADA EL DIA 10 D'ABRIL
DEL 2017.
ASSISTENTS:

Presidenta:
Sra. Gloria Tello Company

Vocals:
Sra. Paloma Carreras Selma (Grup
Municipal Compromís)
Sr. Pascual Martí Sanchis (Grup
Municipal Compromís)
Sr. Juan Pedro Delgado Pino (Grup
Municipal Compromís)
Sr. Francisco Javier García Ferrer (Grup
Municipal Socialista)
Sr. Miguel Ángel Tolosa Silvestre
(Grup Municipal Socialista)
Sra. Elena Vallori Dolz (Grup
Municipal València en Comú)
Sra. Alicia Senón-Llopis Golec (Grup
Municipal Partit Popular)
Sra. Mª. Carmen Heras Muñoz (Grup
Municipal Partit Popular)
Sr. Juan Pedro Gómez Cerón (Grup
Municipal Partit Popular)
Sr. Joan Gregori Company (Grup
Municipal Ciudadans)

A València, a les 19.00 hores del dia 10
d'abril del 2017, es reunixen en els
locals, propietat municipal, Regidoria
de Joventut, situats en el c/ Ramón 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:
1r. Lectura i aprovació, si és el cas, de
l'acta de la sessió anterior celebrada el
dia 10 d'abril del 2017.
2n. Informe de presidència.
3r. Informe dels grups de treball.
4t. Subvencions.
5é. Mocions i preguntes
6é. Intervencions veïnals.
7é. Precs i preguntes.

Secretària: Teresa Hernández Briones.

Assistixen els Regidors Sr. Félix Crespo Hellín (Grup Municipal Partit Popular)
Sr. Narciso Estellés Escorihuela (Grup Municipal Ciutadans).
Disculpa la seua assistència Sra. Sandra Gómez López (vicepresidenta).
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Amb caràcter previ a l'inici de l'orde del dia del Consell Municipal de Districte,
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la presidenta, Sra. Gloria Tello Company, presenta la nova secretària de la Junta
Municipal de Marítim, Sra. Teresa Hernández Briones.

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA DE
LA SESSIÓ ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 16 DE GENER DEL 2017:
S'aprova l'acta per unanimitat.
SEGON.- INFORME DE PRESIDÈNCIA.
La presidenta informa sobre la celebració del pròxim consell de districte que, per
a la Junta Municipal de Marítim, serà el dia 3 de juliol del 2017, a les 19.00 hores, en el
Centre Municipal de Joventut de Campoamor.
Com que s'han presentat preguntes fora de termini, la presidenta aclarix que les
mocions es poden presentar fins a les 14.00 hores del 4t dia anterior al de la celebració
del consell de districte, i les preguntes fins a les 14.00 hores del 8é dia anterior a la
celebració del consell.
Informació DecidimVLC:
La participació ha augmentat del 0,9% cens de majors de 16 anys, amb 6.500
vots l'any 2016, al 2,3%, amb 15.338 vots en 2017.
Indica la presidenta que les dades són molt bones sobretot si es comparen amb
les d'altres ciutats amb més tradició en este tipus de processos com Madrid, on la
participació és de l’1,68% del cens de majors de 16 anys, o Sevilla on arriba al 0,7%.
La presidenta indica que les propostes de millora poden presentar-se per registre
d'entrada de la Junta de Marítim o per correu electrònic a la direcció
jmmaritim@valencia.es
A continuació es detallen els projectes aprovats en l'àmbit de la Junta de Marítim
i que són els següents:
1r.- Camins al Grau
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•
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•

Asfaltat plaça Ascensió Xirivella (darrere del número 69 avinguda Balears),
amb un pressupost de 162.500,00 € i 317 vots.
Jardí en el solar entre Pintor Maella i Samuel Ros, amb un pressupost de
236.134,00 € i 314 vots.

•

Instal·lació de bancs en carrers Eivissa i Rodrigo de Pertegás núm.48, amb
un pressupost de 9.100,00 € i 222 vots.

2n.- Algirós.

1. Carril bici en el c/Sants Just i Pastor entre C/Manuel Candela i C/Serradora,
amb un pressupost de 210.000,00 € i 345 vots.
2. Substitució de taules de tenis en instal·lacions esportives de parcs i jardins,
amb un pressupost de 10.000,00 € i 222 vots.
Adequació parc infantil en Blasco Ibáñez (entre carrer Bèlgica i Polo i
Peyrolón), amb un pressupost de 70.000,00 € i 180 vots.
Millora de voreres carrer Jalance, amb un pressupost de 47.735,00 € i 165 vots.
3r Poblats Marítims.
1. Hort urbà espai multicultural, amb un pressupost de 60.000,00 € i 270 vots.
2. Via ciclopeatonal que unisca la zona de Natzaret amb Quatrecarreres, amb un
pressupost de 21.000,00 € i 234 vots.
3. Baixar el carril bici de l'avinguda del Port a la calçada, amb un pressupost de
334.607,00 € i 228 vots.
TERCER.- PROPOSADES DELS GRUPS DE TREBALL
1r CULTURA:
La presidenta dóna pas a la vocal Sra. Paloma Carreres Selma, del Grup
Municipal Compromís, que informa del que segueix:
“El grup de treball s'ha reunit en tres ocasions després de l'últim consell de
districte, el 22 de febrer, el 22 de març i el 5 d'abril. L'objectiu de les tres reunions ha
sigut dissenyar i consensuar el programa d'activitats culturals organitzades per la Junta
de Marítim per a l'any 2017.
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Com és habitual en aquestes reunions, han participat veïns a títol personal i
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integrants de diferents col·lectius culturals del barri així com vocals dels
diferents grups municipals i amb representació en aquesta Junta de Districte.
La proposta consensuada per a organitzar pel grup de treball de cultura de la
Junta Municipal de Marítim és la següent (ha d'aclarir-se que en aquesta
proposta figuren algunes activitats que no tenen assignat un pressupost però a les
quals el grup i la Junta donaran suport de diferents formes com pot ser ajudant
en la promoció, facilitant permisos o derivant a altres serveis municipals dels
quals rebran l'ajuda pertinent):
1.

Actuació musical del cor de cambra AMALTHEA en el Jardí d'Aiora.
Només requerix entarimat i cadires i té un pressupost de 435,60 €

2.

Cine d'estiu en col·laboració amb la Fira de Juliol. S'organitza des del
Servici de Cultura Festiva.

3.

Carnestoltes de Malva-rosa: l'any 2018 se n'assumirà l'organització.

4.

Festa de l'Escola Pública a Malva-rosa, que se celebrarà el 4 de juny i
compta amb un pressupost de 650,00 €.

5.

Participació en el centenari del naixement de Blasco Ibáñez en coordinació
amb la Casa Museu de Blasco Ibáñez.
1. II Festival de Jazz (Mar i Jazz 2017): l'activitat busca autofinançar-se i el
suport de la Junta per a l'organització de l'esdeveniment. Es remarca la
seguretat de l'acte (ambulància i protecció civil). Compta amb un pressupost
de 2.000,00 €
2. II Trobada d'Escoles de Música, amb un pressupost de 5.000,00 €
3. Festival de Bandes de Música de Marítim, que se celebrarà al noviembre. La
data dependrà de la disponibilitat del Teatre El Musical i compta amb un
pressupost de 7.500,00 €.
4. II Festival Nou Circ “Circ Vora Mar”, amb un pressupost de 3.414,40 €.

Queda una consignació pressupostària de 1.500,00 € per a imprevistos, publicitat,
etc…”
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Finalitzada l'exposició per part de la vocal Sra. Paloma Carreres Selma, es procedix a la
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votació de la proposta del grup de treball, que és aprovada per unanimitat.

2n URBANISME:
Intervé Sr. Francisco Javier García Ferrer, vocal del Grup Socialista, qui explica que el
grup no s'ha reunit ja que han perdut protagonisme com a conseqüència dels processos
participatius.
Comunica que es reuniran pròximament per a portar un seguiment dels projectes
aprovats en els processos participatius i per a coordinar els pròxims projectes amb vista
a la seua aprovació i consens.
3r BENESTAR SOCIAL:
Pren la paraula Sra. Elena Vallori Dolz, vocal del Grup Municipal València en
Comú, que exposa el següent:
“En l'últim trimestre s'han convocat dos reunions del grup, una el 23 de febrer i
l'altra el 25 de març.
En la primera reunió, s'han exposat i comentat tant els informes de pobresa que
havíem sol·licitat, com altres que estan disponibles en la web de Benestar Social de
l'Ajuntament, alguns molt recents. També vam exposar les ajudes, tant passades i
presents, com previstes, de les regidories de Benestar Social, Patrimoni i Vivenda, que
afecten este grup.

