ACTA 100 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM CELEBRADA EL DIA 28 DE DESEMBRE
DEL 2011.
ASSISTENTS:
President:

D. Cristóbal Grau Muñoz.
Vicepresident:

D. Alfonso Novo Belenguer
Vocals:
D. Julio Martínez García (PP)
D. Ignacio Pou Santonja (PP)
D. Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
D. Juan Francisco Ferris Vidal (PP)
SRA Cristina Dato Muelas (PP)
D. Lorenzo Adell García (PSOE)
SRA Victòria Daboise Gavarda (PSOE)
D. Francisco José Mora-les Olivas (Grup Compromís)
D. Miguel Ángel Lorente Ortíz (EUPV)
*A València, sent les 19'00 hores del dia 28 de desembre del 2011, es reunixen en els
locals, propietat municipal, sitis en la Pza. Armada Espanyola, núm. 10, 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 27 de setembre del 2011.
2n Donar compte del canvi i nomenament de vocals d'EUPV, com a membres del Consell de Districte.
3r Informació de les Comissions de Treball.
4t Moció presentada per D. Lorezo Adell García i SRA Victòria Daboise, vocals del grup socialista, sobre l'anul·lació de
l'aplicació pressupostària per al 2012, dedicada a Descentralització Subvencions, programa 92400, Sector CU130.
5t Precs i preguntes.

Secretària:
SRA Mª Teresa Mínguez Manzano
Assistixen les regidores Sra. Isabel Dolz (PSOE) i Pilar Soriano (Grup Compromís).
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Presa la paraula el President del Consell per a excusar la no assistència de la
Secretària de la Junta Municipal, substituint-la El Cap del Servici de Descentralització.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE DEL 2011.
Remesa a tots els vocals del Consell còpia de l'esmentada acta i llegida pels
mateixos s'aprova el seu contingut per unanimitat.

2. DONAR COMPTE DEL CANVI I NOMENAMENT DE VOCALS D'EUPV, COM
A MEMBRES DEL CONSELL DE DISTRICTE.

L'Alcaldia per Resolució núm. 1149, de data 17 d'octubre del 2011, hi ha disposat el
següent:
“De conformitat amb el que establix l'article 84.3 i 85.b del Reglament Orgànic de
Govern i Administració de l'Ajuntament de València, i acceptant la proposta formulada pel
Grup Municipal EUPV, per a proveir les vacants existents en la Junta Municipal de
Marítim, per la renúncia acceptada pel President de la dita Junta, de D. Juan García Mollá,
esta Alcaldia resol:
Anomenar vocal titular de la Junta Municipal de Marítim, en substitució de D. Juan García
Mollá, a D. Joaquín Alpont Lázaro i vocal suplent, en substitució de D. Joaquín Alpont
Lázaro, a D. Miguel Angel Lorente Ortíz.”

3.- INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL
Per la Presidència es comenta que de forma habitual solen constituir-se dos
comissions que són, urbanisme i cultura, concretament la primera d'elles sol tindre un
nombre més gran d'incidències que fan necessària la seua existència.
El Sr. Adell, vocal del grup socialista, comenta que li agradaria que li'ls convocara
en temps i forma a les Comissions.
El President li contesta que efectivament es convocaran com tradicionalment s'ha
fet, convocant-les amb antelació a la celebració del Consell, sempre que hi haja assumptes
que tractar.
Per part del Sr. Pou, vocal del grup popular, es passa a donar lectura a l'informe
relatiu a les inversions aprovades per AUMSA en el Marítim:
“El Consell d'Administració de l'empresa municipal AUMSA ha aprovat la
previsió d'ingressos i gastos de l'entitat per a l'any 2012, on destaca la compra de sòl en El
Cabanyal.
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AUMSA té previst destinar 3.858.702 € a l'adquisició de sòl en l'àmbit del Pla del
Cabanyal sent esta la partida més voluminosa del document aprovat pel consell.
El Consell d'AUMSA ha aprovat també la contractació d'una línia de crèdit, per un
import màxim d'1,5 milions d'euros, per a la gestió de les actuacions que s'han de dur a
terme des d'AUMSA per al Pla del Grau.
LA JUNTA DE GOVERN CONVOCA EL CONCURS PER A REHABILITACIÓ
INTEGRAL DEL MERCAT DEL GRAU.
La Junta de Govern Local ha acordat convocar el procediment per a contractar les
obres de rehabilitació integral del mercat Del GRAU, que ix amb un pressupost
d'adjudicació de 2.221.179 €.
Les obres consistixen en la rehabilitació integral del mercat municipal d'El Grau i
la concessió d'obra pública per a la construcció i explotació de zona comercial annexa així
com l'aparcament subterrani de vehicles per un termini màxim de 24 mesos (pel que fa a
l'execució de l'obres de rehabilitació integral) i de 40 anys (per a l'explotació de la zona
comercial annexa i aparcament de vehicles).”

