ACTA 120 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM CELEBRADA EL DIA 17 D’OCTUBRE DE
2016
ASSISTENTS:
Vocals:
Paloma Carreras Selma (Grup Compromís)
Pascual Martí (Grup Compromís)
Juan Pedro Delgado Pino (Grup Compromís)
Francisco Javier García Ferrer (PSOE)
Miguel Ángel Tolosa Silvestre (PSOE)
Elena Vallori Dolz (Grup València en Comú)
Carmen Heras Muñoz (PP)
M. Carmen Ruiz Castillo (PP)
A València, a les 19.00 hores del dia 17 d’octubre de 2016, es reunixen als locals, de
propietat municipal, de la Regidoria de Joventut, situats al carrer de Ramón de
Campoamor, 91, els components del Consell de la Junta Municipal de Marítim que es
detallen al marge per a tractar els punts de l’orde del dia següents:
1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 de
juliol de 2016.
2. Informació de presidència.
3. Informe dels grups de treball.
4. Precs i preguntes.
5. Intervencions veïnals.
Secretària: M. José Iranzo Iranzo.
Hi assistix el regidor Manuel Camarasa (Grup Ciutadans).
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL DE 2016
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
2. NOMENAMENT DELS VOCALS
RESOLUCIÓ
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De conformitat amb la sol·licitud del portaveu del Grup Municipal Ciutadans - Partit de
la Ciutadania (C’S) de data 19 de juliol de 2016, i acceptant-la, relativa al canvi de
representants del Grup Municipal del Marítim, RESOLC:
ÚNIC. Nomenar vocals de la Junta Municipal de Marítim, segons el que preveuen els
articles 84.3 i 85.b del Reglament orgànic del govern i administració de l’Ajuntament de
València, les persones que s’indiquen a continuació:
VOCAL TITULAR: nomenar vocal titular de la Junta Municipal de Marítim, en
representació del Grup Municipal Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’S), Alma Paula
Aranda Canet, en substitució de Luis Gómez Belardo.
VOCALS SUPLENTS: nomenar vocals suplents de la Junta Municipal de Marítim, en
representació del Grup Municipal Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’S), Joan
Gregori Company i Álvaro Brocal Pertegaz, en substitució de Blanca Tamarit Cañada
Rodríguez i Fernando Martín Martín.

3. INFORME DE PRESIDÈNCIA
La presidenta procedix a explicar el nou procés participatiu veïnal per a l’elecció de
propostes d’inversió en barris per a l’any 2017 “Decidim València”. Encara que es
procedirà a presentar-lo en roda de premsa i a publicitar-lo amb una campanya
informativa en tota la ciutat.
Manifesta que les noves bases han intentat superar les deficiències de l’any anterior i
que han sigut consensuades amb el teixit associatiu (veïns, consumidors, etc.).
El procés es dividirà en quatre fases:
1. Presentació de propostes durant un termini de 2 mesos, i com a novetat es programarà
a nivell de districtes i no de juntes municipals, i també se sabrà el pressupost assignat
des de l’inici. Els criteris de repartiment d’estos pressupostos són similars als de l’any
passat. Es pretén crear grups de treball amb assistència tècnica i la presència de la
Presidència o qui delegue, per a buscar el major consens possible en els projectes a
presentar i intentar evitar una batalla inicial entre projectes que després no siguen
viables. Les propostes eixiran d’este grup de treball o a títol individual però amb
almenys 30 veïns com a suport.
2. Estudi de viabilitat pels tècnics municipals, amb justificació raonada per a aquells que
no puguen executar-se.
3. Fase de participació. En resultaran com a màxim 7 propostes per districte, que seran
les que passaran a la plataforma de votació. Es podrà votar amb 16 anys d’edat i no
caldrà votar en el districte en què s’estiga empadronat. Per a facilitar la votació, es
crearan punts en l’àmbit de la Junta Municipal per a suport i assessorament en el procés.
La votació individual consistirà a anar seleccionant projectes marcant prioritats, fins que
s’esgote la partida pressupostària fixada per a cada districte.
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4. Execució dels projectes aprovats i seguiment del procés que correspondrà al Grup de
Treball d’Urbanisme de la Junta municipal.
La primera reunió tindrà lloc el dia 25 d’octubre, de 17.00 a 19.00 h, a la Universitat
Popular de la Malva-rosa. La segona reunió serà per a dur a terme l’elaboració de
propostes (del 8 al 10 de novembre) i la tercera reunió, per a la valoració de les
propostes (del 22 al 24 de novembre).
Glòria Tello també informa de l’actualització que requerix el Reglament de participació
ciutadana. Es realitzarà una reunió el 20 d’octubre per a informar sobre este tema i
perquè tots els veïns hi puguen participar.

4. PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
Intervé Paloma Carreras, del Grup de Treball de Cultura, i informa que s’han estat
reunint per a perfilar els continguts de les activitats que es desenvoluparan (Festival de
Jazz, Trobada d’Escoles de Música…).
Paloma Carreras informa també de les actuacions que es realitzaran els pròxims mesos:
Festival de Bandes de Música, Concurs de Relat Curt, Música al Carrer…

5. INTERVENCIONS VEÏNALS
- Rafael García López, en nom del Club de Jubilats i Pensionistes del Grau, vol conéixer
“la situació en què ens trobem en el Club, ja que ningú ens informa de l’norma actual, la
qual cosa agrairíem per endavant al secretari i altres membres”.
- José Antonio Sanz, en el seu nom i en nom de l’AV Marítim Aiora, sol·licita una
entrevista amb la presidenta de la Junta de Districte, Glòria Tello.
- José Antonio Sanz, en el seu nom i en representació de l’AV Marítim Aiora, vol
conéixer la situació de les propostes aprovades en el procés de participació ciutadana.
- Gary Eteo, en el seu nom i en representació de l’entitat Som Valencians, formula les
preguntes següents:
1. Els arbres continuen sense podar-se des de fa uns quants mesos a la zona del Grau
(carrer de Pere II el Cerimoniós i carrer de Fuencaliente, carrer de Lebon). Quan es
realitzaran estes tasques?
2. “Demanem més senyalització al carrer del Pintor Maella (números 17 al 25), els
cotxes no respecten els senyals ni els vianants. Podrien posar un semàfor per a evitar
mals majors?”
- Gary Eteo, en el seu nom i en representació de l’entitat Som Valencians, presenta les
següents:
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“Volem fer constar abans de res que per descomptat que defensem que la cultura és un
dret de tots els ciutadans, com indicava la senyora Tello quan va presentar el programa
municipal Cultura als Barris, programa que té lloc entre els dies 30/09 i 19/11.
El que no ens sembla tan bé és el cost que ha tingut, 207.000 €, i la poca o nul·la
repercussió de la majoria dels actes programats en els diferents barris.
Ens agradaria que se’ns indicara quin criteri s’ha seguit en el procés de selecció de les
activitats i els participants.
Volem proposar que eixe pressupost de cultura es dedique a construir biblioteques,
aules d’estudi, centre de dia de majors, aules per a assajos de bandes de música…, que
són el que veritablement estan sol·licitant els ciutadans.”
Gary Eteo, en el seu nom i en representació de l’entitat Som Valencians, presenta les
següents:
“L’Ajuntament està elaborant o ha elaborat la guia de recomanacions i bones pràctiques
per a circular amb bicicleta a la ciutat.
Té el consistori programat fer una campanya efectiva per mitjà de la policia local tant
informativa com reguladora del compliment de la normativa municipal de trànsit
respecte als usuaris habituals de les bicicletes?
Hi ha un gran malestar entre els vianants sobre este tema, amb la manera de circular
d’una banda d’un gran nombre d’usuaris d’estes, que incomplixen sistemàticament esta
norma.”
- Jorge Fernández, quant al xalet Josep d’Orga - Campoamor, formula les preguntes
següents:
- “Quin ús tindrà finalment? Serà un centre cultural per al barri? S’obrirà el carrer de
Campoamor als vianants? Quan?”
- “Com va la situació del carril bici al carrer del Dr. Manuel Candela?”
- Antonio Zocal Díaz, en el seu nom i en nom de l’AV Carmen Beteró, formula
preguntes relatives a la situació de parcs i jardins de la ciutat de València (pregunta
contestada per escrit).
Des de l’Associació de Veïns/Veïnes i Amics/Amigues Malva-rosa traslladen les