Comentàrem un resum d'estudis que s'havia distribuït prèviament al grup i que
englobava el de Pobresa energètica de València de 2016. S’esmentaren alguns barris
d'este districte que apareixen en el mapa resultant, així com algunes mesures proposades
en l'estudi i que ja s'estan aplicant. També tractàrem alguns estudis de Malva-rosa, el
Cabanyal i Natzaret, comentant el concepte i la tipologia de les ajudes que es gestionen
en els CMSS. Molt interessant ens va paréixer l'Informe d'àrees vulnerables de València
de 2016, amb la divisió de cada barri en àrees, la desagregació en distints tipus i graus
de vulnerabilitat i la visualització en mapes d'ubicació de les àrees afectades.
D'altra banda, es va exposar un canvi en el funcionament del grup, centrant-nos
en el diagnòstic de problemes (caracteritzar bé un problema entre tots els col·lectius),
encara que sense descartar l'elaboració de propostes. Es va proposar un tema a treballar:
l'accessibilitat, encara que es va quedar a exposar més possibles temes en la següent
reunió. Parlem d'usar mapes territorials del districte per a situar-hi, mitjançant diferents
icones, el tema o problema d'estudi.
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En aquesta reunió avaluem el funcionament del grup fins al moment i concloem que
el treball del grup necessita agilitzar-se i tenir un assessorament tècnic per a ser més
efectiu, així com evitar les dispersions en les reunions. Com a solucions es va
exposar el contacte directe i permanent amb les regidories, la qual cosa facilitaria la
informació tècnica i faria més efectiu el treball.
En la segona reunió, es va decidir definitivament treballar en l'estudi
d'accessibilitat dels espais públics (tant les vies públiques com els edificis públics), ja
que no va haver-hi altres propostes noves. Es va parlar de la possibilitat de reprendre la
participació en els “consells de salut de zona bàsica” (CSZB), però es va concloure que
no hi havia activitats que pogueren fer-se com a grup de treball.
Es va exposar la nova línia del grup de benestar social, ja que a partir d'ara
comptem amb un pressupost de 3.000,00 € per a dinamitzar l'activitat comercial en els
barris. Es va fer una pluja d'idees per a dissenyar accions que intentaren beneficiar
distintes zones del districte. Després de diverses propostes, la més acceptada va ser la
revaloració d'oficis i comerços tradicionals, per mitjà de la informació i difusió dels que
encara es mantenen. Es van pensar algunes tasques a realitzar per les integrants del
grup, tant de busca de comerços com de disseny d'activitats (entrevistes, disseny d'una
revista, exposició de fotografies, etc…), que es concretaran i decidiran en la pròxima
reunió a finals d'abril.
Queden pendents, doncs, per a esta reunió, el tema dels comerços i el de
l'accessibilitat.
En el primer cas, cada integrant del grup informarà dels comerços tradicionals
que hi ha en el seu entorn per a fer un llistat conjunt d'estos comerços i es dissenyaran i
consensuaran les activitats de recopilació d'informació i les activitats de difusió.
Igualment, caldrà concretar els recursos materials necessaris i de logística, organitzar i
fer un repartiment de tasques i elaborar formalment la proposta.
Sobre l'estudi d'accessibilitat, cada u portarà un llistat de “punts negres”
d'accessibilitat que haja detectat en el seu barri per a anar ubicant-los en el mapa, a més
de documentar-los fotogràficament i començar a caracteritzar col·lectivament el
problema (a qui afecta, quan, antecedents, possibles solucions, etc…)”
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Intervé Sr. Pascual Martí, vocal del Grup Municipal Compromís, i exposa que en
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la reunió a què va assistir es va tractar el tema de la contaminació acústica pel problema
del botellón en la Plaça del Cedre, en el Grau i en altres emplaçaments.
Indica que reprendran el tema i convocar una reunió de treball per al que demana
que la gent del grup envie propostes a la Junta per a conéixer les necessitats la gent.
Insta a rebre la informació com més prompte millor i, si no és així, convocaran ells una
reunió.
QUART.- SUBVENCIONS.
La presidenta informa sobre la nova línia de les subvencions que consistix en el
fet que les entitats que presenten projectes que impliquen la coordinació i el treball en
xarxa podran optar a una subvenció màxima de 7.500,00 €, mentres que les que opten
per presentar-se soles podran rebre un màxim de 2.500,00 €.
El termini de sol·licitud serà des del 2 fins al 22 de maig del 2017.

CINQUÉ.- MOCIONS I PREGUNTES.
Amb caràcter previ i vist que, per primera vegada, s'ha presentat una moció, la
presidenta explica el procediment i els temps per al debat i la votació.
1r.- Moció que presenta el vocal i portaveu Sr. Juan Pedro Gómez Cerón,
relacionada amb l'estat de l'arbratge de l'avinguda dels Tarongers.
Abans de procedir a la lectura de les propostes d'acord incloses en la Moció, el
vocal explica la situació dels arbres i indica que, en el tram entre Luis Peixó i Dr Lluch,
l'estat dels tarongers és deplorable, indicant que disposa de fotografies. La majoria són
morts, malalts, els escocells amb mala herba… L'empresa que arreplega les taronges no
passa per este tram ja que no hi ha taronges, ni flor.
“Davant de l'estat d'abandó evident que presenten els tarongers de l'avinguda
que porta el seu nom entre el tram de C/ Luis Peixó i C/ Dr. Lluch.
Propostes d'acord:
1.- Realitzar de manera urgent un estudi de la situació de l’arbratge esmentat,
que han de dur a terme els tècnics de l'Ajuntament, a fi de determinar la salut de
l’arbratge i la possible necessitat substitució d'aquells exemplars que es troben en un
estat irrecuperable.
2.- Com a conseqüència de l'esmentat estudi i a fi de millorar la salut de l'arbratge,
realitzar de manera urgent els tractaments fitosanitaris necessaris, la poda, retirada de
fruits, abonat de la terra i neteja i desbrossament dels escocells”.
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El vocal Francisco Javier García Ferrer, vocal del grup municipal Socialista,
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dóna

la

resposta

facilitada

pel

Servei

de

Jardins.

1.- “S'està realitzant un estudi de l'estat de l'arbrat de l'avinguda dels Tarongers. En la
mesura en què es consigne partida pressupostària sobre aquest tema, s'elaborarà un
projecte de canvi d'espècie, ampliació d'escocells i substitució de reg per estil·licidi
(actualment

en

deficient

estat

de

funcionament),

sistemàticament

de

reg

d'irrigació radicular (toveres d'inundació). Com a conseqüència del citat estudi i amb la
finalitat de millorar la salut de l'arbrat, realitzar de manera urgent els tractaments
fitosanitaris necessaris, la poda, retirada de fruits, abonat de la terra i neteja i
desbrossament dels escocells.

2.- Després de realitzar una valoració visual i mancant un estudi en fase de
realització, pot avançar-se que el principal problema no és fitosanitari, sinó l'estat dels
tarongers en fase de regressió per deficient plantació, compactació de sòl, clorosi
fèrrica, que han derivat en gran part dels arbres en un estat irrecuperable, i se
n’aconsella la substitució.
Considerant la falta d'ombra actual en l'avinguda dels Tarongers, part de
l'arbratge a substituir hauria de ser espècies caducifòlies de port gran per a proporcionar
ombra a l'avinguda en l'estiu”.
Intervé el vocal Sr.Juan Pedro Gómez Cerón preguntant si no s'establixen
terminis per a l'actuació.
La vocal del Grup Municipal Popular, Sra. Mª Carmen Heras Muñoz pregunta
per què s'ha deixat morir l'arbratge ja que, amb anterioritat s'arreplegaven les taronges i
es feia la poda dins del termini i la forma escaient, es portava un bon manteniment.
Indica que es van triar els tarongers perquè no alcen les voreres. I pregunta, en
este mateix sentit, si es plantaran arbres les arrels dels quals alcen les voreres.
Intervé el vocal del Grup Municipal Ciutadans, Sr. Joan Gregori Company,
exposant que han comprovat la situació i tenen dubtes quant a l'execució de les mesures,
indicant que hauria d'haver-hi consignació pressupostària. Manifesta que en esta
legislatura hi ha un problema amb l'arbratge.
Es vota la moció amb 4 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.
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Amb caràcter previ a l'exposició de les preguntes, la presidenta aclarix que les
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dirigides a la Policia, açò és, les número 1, 2 i 4 de l'orde del dia s’enviaran per correu
electrònic i es donarà compte en el pròxim consell, ja que la seua resposta requerix
molta informació.
Pregunta nº 3, formulada per Sr. Juan Pedro Gómez Cerón referida a l'abandó de la
Plaça del Roser, i resposta dels serveis municipals.
“1.- A què es deu l'abandó de la font situada en la Plaça del Roser?
L'anterior corporació no compleix amb el manteniment i en 2015 la nova corporació
l'assumeix amb danys estructurals en la sala de màquines amb riscos de seguretat per
als operaris de manteniment.
2.- És coneixedora la regidoria de l'estat de la font i la deficient tanca que poden
ocasionar problemes de seguretat en els ciutadans i xiquets de la zona?
Sí, i des que s'ha assumit s'han disposat mesures de seguretat i repassat els
desperfectes per actes vandàlics.
3.- Per a la celebració dels actes de la Setmana Santa Marinera de 2016, es va
col·locar la tanca i la ràfia. Quin servici va ser el responsable de la col·locació del
tanca?
El Cicle Integral de l'Aigua.
4.- Està prevista la reparació i manteniment de la font per a la Setmana Santa
Marinera de 2017? En cas afirmatiu, Quan es preveu començar? Quines mesures
s’adoptaran?
Hi ha un projecte de renovació de la plaça que inclou la font, gestionat per Pla
Cabanyal-Canyamelar. Per a la Setmana Santa s'estan realitzant labors de manteniment
per a la seguretat del personal que puga accedir a l'entorn d'esta instal·lació.
5.- Quin servici de l'Ajuntament és el

responsable del manteniment de la

mencionada font? Quina empresa és l'encarregada del seu manteniment?
No és procedent cap manteniment d'una instal·lació en ruïnes des de fa diversos
anys. Es requerix una rehabilitació integral.
6.- S'ha rebut denúncia de veïns o de la Policia Local de València? En cas
afirmatiu, sol·licite que se n'adjunte còpia a les respostes.
Sí, s'han rebut denúncies a la Policia.
7.- Figura la mencionada font en el catàleg de béns protegits del PEPRI del
Cabanyal-Canyamelar?
No.”
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Finalitzada l'exposició de les respostes, el vocal Sr. Juan Pedro Gómez Cerón
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pregunta si les respostes han sigut elaborades pel corresponent servici municipal, a la
qual cosa la presidenta contesta que entén que sí i que passarà les respostes per escrit.
El vocal Sr. Juan Pedro Gómez Cerón al·lega que no pot culpar-se sempre a
l'anterior corporació ja que han passat dos anys.