4.- MOCIONS:
4.1 MOCIÓ PRESENTADA PER D. LORENZO ADELL I SRA VICTÒRIA
DABOISE, EN EL SEU PROPI NOM I EN EL DEL GRUP SOCIALISTA.
“Assumpte: Anul·lació de l'aplicació pressupostària per al 2012, dedicada a
descentralització-subvencions.
Les Juntes Municipals de Districte són òrgans descentralitzats del Govern Municipal i, per
tant el seu objectiu ha de ser gestionar pressupost social, considerant que en tant que
òrgans pròxims a la ciutadania poden fer-ho de forma més eficaç, la desaparició d'este
pressupost deixa a les mateixes sense contingut. És a dir, un pas cap arrere en la
participació ciutadana, deixant a les entitats ciutadanes del nostre districte sense recursos
que possibilitaven fins a la data les activitats d'estes entitats.
Per tot això, els vocals que subscriuen formulen la següent:
Proposta d'Acord: Instar al Ple de l'Ajuntament de València que mantinga la partida
pressupostaria de “Descentralització subvencions” (sector: CU130, Programa: 92400) per
a l'any 2012 en la mateixa quantitat que l'any anterior 2011.”

Respecte d'això el President comenta que no cap cap dubte que les activitats
subvencionades són de gran interés i en este sentit la dita moció s'ha traslladat com a
al·legació al Pressupost municipal, a l'haver-se presentat en el termini atorgat per a les
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mateixes. El que sí es pretén evitar són les duplicitats en l'atorgament de subvencions per
l'Administració a un mateix perceptor.
Per part del Sr. Adell, que amb l'anul·lació del crèdit de la dita aplicació
pressupostària es deixa sense valor la participació ciutadana, per açò entén que potser
cabria la seua disminució en un 10%, però no en un 100%.
Havent-se tramitat la dita moció com a al·legació al Pressupost, no s'efectua
votació de la mateixa.
4.2 MOCIÓ PRESENTADA PER D. FRANCISCO JOSE MORALES OLIVAS, EN
NOM PROPI I EN DEL GRUP COMPROMÍS.
“Assumpte: Horaris de funcionament de les biblioteques municipals de Marítim.
El servici públic de biblioteques atén a la demanda cultural, tant de lectura, audició
o visió dels depòsits, o estudi amb la facilitació de ferramentes fonamentals com pot ser la
bibliografia o els antecedents per tal d'estudiar o realitzar treballs, o disfrutar de la
cultura; la Constitució així mateix en l'article 44.1 establix el deure dels poders públics de
promoure i tutelar l'accés a la cultura a què tots tenen dret d'accedir.
La limitació dels horaris d'accés al servici de biblioteques en els períodes de nadalreis, Setmana santa-Pasqua, i estiu suposen una limitació incompatible tant a la lògica
com al deure constitucional que obliga a l'Ajuntament com poder públic vinculant pel
mandat constitucional mencionat abans.
Per un altre costat l'article 94 lletra –e-del Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València, la matèria de gestió dels biblioteques esdevé
una competència de la Junta de Districte.
Per la qual cosa es formula la següent
Proposta d'acord:
1r.- El Ple de la Junta Municipal de Districte de Marítim en l'àmbit de les seues
competències de gestió dels biblioteques suprimirà els restriccions d'horaris d'accés al
servici de biblioteques actualment en vigor per als períodes de nadal-reis, Setmana santaPasqua, Estiu, mantenint el servici ordinari en estos períodes.
2n.-Reclamar els mesures de l'Ajuntament per a fer efectiu el punt anterior de la proposta
d'acord, i superar els entropessons que puguen dificultar-ho o impedir-ho en allò que
excedisca de les competències de la Junta.
3r.- Difondre estos canvis a les associacions d'estudiants i entitats educatives per a
fomentar l'ús del servici de biblioteques.”