preguntes i reflexions següents al Ple de la Junta de Districte del Marítim:
• “Recentment s’han iniciat unes obres de condicionament de la plaça del Músic Antoni
Eiximeno, de les quals no sols no teníem constància, sinó que en reunió mantinguda
amb la regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient els dos ens van esmentar no tindre
previstes obres a la Malva-rosa. Ens alegrem que s’inicien estes, però desconeixem què
s’hi farà. Ho hem preguntat a Urbanisme, que ens ha remés a Medi Ambient.”
• “També en el jardí situat al carrer de l’Enginyer Fausto Elío s’han iniciat unes obres
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que desconeixem, que ens sorprén, quan altres jardins del barri estan en pitjors
condicions.”
• “En el procés de participació ciutadana es va guanyar la plaça del Músic Moreno
Gans, i actualment, a tres mesos de finalitzar l’any, no solament no s’han iniciat les
obres, sinó que tampoc s’ha posat ningú en contacte amb l’associació per a dialogar
sobre este projecte.”
• “Este ajuntament va dir que trauria a concurs la cessió de locals per a entitats socials i
veïnals. En el seu moment, des de la Regidoria de Participació Ciutadana se’ns va
comunicar l’existència d’un possible local al carrer del Beat Juan Grande. El passat 11
d’octubre, en reunió amb la regidora de Patrimoni, María Oliver, no va dir que no
trauria cap espai a la Malva-rosa i que no hi havia locals.”
• “Enllaçat amb el punt anterior, també continuem sense que es done una resposta a la
nostra demanda de biblioteca / espai cultural… Seguim sense un lloc públic on poder
reunir-nos, fomentar la lectura, fomentar trobades culturals, on menors, joves i adults
puguen acudir i tindre espais amb Internet… Des de la Regidoria d’Educació se’ns ha
traslladat a la de Cultura.”
“En conclusió, a més de sol·licitar que se’ns done resposta a cadascun dels punts que
hem plantejat, volem expressar la falta de transparència i de relació que estan tenint les
diferents regidories amb les entitats veïnals. No solament per no comptar amb les
nostres propostes i opinions, sinó per no mantindre una comunicació fluida perquè al
seu torn puguem informar al veïnat sobre els projectes que es plantegen per al barri.
Volem assenyalar a més el fet que, una vegada reunits amb pràcticament totes les
regidories i alcaldia, tenim la sensació que es van passant els temes de l’una a l’altra
sense donar respostes.”
“Fem una crida a un canvi urgent de les relacions entre l’Ajuntament i les seues
regidories, i les entitats ciutadanes. Aspirem a tindre un govern participatiu i no ens
conformem amb les formes i relacions actuals. Els barris obrers haurien de ser
prioritaris en temes d’urbanisme i inversions i ara com ara no hem vist molts avanços.
La participació ciutadana hauria de ser l’eix sobre el qual giren les decisions d’un
govern municipal progressista i tampoc hem vist avanços.”
La regidora Glòria Tello, en relació amb les preguntes formulades pels diferents veïns,
assenyala que es traslladaran als servicis competents per a la ràpida resolució.
I atés que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 21.30 hores i es redacta
esta acta, que com a secretària certifique i en done fe, amb el vistiplau de la presidenta,
al lloc i en la data indicats en la capçalera.

VIST I PLAU
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL MARÍTIM,

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL MARÍTIM,

Glòria Tello Company

M. José Iranzo Iranzo
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