Pregunta núm. 5 formulada per Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, relacionada amb els servicis de neteja, neteja, poda i
recolida de residus, i resposta dels servicis municipals

“1.- Quin és el pressupost destinat a neteja en el Districte Marítim en 2016 i
2017?
En 2016, 3.352.908, 00 € i en 2017, 3.730.000, 00 €.
2.- Quin és el pressupost destinat a neteja en 2016 i 2017?
En 2016, 454.276, 00 € i en 2017, 573.589, 00 €.
3.- Quin és el pressupost destinat a poda en 2016 i 2017?
S'unifiquen els pressupostos i no hi ha un pressupost diferenciat.
4.- Quin és el pressupost destinat a arreplega de residus sòlids en 2016 i 2017?
En 2016, 2.486.306, 42 € i en 2017, 2.504.355, 00 €.
5.- Sol·licite que s'adjunte la relació d'operatius, personal, maquinària, etc,
mensuals en 2016 i 2017 destinats per conceptes de les preguntes anteriors al Districte
Marítim”.
S'entrega l'informe per barris en paper ja que els informes són molt extensos.

Pregunta núm.6, formulada per Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, relacionada amb la neteja del solar siti entre l'avinguda
Malva-rosa, els Tarongers i el carrer Pare Antón Martí, i resposta dels servicis
municipals.
“1.- És de titularitat privada o municipal?
El solar és de propietat privada. Hi ha una xicoteta parcel·la que és de propietat
municipal segons SIGESPA.
2.- En cas de ser de titularitat privada, quan s’instarà el propietari a la seua
neteja?
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solar privat amb número de registre 02801/2016/1264.
Altres vegades ja s'ha actuat en este solar, i s’ha dut a terme la corresponent
neteja subsidiària.
3.- Si ho és municipal, en quina data es van a començar les tasques de
neteja del mateix? Quina contracta ha de realitzar-ho?
La xicoteta parcel·la sense tanca a la via pública que, segons SIGESPA, és de
titularitat municipal és netejada periòdicament cada dos mesos aproximadament per la
brigada de solars i zones sense urbanitzar”.
Pregunta núm.7 formulada per Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, relacionada amb la neteja del solar entre el carrer Dr.
Lluch, carrer Form del Cabanyal i carrer El Callao, i resposta dels servicis municipals.
“1.- És de titularitat privada o municipal?
És de titularitat municipal en la seua immensa majoria. Únicament una franja,
antigues vies, és de propietat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2.- En cas de ser de titularitat privada, quan s’instarà el propietari a la seua
neteja?
3.- Si ho és municipal, en quina data començaran les tasques de neteja del
mateix? Quina contracta ha de realitzar-ho?
Hi ha tres tipus d'actuació en este solar:
a). Desbrossament mecànic
Freqüència: cada tres mesos, última actuació al gener.
b). Retirada de residus.
Freqüència: cada mes i mig, última actuació, la setmana del 28 al 31 de
març.
c). Neteja del botellón.
Freqüència: setmanal, els dilluns es neteja les restes del botellón de la zona.
4.- Quan es realitzarà la poda de les palmeres ubicades en el dit solar?
La poda de les palmeres, que es troba en el solar municipal, en la confluència
(carrer Dr. Lluch, carrer Forn del Cabanyal i carrer El Cudol), s'inclou en la campanya
anual de revisió i retirada de dàtil i poda que s'iniciarà en el mes de maig i finalitzarà a
l'octubre”.
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del Grup Municipal Popular, relacionada amb les subvencions 2016, i resposta dels
servicis municipals.
“1.- Quina va ser la quantitat destinada a subvencions a entitats en 2016?
El pressupost destinat a subvencions per a la Junta Municipal de Marítim va ser
de 41.000€, del total de 215.000€ que va destinar la Delegació de Participació
Ciutadana i Acció Veïnal per a la convocatòria de projectes per al foment de
l'associacionisme i la participació ciutadana.
2.- Quines subvencions s'han aprovat i concedit durant 2016?
Les subvencions concedides en la Junta Municipal de Marítim en el marc de la
convocatòria a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació
ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme, aprovada en Junta de Govern del 30
de desembre de 2016, van ser les següents:

ASSOCIACIÓ/ENTITAT

ASSOCIACIÓ
DE
VILANOVA DEL GRAU
ASSOC.CV.
MULTIPLE

DE

VEÏNS

ESCLOROSIS

ASSOCIACIÓ TETRASPORT

CIF

G46886743

SUBV.
CONCEDIDA

PROJECTE
Participació ciutadana en
el barri

2.300,00 €

G96428529

ACVEM PARTICIPA

2.500,00 €

G98307226

SPORT 4All

2.500,00€

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
ESPAIS QUE DINAMICEN
G46168290
NATZARET
COMUNITAT

2.500,00 €

CENTRE INFANTIL
NOU GRUP

JUVENIL

ALBA-ASSOC. PER A L'AJUDA
PERSONES AMB ALBINISME

ASSOC. VEÏNS L´AMISTAT

V96311840

EM DIVIERTISC
APRENENT VALORS

2.500,00€

G97690309

PLA ANUAL FOMENT
PARTICIPACIÓ
PERSONES AMB
ALBINISME

2.500,00 €

G46780359

MILLORA DEL MEDI

490,00 €
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AMBIENT EN EL BARRI
DE L´AMISTAT

SORDS 2000 VALÈNCIA

G96231105

ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS I
G98782402
INMIGRANTS

CICLE CONFERÈNCIES I
TALLERS
PUBLICACIÓ,
REGISTRE I EDICIÓ
DE LES JORNADES
INTERCULTURALS:
ELS
CAMINS
DE
CESAR VALLEJO A
ESPANYA

2.500,00€

1.500,00 €

1931-1937.

ASSOC.GRUP SCOUT
AVANT

SEMPRE

LA CARACOLA

ACTIVITATS 2016. GRUP
G46653994
SCOUT – SEMPRE
AVANT

2.500,00 €

G98831555 PROJECTE HARMONIA

2.000,00 €

EXCLOSES
Queden excloses les següents entitats per incompliment de les bases de la
convocatòria en quant els requisits per a ser beneficiaris:
-

AA.CC. HOMUFES

CIF: G97338743
Projecte: “ XV aniversari de l'entitat”
S'exclou en aplicació de la base 7 a) per tractar-se d'un projecte lúdic, festiu o
recreatiu que no inclou procés de participació i la finalitat del qual no es correspon amb
el foment o consolidació d'espais d'informació, diàleg i reflexió dels participants
implicats, i així mateix en aplicació de la base 7 d) , per la falta de coherència del
projecte i insuficiència d'informació.
-

ASSOCIACIÓ GRUP MAJORS DE TELEFÒNICA VALÈNCIA
CIF: G96683644
Projecte: “Majors actius i saludables”
S'exclou en aplicació de la base 7 e) per haver presentat un projecte l'objectiu del

qual no s'ajusta a la convocatòria, ja que va destinat als seus associats i no es
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socis.
-

CLUB NATACIÓ DELFÍN
CIF: G46326385
Projecte: “Campus d'estiu RCN Delfín”
S'exclou per tractar-se d'un projecte lúdic, que no inclou procés de participació i

la finalitat del qual no es correspon amb el foment o consolidació d'espais d'informació,
diàleg i reflexió dels participants implicats.