El President assenyala que esta Moció va ser presentada també en la Comissió
del Cultura de l'Ajuntament, i a ella va donar resposta la Regidora Delegada de Cultura,
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SRA Irene Beneyto, assenyalant que l'horari que tenen forma part de la negociació
col·lectiva per als exercicis 2008-2011, de manera que esta qüestió s'ha traslladat als
sindicats per a la seua negociació. En la dita Comissió la Moció que es va presentar va
quedar sobre la taula per estos motius i així ha de ser també en este Consell de Marítim.
El Sr. Morales indica que és ara el moment oportú de tractar dits horaris perquè
tindrà lloc eixa negociació.
D'esta manera no es procedix a la votació de la present Moció, quedant sobre la
taula per a no condicionar la negociació que està tenint lloc.
4.3 MOCIÓ PRESENTADA PER D. FRANCISCO JOSE MORALES OLIVAS, EN
NOM PROPI I EN DEL GRUP COMPROMÍS.
“Assumpte: Dotació pressupostària del Servici de Descentralització i Participació
Ciutadana per a subvencionar a les entitats inscrites en el Registre Municipal.
En el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València, del 30 d'octubre
del 2009, podem llegir en l'exposició de motius que “la participació ciutadana s'ha
convertit en un dels elements bàsics en el govern i administració de les entitats locals; en
este sentit, l'Ajuntament de València és conscient que la participació ha de ser un principi
inspirador de tota l'actuació municipal, i complement de la democràcia participativa, en
una societat en al qual el ciutadà, com a membre d'una comunitat política, reclama una
presència activa en la presa de decisions; en definitiva, participar consistix a prendre part
d'alguna cosa, i sentir-se part d'una ciutat és participar en el seu govern.
L'Ajuntament de València, mitjançant un acord plenari de data 28 de setembre del 2008, va
subscriure la recomanació núm. (2011) 19 del comité de Ministres dels Estats Membres
sobre la participació de la ciutadania en la vida pública, comprometent-se al compliment
dels principis que s'arrepleguen. D'esta recomanació destaquem:
. La importància de garantir als ciutadans i ciutadanes l'accés a una informació
clara i completa i a participar en les decisions importants, és a dir transparència i
responsabilitat.
. La necessitat generació i enfortiment del teixit cívic per a promoure una
cultura de participació democràtica: desenvolupant consciència de comunitat, estimulant
la responsabilitat i impulsant associacions amb la finalitat de desenvolupar la participació
democràtica.
Però per al Grup Compromís la posició de l'Ajuntament de València en matèria de
Participació Ciutadana és purament testimonial, un tràmit, que es veu reflectit en
l'exposició de motius abans mencionada del Reglament de Participació quan llegim “esta
nova manera d'entendre la política unida a les últimes modificacions legislatives, obliga a
l'Ajuntament a redactar una normativa de participació ciutadana”.
Com resultat obtenim un Reglament de Participació insuficient per a la València actual, a
què és necessari sumar-li la falta de voluntat per a desenvolupar-ho i millorar-ho.
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En el Pressupost Municipal per a l'any 2012, el Servici de Descentralització i Participació
Ciutadana, és el segon que més es reduïx en els capítols II i IV, un 49,47% respecte al
pressupost del 2011. En concret, les partides que es gestionen directament per les Juntes
Municipals:
.CU130 92400 22612: Festejos Populars. Està previsió de gasto es distribuïx internament
entre les Juntes Municipals per a les activitats de festes. Passa de 120.550'00 a 90.000'00
reduint-se un 25,34%. Es reduiran les activitats ludicoculturals gestionades des de la Junta
Municipal.
.CU130 92400 48915: Descentralització Subvencions. Esta previsió de gasto es distribuïx
internament entre les Juntes Municipals entre les entitats inscrites en el Registre Municipal
per al seu desenvolupament i funcionament (art. 10 RPC). La partida ha sigut dotada amb
0,00 €, reduint-se en un 100%. En l'exercici 2011 va tindre una dotació de 140.000,00€.
D'esta manera, les entitats deixaran de percebre unes ajudes que en alguns casos resulten
vitals per al desenvolupament dels seus projectes de participació.
Per tot això, presentem la següent
Proposta d'acord: Que el Consell de la Junta Municipal de Marítim sol·licite al
Servici de Descentralització i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València dotar de
pressupost a la partida CU130 92400 48915 amb una quantitat de 126.000'00 €.”
La present Moció es dóna per resposta ja que l'assumpte és idèntic al tractat en
la Moció presentada pel grup socialista.

4.4 MOCIÓ PRESENTADA PER D. FRANCISCO JOSE MORALES OLIVAS, EN
NOM PROPI I EN DEL GRUP COMPROMÍS.
“Assumpte: Participació ciutadana en els Consells de Districte de les Juntes Municipals.
En el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València, del 30 d'octubre
del 2009, podem llegir en l'exposició de motius que “la participació ciutadana s'ha
convertit en un dels elements bàsics en el govern i administració de les entitats locals; en
este sentit, l'Ajuntament de València és conscient que la participació ha de ser un principi
inspirador de tota l'actuació municipal, i complement de la democràcia participativa, en
una societat en al qual el ciutadà, com a membre d'una comunitat política, reclama una
presència activa en la presa de decisions; en definitiva, participar consistix a prendre part
d'alguna cosa, i sentir-se part d'una ciutat és participar en el seu govern.
L'Ajuntament de València, mitjançant un acord plenari de data 28 de setembre del 2008, va
subscriure la recomanació núm. (2011) 19 del comité de Ministres dels Estats Membres
sobre la participació de la ciutadania en la vida pública, comprometent-se al compliment
dels principis que s'arrepleguen. D'esta recomanació destaquem:

6

. La importància de garantir als ciutadans i ciutadanes l'accés a una informació
clara i completa i a participar en les decisions importants, és a dir transparència i
responsabilitat.
. La necessitat generació i enfortiment del teixit cívic per a promoure una
cultura de participació democràtica: desenvolupant consciència de comunitat, estimulant
la responsabilitat i impulsant associacions amb la finalitat de desenvolupar la participació
democràtica.
Però per al Grup Compromís la posició de l'Ajuntament de València en matèria de
Participació Ciutadana és purament testimonial, un tràmit, que es veu reflectit en
l'exposició de motius abans mencionada del Reglament de Participació quan llegim “esta
nova manera d'entendre la política unida a les últimes modificacions legislatives, obliga a
l'Ajuntament a redactar una normativa de participació ciutadana”.
Com resultat obtenim un Reglament de Participació insuficient per a la València actual, a
què és necessari sumar-li la falta de voluntat per a desenvolupar-ho i millorar-ho.
El Reglament de Participació Ciutadana, en l'article 13 “La Participació en els Consells
de Districte”, en el seu últim paràgraf diu: “En les sessions del Consell de la Junta
Municipal de Districte, el President podrà concedir la paraula als representants de les
Associacions de Veïns i Entitats Cíviques de la demarcació, que figuren inscrites en el
registre municipal d'associacions veïnals”. Este torn per a formular preguntes queda en
funció de la voluntat del President/a del Consell, la qual cosa implica que no tots els
Consells Municipals gestionen d'una forma uniforme la participació ciutadana. Des de
Compromís per València pensem que este torn de paraula s'hauria de concedir sempre.
En esta mateixa línia el Reglament Orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de
València, en l'article 91.3, Grups de Treball de la Junta Municipal de Districte, indica que:
“l'acord del Consell que decidisca la creació d'un grup de treball podrà establir que
s'incorpore com a membre del mateix algun dels veïns residents en la demarcació, així com
representants de les associacions de veïns i de les entitats cíviques presents en la mateixa,
quan els uns i els altres ho hagen sol·licitat prèviament per escrit dirigit al Consell en què
es justifique l'especial interés en l'activitat encomanada al grup de treball”.
La participació de ciutadans i ciutadanes en el govern de la ciutat no ha d'estar
condicionada per la voluntat dels governants, sinó que és un dret de la ciutadania.
Per tot això, presentem la següent
Proposta d'acord:
1. Que el Consell de Junta Municipal de Marítim acorde concedir sempre un torn de
paraula a les associacions inscrites en el registre municipal d'entitats i als
ciutadans i ciutadanes de la demarcació que així ho sol·liciten.
2. Que el Consell de la Junta Municipal de Marítim acorde que les associacions
inscrites en el registre municipal d'entitats i els ciutadans i ciutadanes de la
demarcació formen part dels grups de treball de les Juntes Municipals de districte,
d'acord amb allò que s'ha expressat en l'article 91.3 deñ Reglament Orgànic de
Govern i Administració de l'Ajuntament de València.”
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Per la Presidència es comenta que esta Moció s'ha presentat també en la resta de
Consells de Districte i sens dubte en tots ells es pretén l'aplicació i el compliment de la
normativa prevista en el Reglament de Participació Ciutadana.
En este Consell de Marítim sempre s'ha tingut una voluntat màxima de
participació i, en este sentit, s'han tractat inclús qüestions que excedixen del propi districte.
Per això el Sr. President demana que la Moció decaiga ja que l'acord que es proposa no
àmplia ni millora la situació que ja de facto es produïx, i que sense cap dubte, se seguirà
amb l'aplicació de la normativa prevista en el Reglament.
El Sr. Morales insistix en el fet que vol que quede constància que es tractarà de
promoure la major participació possible, i havent escoltat el President, demana que
continue amb l'orde del dia del Consell.