Pregunta núm.9 formulada per Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, en nom seu i en el
del Grup Municipal Popular, relacionada amb la cessió del TEM (teatre El Musical) a
entitats, col·lectius, associacions culturals, etc…, i resposta dels servicis municipals

“1.- Quantes entitats o col·lectius han sol·licitat la cessió del TEM en 2016 i el
que portem de 2017?
S'adjunten quadros amb les consideracions i informació sol·licitades en la
present pregunta
2.- Quins criteris se seguix per a la seua concessió o no?
En estos moments els criteris bàsics a seguir per a la cessió dels espais del TEM
són de tipus cultural, social, de ciutat, de projectes relacionats amb el barri, i sobretot
d'inclusió social.
En l'actualitat s'estan procedint a elaborar un reglament amb les normes d'ús de
cessió de l'espai.
3.- Suposa algun cost o gasto per a l'entitat sol·licitant?
En general, no”.
QUADRO UTILITZACIÓ TEM 2016
PETICIÓ
15 juny

APROVAT O
NO

ENTITAT

NO
Col.legi
SÍ(concedida Ntra. Sra.
personalment Rosari
per l'Assessor
de
Cultura,
Ximo Flores

CONTACTE LLOGUER
TÈCNIC

ESTAT

Salvador
Casañ

NOTIFICAT I
FINALITZAT

963672182

La
coordinadora
del TEM es va
posar en
contacte amb
l'interessat

(Concedida per
Assessor
Cultura, Ximo
Flores)
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22 maig i
26 juny

NO

Banda Unió Banda Unió
Pescadors
Pescadors
Casinet
Casinet

28, 29 i 30 SI
juny

Centre Dia Javier Palop
“El
673168146
Cabanyal”
Creu Roja

21 o 22
disembre

Col·legi
Santiago
Apòstol

Jesús
Cervera

Assoc. de
Teatre
Andta
Caramba
Arquitectes
finlandesos

Ivan Kulyas

NO

Assaig 2 NO
vegades
setmana
8 octubre

629253674

NOTIFICAT I
FINALITZAT

NOTIFICAT I
FINALITZAT

Per
estar NOTIFICAT I
desenrotllantFINALITZAT
se normativa ús
Per estar
NOTIFICAT I
desenrotllantFINALITZAT
se normativa ús
Visita TEM

w

Mª Pilar
Meseguer
638046872

Federac.
Tenis C.V.

Ana Ortells
616544863

Per estar
NOTIFICAT I
desenrotllantFINALITZAT
se normativa ús

18 octubre SI

AAVV
AAVV
Cabanyal609631615
Canyamelar

NOTIFICAT I
FINALITZAT

13
novembre

Junta Mpal.
Marítim

COMUNICAT I
FINALITZAT

15, 16 o
22
desembre

SÍ

963710722

Per
programació
espectacles

NO

SI

NOTIFICAT I
FINALITZAT

Gloria Tello
Ext. 5135

QUADRE UTILITZACIÓ TEM 2017
APROVAT ENTITAT
PETICIÓ O NO

CONTACTE LLOGUER
TÈCNIC
Per estar
Assoc.Cultural Francisco
desenrotllantGranaders
Burguera
se normativa
Canyamelar
679322322
ús

ESTAT

4,11 o 18 NO
febrer

NOTIFICAT
I
FINALITZAT
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19 al 26
febrer

SI

Assoc.
Cultural Jordi
El Mussol

Rafael L.
Latre
629264559

Va entrar en
la
programació
del TEM del

FINALITZAT

21 al 25
febrer ‘17
Conservatori
Professional
Dansa de
València

Maite Bacete

26 abril y SI
2y3
mayo

CEIP S. José
de Calasanz

Elisa Serra
962566340

Març a
Juny

Associació
Brúfol

Jordi

5y6
maig

SI

SI

961206810

EN
EXECUCIÓ

687923241

Pregunta núm.10, formulada per Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, en nom seu i en
el del Grup Municipal Popular, relacionada amb el procés participatiu inversions en
barris 2017, i resposta dels Servicis municipals.
“1.- En esta passada edició apareixia en el Districte Camins al Grau la proposta
per a la seua votació de “baixar el carril bici de l'avinguda del Port a la calçada”, i quan
ha eixit votada apareix en el Districte Poblats Marítims. Per què s'ha produït eixa
circumstància?
La proposta número VLC-2016-70 es va proposar per una persona que la va
situar en el Districte de Camins al Grau i per eixe motiu apareixia en els primers dies
ubicada en eixe districte. Després de la seua valoració pels servicis tècnics es proposa
que el tram en què es pot actuar correspon al de l'avinguda Serradora-J.J. Dómine,
sector que està en el Districte de Poblats Marítims. Per eixe motiu es va realitzar el
canvi.
2.- Així mateix, abans de la seua votació apareix la mencionada proposta per un
valor de 300.000,00 € i després de la votació apareix un pressupost de 334.607, 00 €.
Quina explicació té esta modificació a posteriori?
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que:
“L'ajust pressupostari d'este districte s'ha realitzat atenent el criteri de donar
prioritat a la següent proposta més votada per la ciutadania, però com que no és viable
econòmicament, el romanent es destina a la proposta 70 a fi d'ampliar el projecte
d'execució.”

Pregunta núm. 11, formulada per Sra. Mª Carmen Heras Muñoz, en nom seu i en
el del Grup Municipal Popular, relacionada amb l'EMT (Bono Oro i bo “Amb tu”) i
amb la convocatòria de projectes d'inversions en barris i compliment del reglament en la
convocatòria dels consells de districte, i resposta dels servicis municipals.
“Bloc 1
Davant de les innumerables reclamacions de majors, jubilats, parats i altres
usuaris de l'EMT posseïdors del Bono Oro o “Amb tu” que, sense cap motiu, han vist
que els seus carnets han sigut bloquejats en el moment de pujar a l'autobús.
Preguntem:

1. Des del passat mes de desembre del 2016 quants carnets de l'EMT Bono Oro
o bo “Amb tu” han sigut donats de baixa en eixe ajuntament per error?
2. Quin percentatge representa sobre el total concedit?
3. A més del perjuí ocasionat als propietaris dels carnets or, és cert que han
d'abonar novament, encara que menor quantia, per la targeta que vostès han de duplicar
com a conseqüència d'una mala gestió en confrontar les dades?
4. Exactament qui són els responsables i quines mesures s'han pres davant de la
situació creada?.
Resposta preguntes 1 a 4:
Des del passat mes de desembre s'estan fent controls periòdics per a evitar el
frau en els bons socials subvencionats per l'Ajuntament de València. Controls que es
continuaran realitzant.
En cap cas s'han donat de baixa títols per error ni s'han filtrats dades protegides.
Quan una persona ha pagat l'any en curs i torna a demostrar que té dret a beneficiar-se
d'este bo social se li torna a atorgar eixe dret sense un cost afegit
5. Dins del grup al qual se'ls ha anul·lat la targeta és cert que es troben les dones
maltractades ?
17
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6. Atés que les dades de les dones maltractades estan protegides, dins d'un arxiu
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del padró municipal, mesures preses pel govern municipal anterior, quines mesures
prendran o han pres per a protegir-les davant de la situació creada a fi que seguisquen
les seues dades ocultes en el padró municipal?
7. A algunes els podria costar la vida, són conscients de la gravetat d'este tema?
Respostes de la 5 a la 7:
Antecedents:
Les persones que volen disfrutar dels carnets de l'EMT, Bono Oro o “Amb tu”,
sol·liciten el dit servici seguint el procediment establit per l'EMT i descentralització.
Han d’oferir la informació necessària perquè els siga concedit el dit carnet.
En el moment de la sol·licitud dites ciutadanes han de realitzar el consentiment
explícit que es consultarà la seua situació en el moment de la petició i amb la freqüència
establida per l'EMT i/o servici de descentralització.
El procediment tecnològic establit amb l'EMT és el següent:
•

Ens fan arribar un llistat de NIF/NIE/passaport a què cal realitzar la

consulta perquè les dites persones continuen disfrutant el dret que els oferix la targeta
que posseïxen.
•

En el cas de padró el SERTIC revisa l'empadronament de dites

NIF/NIE/passaport oferint un “SÍ” o “NO” a l'EMT.
En cap cas, ni des d'origen (EMT), ni els responsables tècnics de realitzar la
consulta són coneixedors que els NIF/NIE/passaport tinguen una casuística especial.
La informació de “SÍ” o “NO” empadronat servix únicament perquè el sistema
informàtic de l'EMT continue atorgant els drets del propietari de la targeta.
Per tant, en cap moment es trenca la seguretat que ha d'existir per a cap
col·lectiu protegit.
Resposta 5. Dins del grup a què se'ls ha anul·lat la targeta és cert que es troben
les dones maltractades?
Les persones protegides, com la resta de persones, que hagen sol·licitat la
targeta, han entrat en el procés de control de frau, sense tindre coneixement de la
condició del NIF/NIE/passaport sobre el qual s'executa la comprovació.
Resposta 6. Atés que les dades de les dones maltractades estan protegits, dins
d'un arxiu del padró municipal, mesures preses pel govern municipal anterior, quines
mesures van a prendre o han pres per a protegir-les davant la situació creada amb la
finalitat de que seguisquen les seues dades ocultes en el padró municipal?
18
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El procés de control de frau està articulat de manera que entre dos sistemes
informàtics s'informen de si una NIF/NIE/Passaport està “SÍ” o “NO” empadronada en
la ciutat de València. Cap de les seues dades ocultes són traslladats en el flux
d'informació. El sistema origen no coneix la situació del NIF/NIE/passaport objecte de
la petició. Per açò, en tot moment les persones protegides tenen el seu estat com a tal i
dades protegides salvaguardades.
Resposta 7. A algunes els podria costar la vida, són conscients de la gravetat
d'este tema?
Som conscients de la gravetat i s'executa qualsevol procés amb la deguda
cautela.
Bloc 2
Davant de la recent votació, convocatòria de la participació ciutadana, de
projectes per a inversions en barris, presente les preguntes següents:
1. Qui ha realitzat l'escrutini ?
Les persones funcionàries del Servici de Participació Ciutadana.
2. Per a l'esmentat escrutini s'ha tingut accedir al padró municipal ?
Si
3. Com és possible que s'haja permés a personal alié a l'Administració?
És absolutament falsa esta afirmació, els vots presencials han sigut contrastats
per personal de l'Ajuntament.
En el cas de les votacions telemàtiques, en el moment que una persona
s'inscrivia, automàticament es contrastaven les dades de padró a través de la plataforma
web per a finalitzar el registre.
4. Podríem obtindre una còpia de les actes?
Les persones interessades han d'acostar-se a les dependències del Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana i sol·licitar tindre accés a les actes.
Per la Llei de protecció de dades no se’n poden facilitar còpies.
5. Tots els vots que té cada projecte i quin percentatge representa en el Districte?
La informació dels vots obtinguts per cada una de les propostes es troba en la
pàgina web DecidimVLC, informació pública a què pot accedir tota la ciutadania.
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PROPOSTA

TITOL

ALGIRÓS
PRESSUPOST DISTRICTE: 337.735
60
Carril bici en la C/Santos Justo y Pastor
entre C/Manuel Candela y C/Serrería
407
Sustitución de mesas de tenis en
instalaciones deportivas de parques y
jardines
32
Adecuación parque infantil en Blasco
Ibáñez (entre C/ Bélgica y Polo y
Peilorón)
179
Mejora aceras calle Jalance

DISTRICTE

VOTS

PRESSUPU

ALGIRÓS

345

210000

ALGIRÓS

222

10000

ALGIRÓS

180

70000

ALGIRÓS

165

47735

BENICALAP

194

350000

BENICALAP

164

44941

BENICALAP
PRESUPUESTO DISTRITO: 454.941
382
CARRIL BICI EN AVENIDA JUAN
XXIII
380
MEJORA DE ILUMINACIÓN EN LA
C/ PEDRO CABANES (98 a 104) Y
RÍO NERVIÓN (1 a 11)
146
NUEVO PARQUE DE CALISTENIA
EN BENICALAP
BENIMACLET
PRESUPUESTO DISTRITO: 297.986
437
Reurbanizacion calle Murta, primera fase

BENICALAP

149

60000

BENIMACLET

422

260986

71

Pasos de peatones en Dolores Marqués

BENIMACLET

252

16000

534

ACONDICIONAMIENTO DE
BENIMACLET
ACERAS EN C/ VIVER, C/ JUAN
GINER Y C/ING. ALBERTO DOÑATE

242

21000

CAMINS AL
GRAU
CAMINS AL
GRAU
CAMINS AL
GRAU

317

162500

314

236131

222

9100

CAMPANAR

227

60000

CAMPANAR

179

21700

CAMPANAR

117

208160

CAMINS AL GRAU
PRESUPUESTO DISTRITO: 407.731
545
Asfaltado plaza Ascension Chirivella
(detrás del número 69 avenida Baleares)
263
Jardín en el solar entre Pintor Maella y
Samuel Ros
345
Instalación de bancos en calles Ibiza y
Rodrigo de Pertegás nº48
CAMPANAR
PRESUPUESTO DISTRITO: 289.860
449
PISTAS DEPORTIVAS SOLAR
ENTRE CEIP GINER DE LOS RÍOS Y
IGLESIA SAN LUIS OBISPO
499
RENOVACIÓN BANCOS BARRIO
SANT PAU
134
Carril bici general aviles y mestre
rodrigo
CIUTAT VELLA
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442

303

330

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
CIUTAT VELLA
(PARQUE INFANTIL) - CALLES
HIEDRA/MALLORQUINS/LINTERNA
ACONDICIONAMIENTO Y
CIUTAT VELLA
SANEAMIENTO DE LA PLAZA
CENTENAR DE LA PLOMA
Instalación de paneles luminosos para
CIUTAT VELLA
prevenir la contaminación acústica

250

60000

193

61082

119

21096

416

242038

338

342318

EL PLA DEL REAL
PRESUPUESTO DISTRITO: 242.038
24

Ajardinamiento solar entre las calles
Rubén Darío y Palancia

EL PLA DEL
REAL

EXTRAMURS
PRESUPUESTO DISTRITO: 342.318
148
REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA EXTRAMURS
PLAZA ROJAS CLEMENTE,
Ajardinamiento y Zona Infantil
JESUS
PRESUPESTO DISTRITO: 474.977
390
HABILITAR UN CAMP DE BÀSQUET JESUS
AL SOLAR DEL CARRER PIO IX S/N
ENTRE EL PAVELLÓ DEL
102
Mejoras calle San Vicente La Raiosa
JESUS

338

170000

186

21000

588

JESUS

174

72500

JESUS

97

211477

LA SAÏDIA

211

347394

L'EIXAMPLE

404

45480

L'EIXAMPLE

393

66000

L'EIXAMPLE

248

205000

L'OLIVERETA

190

60000

L'OLIVERETA

189

200000

L'OLIVERETA

149

72500

496

Reurbanització de les Av. Giorgeta Pérez Galdós i pacificació de tràfic
Reasfaltat del carrer de Pius IX

LA SAIDIA
PRESUPUESTO DISTRITO: 347.394
50
Carril bici y calmado de tráfico en Av.
Constitución, puentes y márgenes del rio
L’EIXAMPLE
PRESUPUESTO DISTRITO: 316.480
314
REMODELACIÓN DEL PARQUE
MANUEL GRANERO
17
Palmeral y carril bici en la Gran Vía de
Germanías
301
INSTALACIÓN SONÓMETROS.
MAPA DEL RUIDO RUZAFA
L’OLIVERETA
PRESUPUESTO DISTRITO: 411.581
343
Creación de pistas deportivas en solares
municipales
10
Convertir solares en zona de ocio infantil
y juvenil y parque de juegos
590
Reurbanització de les Av. Giorgeta Pérez Galdós i pacificació de tràfic
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327

415

L'OLIVERETA
ELEVACIÓN DE BANCOS A UNA
ALTURA ADECUADA A LAS
PERSONAS MAYORES
Anell de Vianants Tres Forques – Patraix L'OLIVERETA
(inversions a l'Olivereta)

134

18900

124

60181

PATRAIX

572

127000

PATRAIX

572

21000

PATRAIX
PRESUPUESTO DISTRITO: 447.305
569
Anell de Vianants Tres Forques – Patraix
(tram de Patraix -- Colecamins)
394
Carril bici pel carrer Jesús i Gaspar
Aguilar.
417
PARQUE BIOSALUDABLE Y
NUEVA PETANCA EN PARQUE DE
AVENIDA TRES CRUCES 77.
112
Horts escolars a Patraix

PATRAIX

548

15000

PATRAIX

458

80000

347

PATRAIX

457

60000

PATRAIX

411

144305

POBLATS DEL
NORD

503

235000

POBLATS DEL
NORD
POBLATS DEL
NORD

490

23000

294

32283

POBLATS DE
L'OEST
POBLATS DE
L'OEST

247

6000

222

84000

POBLATS DE
L'OEST
POBLATS DE
L'OEST

220

324332

215

3000

POBLATS DE
L'OEST

166

60000

POBLATS DEL
SUD
POBLATS DEL
SUD

496

60000

487

39000

485

Instalación Deportiva Elemental (IDE)
en Vara de Quart, Safranar y Favara
Propuesta de adecuación y mejora de la
plaza de Emilio Lluch

POBLATS DEL NORD
PRESUPUESTO DISTRITO: 290.283
340
REORDENACIÓ I HABILITACIÓ
DEL 1ER PIS DE L'ALCALDÍA DE
MASSARROJOS
271
REFUGI DE LA GUERRA CIVIL A
MASSARROJOS
377
Acondicionar els següents carrer de
Benifaraig:
POBLATS DE L’OEST
PRESUPESTO DISTRITO: 477.332
337
URBANITZACIÓ ACCESSOS CEIP
BENIMÀMET
368
MODIFICACIÓN ACCESO
PEATONAL ELEVADO CALLE SOT
DE CHERA CON LA CALLE
FORTALENI
270
AJARDINAMIENTO SOLAR DE
CALATRAVA
283
AMPLIACIÓN/MEJORA DEL AULA
INFERIOR DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE BENIMAMET
354
Creació d'una pista de skate a
Benimàmet
POBLATS DEL SUD
PRESUPUESTO DISTRITO: 347.011
524
Parque socialización perros en La Torre
399

VIA VERDA DEL FORN D´ALCEDO
A SEDAVI. PRIMERA FASE:
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103
523

245

Accesibilidad y adecuación Avenida
Real de Madrid.
REMODELACIÓ PLAÇA
PORTADORS DE LA VERGE PINEDO
Vial de madera peatonal de acceso a la
urbanización Casbah Saler