5.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Adell, vocal del grup socialista es formulen les preguntes
següents:
1.- Copa Amèrica:
Quan es desmuntaran les bases dels equips que s'alineen al llarg de la dàrsena del
Port, que enlletgixen i eviten la possibilitat de poder veure el mar?
Quin cost diari suposa per a tots el manteniment de semblants edificis?
Resposta:
La decisió correspon al Consell Rector del Consorci Copa Amèrica. Les bases de la
zona sud (coberts 4 i 5) tenen un caràcter efímer. En la zona nord, que són les contigües al
cobert 2 segurament seran eliminades. Cal espera a la celebració de les eleccions, ja que un
50% dels membres pertanyen a l'Estat. La data del desmuntatge pot estar pròxima, però no
es coneix amb exactitud.
Estes bases que suposaven uns 100.000 € a l'any d'ingressos, han continuat pagant
des que es va celebrar la Copa Amèrica 20.000 € anuals. Els gastos generals els paga el
Consorci amb la qual cosa no suposen un cost. La retirada de les mateixes el que suposarà
és una minva d'ingressos.
2.- Poda d'arbres:
Que pla d'actuació hi ha en la poda d'arbres en el nostre Districte Marítim, en
general, i en particular en la C/ Fustes?
Resposta: Pel que fa a la poda d'arbres en el Districte Marítim se seguiran els criteris de
programació habituals seguits per a tota la Ciutat de València atenent aquelles actuacions
prioritàriament que suposen risc per a béns o persones en funció de la valoració de les
queixes, expedients i peticions d'altres servicis que es plantegen.
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Pel que es referix al carrer Fustes hui en dia 26 de desembre s'han iniciat els treballs
de poda de manteniment dels tarongers continuant-se en els pròxims dies.
Es veurà afectada i en quina mesura, la poda habitual d'arbres en el nostre districte
de Marítim pels pressupostos de 2012?
Resposta: Amb caràcter general se seguiran els criteris anteriorment indicats en
funció dels mitjans materials i personals que es dispose.

3.- Accidents:
Quin o quals són les mesures que l'Ajuntament ha pres en prevenció dels accidents
en zones urbanes de la nostra ciutat i punts concrets del Districte, en particular en la
rotonda de la C/ Santos Justo i Pastor amb la C/ Doctor Manuel Candela?
Resposta: Per part de la Policia i del Servici de Circulació i Transports s'ha efectuat
inspecció i s'ha comprovat la senyalització horitzontal i vertical, sent esta correcta i no
havent detectat problemes. No obstant, el Servici de Policia Local corregirà el mal
estacionament de vehicles que dificulta la visibilitat.

Per part del vocal del grup Compromís, Sr. Morales, s'efectua el prec de ser
convocat a les reunions dels grups de treball que tinguen lloc.
En el mateix sentit, el Sr. Lorente, vocal del grup Esquerra Unida, manifesta el
seu interés també a participar.
Respecte d'això, el Sr. President indica que sempre que es reunisquen els grups
de treball, que amb caràcter general, solen ser previs a la celebració dels Consells, seran
efectivament convocats.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les dènou hores i quarantacinc minuts, redactant-se la present acta de què com a Secretària certifique i done fe, amb
El Vistiplau del Sr. President, en el lloc i data dalt indicats.

VºBº
EL PRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,

Cristóbal Grau Muñoz

SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM,
P.A.

M.T. Mínguez Manzano.
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