POBLATS DEL
SUD
POBLATS DEL
SUD

406

90559

402

100000

POBLATS DEL
SUD

339

57452

POBLATS
MARÍTIMS
POBLATS
MARÍTIMS
POBLATS
MARÍTIMS
POBLATS
MARÍTIMS

270

60000

234

21000

228

334607

175

2420

QUATRE
CARRERES
QUATRE
CARRERES
Carril Bici por el Río hasta puente de la QUATRE
Fórmula 1
CARRERES
CAMBIO DE DIFUSORES EN
QUATRE
FAROLAS
CARRERES
Ampliación y renovación parque antiguo QUATRE
mercado Montolivet
CARRERES
Instalación bancos delante del
QUATRE
ambulatorio Centro de Especialidades
CARRERES
Montolivet
ADQUISICIÓ D'UN PANEL
QUATRE
ELÈCTRIC PER A POSAR
CARRERES
INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS
DEL BARRI
INSTALACIÓN ACERA FIJA EN
QUATRE
CURVA ACTUAL DE BOLARDOS
CARRERES
FRENTE CENTRO DÍA PERIFERIA

POBLATS MARÍTIMS
PRESUPUESTO DISTRITO: 418.027
452
huerto urbano espacio multicultural
41
70
412

Vía Ciclo-Peatonal que una la zona de
Nazaret con Quatrecarreres
Bajar el carril bici de la Avenida del
Puerto a la calzada
Instalación de paneles informativos para
la libre expresión del asociacionismo

QUATRE CARRERES
PRESUPUESTO DISTRITO: 474.675
302
Instalación de aparatos de gimnasia para
mayores en espacios abiertos
85
Carril bici Institut Obrer Valencià

302

40000

297

250000

331

289

21000

286

43047

264

60000

238

17500

235

2420

190

40708

447
306
299

323

321

RASCANYA
PRESUPUESTO DISTRITO: 480.147
369
Parque María Mazzarello

RASCANYA

270

252000

223

RASCANYA

265

60000

RASCANYA

217

60000

186

CREACIÓ D’UN ESPAI LÚDIC
ESPORTIU EN SOLAR PRÒXIM AL
CEIP CARLES SALVADOR DE VAL
zona deportiva c. Motilla del Palancar
frente n 17 19 21
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392
378

ILUMINACION Y SEÑALIZACIÓN
GAYANO LLUCH - PEDRO
CABANES

RASCANYA

211

12000

RASCANYA

164

60500

RASCANYA

155

35647

Els percentatges de participació en cada districte és de:
CIUTAT VELLA
L'EIXAMPLE
EXTRAMURS
CAMPANAR
LA SAIDIA
EL PLA DEL REAL
L'OLIVERETA

700
516
866
420
636
470
334

2.98 %
1.42 %
2.07 %
1.34 %
1.56 %
1.81 %
0.8 %

PATRAIX
JESUS
QUATRE CARRERES
POBLATS MARITIMS
CAMINS AL GRAU
ALGIROS
BENIMACLET
RASCANYA
BENICALAP

1213
548
555
638
660
478
676
581
307

2.46 %
1.21 %
0.88%
1.30 %
1.21 %
1.45 %
2.64 %
1.32%
0.80 %

POBLATS DEL NORD
POBLATS DE L'OEST
POBLATS DEL SUD

1473
273
1063

27%
2.34 %
6.15 %

6. Per què hi ha projectes que apareixen en més d'un i més de dos districtes ?
L'únic projecte que apareix en més d'un districte és la proposta “Reurbanització
de les av. Giorgeta - Pérez Galdós i pacificació de trànsit”, que es va presentar en els
districtes de Jesús, Patraix, Extramurs i l'Olivereta, ja en el marc de la primera consulta
ciutadana d'inversions en barris com en el procés actual de DecidimVLC, la demanda
per part de la ciutadania respecte a realitzar una intervenció urbanística en l'entorn de
l'av. Pérez Galdós i Giorgeta ha sigut rellevant, tant en els grups de treball vinculats a la
Junta Municipal de Districte, com en el nombre de propostes presentades en el procés
que feien referència directa a la dita intervenció. En el cas d'esta convocatòria, 6
propostes (VLC-2016-143, VLC-2016-144, VLC-2016-156, VLC-2016-158, VLC2016-159, VLC-2016-163).
D'elles, la proposta VLC-2016-144 va obtindre 111 suports de ciutadanes i
ciutadans, per la qual cosa va passar a ser avaluada pels servicis tècnics municipals.
Davall el criteri de buscar solucions que donen respostes a les demandes de la
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proposta es va considerar viable però l'actuació a dur a terme és la redacció d'un
projecte constructiu per a les dites avingudes valorat en 145.00 euros en total.
Per ser un projecte compartit entre districtes, es va decidir que poguera ser votat
en els 4, per la qual cosa d'ofici la mateixa proposta va poder ser votada en Jesús,
Olivereta, Patraix i Extramurs. El compromís adquirit per part de l'Ajuntament ha sigut
que el districte que votara de forma majoritària l'esmentada proposta n’assumia el cost
total. I si açò succeïa en diversos districtes, es compartiria el seu finançament de forma
proporcional
Entre ells com així ha succeït en els districtes de Jesús i Olivereta que destinen
cada un d'ells 72.500 euros per a la seua execució.
7. Com no s'ha fet votació per a projectes, no sols de major envergadura sinó
d'interés per a la ciutadania ? Per exemple, "carril bici".
L'objecte de DecidimVLC és la realització de projectes d'inversió en els barris
de València proposats i votats per la ciutadania; no consultar o fer referèndums sobre la
implementació de mesures concretes. No obstant això dels resultats obtinguts en la
segona edició dels pressupostos participatius, en els quals la ciutadania ha votat la
realització de 8 carrils bicis en la ciutat, es pot concloure que hi ha un suport a la
política de mobilitat sostenible que implementa l'equip de govern.
8. Són conscients dels pocs usuaris que utilitzen el carril bici perquè van per les
voreres sense cap impediment?
9. Es té previst prendre mesures respecte d'això? Em referisc a circular per les
voreres.
Resposta 8 i 9: El comportament de què parla no hem observat que siga el
generalitzat en les persones que trien la bicicleta per a alguns dels seus desplaçaments.
Al contrari, si hi ha carrils bici en calçada, segregats i de qualitat com els que està fent
l'actual govern, no com els que feia el Partit Popular llevant lloc als vianants, és rar
veure un ciclista infringir la normativa circulant per la vorera.
Davant de la convocatòria d'este consell tan precipitada i sense cap avís,
pregunte:
1. Seria possible establir un calendari per a convocar, d'ara en avant, el consell?
2. Atés que no s'ha canviat el Reglament, per què no es complix ?
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Respecte a esta última pregunta la vocal diu que, vist que ja s'ha aclarit a l'inici
del consell per la presidenta, la retira.
Pregunta núm. 12 (no inclosa en l'Orde del dia per problemes de registre, però
està en termini) formulada per Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, en nom seu i en el del
Grup Municipal Popular, relacionada amb el jardí ubicat entre els carrers Riu Tajo,
Senda Capelleta i Riu Pisuerga, i resposta dels servicis municipals.
“1.- Hi ha una palmera cremada en el dit jardí. Què es farà amb la dita palmera?
La millor actuació consistix que la palmera es regenere sola ja que l'incendi
només ha afectat superficialment la crema de les restes de la tabala.
No és procedent el raspallat ja que danyaria teixits sans.
En el mes de maig es procedirà a la retirada de restes de palmes cremades.
2.- Quan es podarà la resta de palmera?
La poda del jardí del carrer Riu Tajo s'inclou en la programació del mes de maig.
3.- Quan es realitzarà el manteniment del jardí?
S'efectua contínuament, cada tasca amb la seua freqüència (reg, poda, aixadell,
obra civil, mobiliari urbà, etc) d'acord amb la programació tècnica elaborada i recursos
disponibles.

6.- SEXT: INTERVENCIONS VEÏNALS.
1a Sra. Aroa Haba Navarro, presidenta de l’AV Mare de Déu del Carme. Intervé
la secretaria de l’AV per no estar present Sra. Aroa.
“1.- Poda: des d'agost del 2016 que es va començar a podar, encara no s'ha
acabat. Estem a l'espera de visita pel barri amb l'encarregat de poda del nostre barri, tal
com ens va afirmar la regidora Sra. Pilar Soriano que ocorreria per a revisió de poda.
Volem insistir en la poda de tanques que rodegen els blocs de vivendes del Barri
Grups Mare de Déu del Carme, que sempre ho ha mantingut l'Ajuntament de València, i
en l'actualitat ens diu que no és competència de l'Ajuntament.
Hem observat que el carrer Campillo d'Altobuey, a l'altura del Poliesportiu si
que s'han podat les tanques... per què la resta de barri no?
2.- Visibilitat nul·la en accessos des de carrer Luis Peixó i Marí Blas de Lezo a
altres vies o garatges privats que ocasiona perill als usuaris del nou carril bici. Des de
l’AV es proposa que es col·loque algun tipus de mesura de seguretat per a evitar
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Luis Peixó i C/ Marí Blas de Lezo en els accessos a altres vies, com per exemple carrer
Pintor Dalmau i Camí del Cementeri, o a garatges privats situats en carrer Marí Blas de
Lezo.

3.- Possible construcció del rastre en solar d'ADIF siti en carrer Luis Peixó.
L'Associació de Veïns sol·licita informació sobre la possible pròxima ubicació del
rastre, actualment ubicat junt amb l'Estadi de Futbol de Mestalla.”
La presidenta manifesta que tornarà a sol·licitar informació a la Delegació de
Jardins, sobretot quant a la competència o no de l'Ajuntament respecte a la poda
sol·licitada.
2a Sr. Vicent Reig Llorens, en representació de l’AV Vilanova del Grau.
“Vol saber l'inici d'execució del mobiliari de recreació infantil en el jardí ja
existent entre el carrer Dama d'Elx i Trafalgar en Carolina Álvarez seleccionat en els
pressupostos de participació en inversions en barris de 2016, així com saber si els
aprovats en esta última consulta d'inversions en barris s'executaran d'ací a enguany,
també pertanyents a l'àrea de parcs i jardins en el nostre barri.”
La presidenta explica que en l'anterior consell de districte es va donar compte de
la situació dels projectes de l'anterior procés participatiu. Després de consultar l'acta del
dit consell, s'informa que el projecte ja estava adjudicat.
3a Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar.
Quines mesures s'estan prenent per a concedir llicències d'obertura de locals
destinats a l'oci, bars, restaurants, etc…, a fi d'evitar la saturació i/o concentració en
zones del barri Cabanyal-Canyamelar, a fi d'evitar l'ocupació de l'espai públic i les
consegüents molèsties per als veïns i vianants.
1) Què es té en compte, quin criteri s'aplica a l'hora de donar
permisos per a terrasses en la via pública?
2) Quin control s'aplica, una vegada concedit el permís, per a evitar
que s'excedisca el nombre de taules ocupant tota la vorera?
Exemples: Justo i Vilar, Espadà, Columbretes, Travessia del Roser o
carrers Barraca, Mediterrani, Roser.
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3) Quan es té previst en el barri aplicar les limitacions de terrasses?
4a Josefa Dasí, en representació de l’AV Cabanyal-Canyamelar.
L'Associació de Veïns del Cabanyal-Canyamelar vol manifestar la seua
desaprovació i la seua rotunda negativa que la celebració de la macrofesta universitària
es continue duent a terme en este lloc.
Una festa que va albergar, segons les dades aportades en distints mitjans de
comunicació, 27.000 jóvens, no es pot realitzar en un espai urbà com este.
Encara que l'organització del macroesdeveniment es fera càrrec del control i
seguretat en l'interior del recinte, els accessos i veïns van estar col·lapsats pràcticament
tot el dia i especialment a l'hora de tancament. A pesar que la festa acabava a les 20 h,
dos hores després encara era complicat poder circular pel carrer J. J. Dómine. Una
marea de jóvens, desgraciadament molts d'ells en estat ebri, van deixar al seu pas una
estora de fem, vòmit i orí, que segons queixes dels veïns es van arribar a produir inclús
en els portals dels edificis pròxims.
No volem que aquest problema es trasllade a un altre punt urbà de la ciutat, sinó
que es prenguen les mesures oportunes per a habilitar un espai d'ubicació permanent,
fora del casc urbà de la ciutat, que no ocasione les greus molèsties patides pels veïns de
la zona limítrofa a la macrofesta.

Ja està bé que cada any li toque la loteria a una zona del Marítim per a aquesta
celebració, que considerem un macrobotellón encobert sota la publicitat de Festa
Universitària. Si de veres aquesta festa és tal, que se celebre en terrenys de les
universitats de la ciutat i assumisquen elles els presumptes beneficis i les demostrades
conseqüències d'aquest tipus de macroesdeveniments estudiantils.
5a Sr. José A. Sanz, en representació de l’AV Marítim-Ayora.
1) Vol saber la situació dels projectes aprovats en la consulta ciutadana
de 2016.
2) Creiem que el carril bici de l'avinguda del Port ha de ser assumit des
del pressupost general d'inversions i no amb els pressupostos dels barris.
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Des de fa més d'un any, sobretot els caps de setmana (des de dijous a dissabte,
ambdós inclosos), el perímetre comprés entre els carrers Campoamor, República
Argentina, Yecla i el tram de vianants de Yecla 14 i 16, és a dir, l'entorn al Centre
Social Amistat, s'està convertint en àrea de botellón desplaçat de la zona de la plaça del
Cedre. Tot això agreujat per la clientela dels dos locals situats en els baixos de Yecla 14
i 16, Meltdown Sport Bar i la discoteca Seltton.
No complixen l'horari de tancament, es consumix beguda en la via pública, el
carrer queda ple d’orina, vòmits i brutícia, no es respecta el descans nocturn dels veïns.
Fem reiterades telefonades a la Policia Local i el problema continua existint. No
es complix la normativa sobre sorolls.
En data 03/11/2016, es va fer entrega en el registre municipal (núm. de registre
00110/2016/105454) d'un escrit avalat amb 229 firmes de veïns que denunciava la
situació i aportava documentació gràfica dels fets. Només hem rebut contestació del
Servici de Neteja.
Per tot el que hem exposat anteriorment, preguntem a l'Ajuntament de València:
quina serà la solució que prendrà respecte de la problemàtica plantejada?
7a Pau Diaz Boils, en representació de l’AV Malva-Rosa.
En l'equador de la legislatura la Malva contínua sense veure cap avanç en el
barri.
L'Associació de Veïns/veïnes i Amics/amigues de la Malva-rosa volem
manifestar la nostra perplexitat i desacord amb la política que de facto porta
l'Ajuntament de la nostra ciutat per a la Malva-Rosa. Ací l'Ajuntament no ha fet res. I
no és una forma de parlar, és que no han escomés per ara cap projecte urbanístic o
d'infraestructures significatiu.
Una de les demandes més sentides en el barri és el de la urbanització d'unes
quantes places/descampats que es troben en molt mal estat i/o s'inunden
escandalosament quan plou (places Moreno Gans, Eiximeno o Hugo Zarate entre
altres). I encara que el veïnat va aconseguir que isquera avant el projecte d’urbanització
de la plaça Moreno Gans per mitjà d'assemblees veïnals, recollida de firmes i finalment
per mitjà de la “consulta ciutadana” que va promoure l'Ajuntament el curs passat, la
realitat és que a hores d'ara encara, un any després del vot favorable del veïnat, el
descampat seguix en el seu lloc i les obres no es veuen.
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“consultes ciutadanes”. Per part de l'Associació hem insistit en el fet que el model de
“consultes ciutadanes” no respon a les necessitats i aspiracions del teixit associatiu: la
nostra crítica central és que estan molt dirigides per part dels mateixos tècnics de
l'Ajuntament, i la presència de les entitats queda anul·lada davant d'un model que
considerem massa individualista.
Respecte a la necessitat de biblioteca en el nostre barri, l’únic de tota la ciutat
que no en té encara, va quedar clar que des de l'Ajuntament no es pensen dedicar més
recursos a ampliar aquesta xarxa cultural. Però el fet cert és que la conseqüència
d'aquesta decisió és que ens quedem sense cap tipus de recurs cultural per al barri: ni
biblioteca, ni punt de lectura, ni accés lliure a internet, ni espai sociocultural i associatiu.
Com a Associació ens comprometem a coordinar a les entitats del barri per a arribar a la
gestió d'espais que no coste més recursos al municipi ni a la ciutadania i que doten les
associacions de major projecció al servei del barri. Però per a açò necessitem una
decisió del municipi per a la cessió d'espais que afavorisca la participació ciutadana.
En l'equador de la legislatura progressista a València, el barri obrer de la Malvarosa que va recolzar amb el seu vot la caiguda del govern municipal conservador
segueix pendent de les seues principals reivindicacions. Per açò volem formular les
següents qüestions a la corporació municipal:

1) Tindran en compte la veu de les entitats veïnals en les pròximes edicions de les
“consultes ciutadanes”?

2) Quan començaran les obres de la plaça Moreno Gans que guanyàrem els veïns amb
els nostres vots?

3) Quan es farà el concurs públic per a accedir a locals socials i associatius que va
anunciar María Oliver ara fa un any?

4) Més en concret, quins tràmits concrets hem de seguir perquè les entitats de la Malvarosa tinguem accés a la gestió del local municipal situat entre el carrer Gran Canària i
que sabem que quedarà lliure en les pròximes setmanes?
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5) Quina solució es pensa donar a la falta d'equipament cultural i associatiu i a la falta
de biblioteca?
En els dos primers anys de legislatura hem tingut paciència i ens hem entrevistat
amb tots i totes les regidores (amb alguns diverses vegades), així com amb l'alcalde. El
tracte i diàleg sempre ha sigut correcte i cordial, però la falta de solució a les preguntes
que plantegem ens pot abocar a un escenari de major confrontació. El veïnat de la
Malva-rosa ha de valorar el pas del diàleg i la crítica a la mobilització social per a
aconseguir les seues reivindicacions.

8ª Sr. José Alfonso Milio Zarco.
Què s'està fent per part de l'Ajuntament per a la recerca i depuració de
responsabilitats de tot tipus pel Cas Emarsa? Devolució de tots els diners malversats.
9ª Sr. Albert Brandy, en representació d’Otras Kulturas.
1) Quant es gasta l'Ajuntament en mediació i en què ho gasta? Els antres de
droga augmenten en el carrer Pescadors.
2) Quan es repintarà el carril bici del carrer Pescadors i es netejarà bé? Falta
pintura sobre la vorera de Bloc Portuaris.

10ª. Sr. José María Cuenca Valero.
No ha rebut resposta a les preguntes que va fer en l'anterior consell de districte:
1)

Falta de poda.

2)

Nombre de policies disponibles en servei en Marítim.

Indica ara que el passatge de la plaça d'Hondures està brut, insalubre i amb
mosques. Falta de poda.

11ª Sra Anunciación P. Sant Martín Alejos.
1) Per què en alguns carrers de la zona s'estan tallant arbres quan
aparentment estan en bon estat? Exemple, c/ Rafael Reyes i Torrent.
2) Sobre la Universitat Popular, vol saber quan passarà d’Algirós al Palau
d'Aiora i llevarà alguna de les activitats que s'estan impartint enguany.

12ª Sr. Marcos Sena Eslava.
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1) Amb motiu de les obres del carrer de la Reina, què passa amb els aparcaments?
2) El parc de Tarongers no té porta d'accés però, en el carrer Tramoyeres posa horari de
tancament.

13ª Sr. Gary Eteo.

1) Per què no es fan carreteres solars en tots els barris, pedanies…, de València?
Aprofitar l'energia solar sense necessitat de modificar els paisatges naturals té
molts avantatges.

2) Quan s’instal·larà un semàfor en la calle Pintor Maella, tram del núm. 3 al 17?

3) Segons el regidor de Mobilitat, els cotxes no poden estacionar en el carril bus,
quin alternatives o solucions tens a part de prohibir sense més?

4) El carrer Pintor Maella, des del número 3 fins al 25, està completament
abandonada. Quan començarà la poda dels arbres que estan plens de taronges i
cauen a terra? Hi passegen moltes famílies, xiquets i majors. El carrer fa pena,
està completament brut.

14ª Sr. Juan Suárez Guillén, en qualitat de representant d’UPYD en el Districte
Marítim,

en

relació

amb

la

segregació

de

carrils

per

a

l'EMT.

A causa de les notícies publicades en premsa i unes altres a les quals UPYD ha
tingut accés, sobre l'ampliació de carrils “segregats” (carrils reservats al tràfic
dels autobusos de l'EMT que estan físicament separats de la resta de carrils de la
via) perquè les línies de l'EMT puguen guanyar qualitat, celeritat i millorar la
velocitat comercial.

Podria informar el regidor de Mobilitat sobre quantes línies de les que circulen
pel Marítim poden veure's afectades i la denominació dels carrers en què es
podria implantar la segregació?
Sap el regidor que hi ha dues vies segregades, una per cada sentit de la
circulació, i ambdues discorren pel passeig Marítim al seu pas pels barris de Cabanyal32
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està infrautilizada ja que la majoria de les línies que circulen pel Cabanyal-Canyamelar i
la Malva-rosa ho fan per l'interior de tots dos barris i només unes poques línies pel
passeig Marítim? Pretén el regidor que les línies que circulen pel Cabanyal-Canyamelar
i la Malva-rosa passen a circular pel passeig Marítim per a guanyar qualitat, celeritat i
millorar la velocitat comercial? Com pensa el regidor guanyar qualitat, celeritat i
millorar la velocitat comercial de les línies de l'EMT al seu pas per CabanyalCanyamelar i la Malva-rosa?
15ª Sr. Juan Suárez Guillén, en qualitat de representant d’UPYD en el Districte
Marítim, en relació amb el Pla estratègic de la Marina Real Juan Carlos I.
El Consorci València 2007, entitat de dret públic de la qual forma part l'Ajuntament de
València, ha fet públic el seu Pla estratègic.
Des d’UPYD entenem que aquest pla deuria estar consensuat amb els veïns i
associacions del Marítim a través d'un procés participatiu.
Pensa l'Ajuntament realitzar una consulta veïnal per a determinar l'acceptació
entre els veïns del Pla estratègic? Pensa l'Ajuntament informar els veïns a temps i
termini per a poder formular al·legacions a aquest Pla estratègic? Iniciarà l'Ajuntament
un procés participatiu pel que fa a aquest Pla estratègic?

16ª Sr. Juan Suárez Guillén, en qualitat de representant d’UPYD en el Districte
Marítim, en relació amb la possible instal·lació en el Marítim de la Universitat Europea.
Des d’UPYD entenem que aquesta instal·lació generaria un triangle universitari
entre l'Escola de Negocis EDEM, la Universitat Europea i els campus de les universitats
Politècnica i de València de l'avinguda dels Tarongers altament beneficiós per a veïns,
comerç i serveis del Marítim.
A causa de les recents notícies publicades en premsa, i unes altres a les
quals UPYD ha tingut accés, sobre els contractes mantinguts entre regidors de
l'Ajuntament de València i persones que pretenen instal·lar la seu de la Universitat
Europea en el Marítim, pot l'Ajuntament informar sobre si aquestes notícies són certes?
Pot informar l'Ajuntament, en el cas que aquestes notícies foren certes, de l'estat de les
negociacions?
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Marítim, em relació amb queixa per la celebració del consell de districte de Marítim el
dia 10 d'abril mentre el districte està immers en plena festa d'interés turístic nacional.
Considera una falta de respecte al districte, en particular al barri del CabanyalCanyamelar, a les tradicions i a la cultura, que aquesta convocatòria haja de celebrar-se
en coincidència amb la tradicional Setmana Santa Marinera les dates de la qual van del
6 al 16 d'abril en aquest 2017.
UPYD entén que a causa de l'altíssima implicació dels veïns en les tradicionals
processons de hui a celebrar a les 20.30 hores (processó del Santíssim Crist dels
Afligits: procesión de la Real Hmdad. de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado;
processó de la Sta Hmdad de la Muerte y Resurrección del Señor; processó de la
Solidaridad) i un acte de Retreta a les 20.15 hores, molts d'ells no podran acudir al
consell.
Volem deixar constància que durant aquest mes s'estan celebrant altres juntes de
districte els dies 3, 4 i 5 d'abril per la qual cosa entenem que hi havia dies fora dels de
l'esmentada tradició de la Setmana Santa Marinera per a haver pogut convocar-la sense
causar perjudici als veïns del Marítim.
Demanem que conste en acta aquesta intervenció i que es tinga en compte que la
participació veïnal no solament és responsabilitat dels propis veïns, sinó que des de
l'Ajuntament i concretament la Junta de Districte del Marítim han de posar-se les
condicions de celebració òptimes perquè tots els veïns puguen participar.

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
1ª Intervé Sr. Joan Gregori Company, representant de Ciutadans, que sol·licita el
canvi dels contenidors de residus sòlids del carrer Sants Just i Pastor, substituint-los pel
nou model amb palanca que estan instal·lats en altres zones de València i resulten més
còmodes per a les persones majors.
2ª Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, vocal del Grup Municipal Popular, pregunta
sobre els criteris per a fixar la data de celebració del consell de districte.
3ª Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, vocal del Grup Municipal Popular, sol·licita
informació sobre els motius de la rescissió del Conveni de treballs per a la Comunitat,
dirigida a Sandra Gómez, i formula les següents preguntes:
1) Quines mesures s’adoptaran per a evitar la presència de gorrillas en les zones
d'aparcament properes a la platja?
34
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2) Quan s’adoptaran aquestes mesures?

3) Quin nombre d'efectius de policia es destinaran a aquestes zones
d'aparcament?

4ª Sr. Juan Pedro Gómez Cerón, vocal del Grup Municipal Popular, formula les
següents preguntes sobre el trasllat del Mercat del Rastre al solar situat entre el
carrer Luis Peixó i l'avinguda de Tarongers:
1) S'ha informat l’AV de Beteró d'aquesta iniciativa? Han participat en
aquesta decisió?

2) Quin import costarà l'adequació d'aquest solar?

3) És una decisió provisional o definitiva? Si és provisional, quant temps
es mantindrà?

5ª Sra. Carmen Heras Muñoz, vocal del Grup Municipal Popular, pregunta
qui ha autoritzat la publicitat instal·lada en el solar situat entre els carrers
Samuel Ros i Pintor Maella, suposadament de titularitat municipal, i qui
cobra per aquesta publicitat.

6ª Intervenció d'una veïna present en el consell per a manifestar una queixa
per no haver pogut intervenir per haver “monopolitzat” dos vocals la sessió
del Consell.

La presidenta Gloria Tello proposa, per al pròxim consell, no fer una
exposició i posterior debat de les respostes a les preguntes formulades pels
vocals de la Junta i que estan incloses en l'ordre del dia, per a agilitar la
sessió i facilitar, així, les intervencions veïnals.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió, a les vint-i-una
hores i trenta minuts, i es redacta la present acta de la qual com a secretària
certifique i done fe, amb el vistiplau de la senyora presidenta, en el lloc i data
indicats més amunt.
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Vistiplau
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,

SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,

Gloria Tello Company

Teresa Hernández Briones.
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