ACTA 121 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM CELEBRADA EL DIA 16 DE GENER DE
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. M. Carmen Heras Muñoz (Grup Municipal Partit Popular)
Sra. Alma Paula Aranda Canet (Grup Municipal Ciutadans)
Sr. Álvaro Brocal Pertegaz (Grup Municipal Ciutadans)

A València, a les 19.00 hores del dia 16 de gener de 2017, es reunixen als locals, propietat
municipal, de la Regidoria de Joventut, situats al c/ Ramón de Campoamor, 91, els
components del Consell de la Junta Municipal de Marítim que es detallen al marge, per a
tractar els punts següents de l’orde del dia:
1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17
d’octubre de 2016.
2. Informe de Presidència.
3. Informe dels grups de treball.
4. Intervencions veïnals.
5. Precs i preguntes.
Secretària: M. Carmen Beltrán Alós.

Hi assistix el regidor Manuel Camarasa Navalón (Grup Municipal Ciutadans).
Disculpa la seua assistència la Sra. Sandra Gómez López (vicepresidenta).

PRIMER. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2016
La Sra. Alma Paula Aranda Canet (Grup Municipal Ciutadans) manifesta que no figura
com a assistent en l’acta de la sessió d’octubre esmentada, quan en realitat efectivament hi
va assistir.
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, fa constar que s’esmena l’omissió, amb la
qual cosa s’incorpora en esta acta l’observació que la Sra. Alma Paula Aranda Canet sí que
va assistir a la sessió del Consell de Districte celebrada el dia 17 d’octubre de 2016.
Per tant, l’acta d’octubre esmentada s’aprova per unanimitat dels membres presents.
SEGON. INFORME DE PRESIDÈNCIA
1. SUBSTITUCIONS DE VOCALS I DE SECRETÀRIA
A) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, presenta la nova secretària de la Junta
Municipal del Marítim: la Sra. M. Carmen Beltrán Alós, que passa a substituir la Sra. M.
José Iranzo Iranzo.
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, dóna compte de dos resolucions d’Alcaldia
per les quals han sigut substituïts determinats vocals del Consell de Districte:
La Resolució d’Alcaldia núm. 930, de 3 de novembre de 2016, disposa el següent:
“De conformitat amb la sol·licitud de la portaveu del Grup Municipal Socialista, de data 24
d’octubre de 2016, relativa al canvi de representants del Grup Municipal en la Junta
Municipal del Marítim, i acceptant-la, RESOLC:
Únic. Nomenar vocals de la Junta Municipal del Marítim, d’acord amb el que preveuen els
articles 84.3 i 85.b del Reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament de
València, les persones que s’indiquen a continuació:
VOCALS TITULARS. Nomenar vocal titular de la Junta Municipal del Marítim, en
representació del Grup Municipal Socialista, la Sra. Concepción Carsí Chulvi, en
substitució de la Sra. Victoria Daboise Gabarda.
VOCALS SUPLENTS. Nomenar vocal suplent de la Junta Municipal del Marítim, en
representació del Grup Municipal Socialista, el Sr. Miguel Ángel Tolosa Silvestre, en
substitució de la Sra. Concepción Carsí Chulvi.”
La Resolució d’Alcaldia núm. 8, d’11 de gener de 2017, disposa el següent:
“De conformitat amb la sol·licitud del secretari del Grup Municipal Compromís, de data 27
de desembre de 2016, relativa al nomenament de representants del Grup Municipal en la
Junta Municipal del Marítim, i acceptant-la, RESOLC:

Únic. Nomenar vocal suplent de la Junta Municipal del Marítim, en representació del Grup
Municipal Compromís, el Sr. Miquel Juan Garcia, d’acord amb el que preveuen els articles
84.3 i 85.b del Reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament de València.”
C) La Presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, comunica que en esta sessió del Consell de
Districte, respecte al Grup Municipal Compromís, el Sr. Pascual Martí Sanchis substituïx la
Sra. Beatriz Martínez Sánchez com a vocal titular, el Sr. José Jesús Alvarado Gómez
substituïx el Sr. Pascual Martí Sanchis com a vocal suplent, i entra en el lloc del Sr. José
Jesús Alvarado Gómez com a vocal suplent l’acabat de nomenar Miquel Juan Garcia.
D) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, indica que queda pendent per a la pròxima
sessió del Consell de Districte informar de possibles substitucions de vocals en el Grup
Municipal València en Comú.
2. ESTAT DE LES OBRES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE
L’EXERCICI 2016
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, informa de l’estat de les obres recollides en
els projectes d’inversió dels pressupostos participatius de l’any passat, 2016, i indica que
tots els projectes aprovats han donat origen a diferents expedients que es troben en
tramitació en diversos servicis municipals i que probablement al llarg del primer trimestre o
els quatre primers mesos de l’any 2017 totes les obres estaran iniciades.
Els projectes aprovats i en execució són:
1. Carril bici al c/ Doctor Manuel Candela, amb pressupost de 250.000 euros: la gestió està
licitada i el pressupost compromés i s’iniciarà l’obra en els primers quatre mesos de 2017.
2. Millora d’infraestructures de senyalització viària dels alumnes a l’IES Cabanyal, amb
pressupost de 240.000 euros: està en execució.
3. Millora d’infraestructures de senyalització viària del barri d’Algirós, amb pressupost de
1.800 euros: es farà en els primers quatre mesos de 2017.
4. Implantació de mesures de seguretat, passos de vianants i persones amb mobilitat reduïda
i mesures de pacificació del trànsit, els dos al barri d’Algirós: amb pressupostos de 8.000 i
3.000 euros respectivament: estan els dos en execució.
5. Millora d’aparcament de bicicletes al barri d’Algirós, amb pressupost de 2.000 euros:
s’executarà en els primers mesos de 2017.
6. Millora d’accessibilitat de parades de transport públic urbà al barri d’Algirós, amb
pressupost de 40.000 euros: s’iniciarà d’ací a abril probablement.
7. Urbanització del solar de darrere del c/ José María Haro, núm. 59, amb pressupost de
200.000 euros: ja està adjudicat el contracte per a la redacció del projecte.
8. Urbanització de la plaça del Músic Moreno Gans com a zona esportiva a la Malva-rosa,
amb pressupost de 209.590 euros: l’obra ja està adjudicada i s’ha aprovat el projecte, la
redacció i el pagament de la primera factura, amb la qual cosa ja s’entén iniciada.
9. Adequació de la zona canina al c/ Músic Ginés, amb pressupost de 97.966 euros: s’ha
aprovat el projecte, la redacció i el pagament de la primera factura, amb la qual cosa ja està
iniciada.

10. Repavimentació de voreres i jardineria dins de Camins al Grau al c/ Serradora: amb
pressupost de 60.500 euros. Este és un cas peculiar, ja que el Servici de Mobilitat
Sostenible ja el recollia, l’ampliava i el millorava i, per tant, ha deixat de ser una obra dels
pressupostos participatius.
11. Instal·lació de mobiliari de recreació infantil del districte Camins al Grau, amb
pressupost de 60.500 euros: ja està adjudicada l’obra.
12. Repavimentació de rotonda av. Blasco Ibañez, av. Cardenal Benlloch i c/ Clariano, amb
pressupost de 258.000 euros: ja es va adjudicar l’obra i està executada.
3. ESTAT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’EXERCICI 2017
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, informa respecte al procés participatiu veïnal
del nou pressupost per a l’exercici 2017, amb l’elecció de propostes d’inversió en barris per
a enguany (“Decidim València”), i indica que en la primera fase d’este procés (del 20
d’octubre al 30 de novembre de 2016) s’ha realitzat una sessió informativa general i tres
sessions informatives en cada un dels districtes que componen el districte del Marítim entre
els mesos de novembre i desembre de 2016, amb l’assistència de 172 persones dels tres
districtes, amb la qual cosa es conclou que hi ha hagut una bona participació en esta
primera fase.
Continua informant la presidenta respecte a la segona fase del procés participatiu (de l’1 de
desembre de 2016 al 6 de febrer de 2017), consistent que en l’actualitat s’estan realitzant
els estudis de viabilitat de les propostes d’inversió pels servicis tècnics municipals, i indica
que:
1. Al districte de Poblats Marítims es van presentar 27 propostes, de les quals 14 han passat
a la segona fase d’estudi de viabilitat, 10 propostes dels grups de treball i 4 propostes de
persones individuals amb 30 vots de suport.
2. Al districte de Camins al Grau es van presentar 20 propostes, de les quals 11 han passat a
la segona fase d’estudi de viabilitat, 6 propostes dels grups de treball i 5 propostes de
ciutadans individuals amb 30 vots de suport.
3. Al districte d’Algirós es van presentar 29 propostes, de les quals 10 han passat a la
segona fase d’estudi de viabilitat, 5 propostes dels grups de treball i 5 propostes de persones
individuals amb 30 vots de suport.
En total, als tres districtes que formen l’àmbit de la Junta Municipal del Marítim s’han
presentat 76 propostes d’inversió i n’han passat 31 a la segona fase de l’estudi de viabilitat.
Es pot consultar tota la informació referent al procés participatiu en la pàgina web
<decidimvlc.valencia.es>.
Per a la tercera fase del procés participatiu, consistent en la votació ciutadana, hi ha hagut
un canvi de dates respecte al que en principi estava publicat: en compte de ser del 23 de
gener al 13 de febrer de 2017, serà des del 7 fins al 28 de febrer de 2017, atesa la quantitat

de propostes presentades i el treball que han d’assumir els servicis de l’Ajuntament, la qual
cosa ha suposat un retard en la fase de votació.
4. INFORME SOBRE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2016
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, informa a continuació sobre les subvencions
concedides l’any 2016 a associacions i a diverses entitats al districte de Marítim:
1. Associació de Veïns Vilanova del Grau, pel seu projecte de participació ciutadana al
barri: ha obtingut una subvenció de 2.300 euros.
2. Associació Valenciana d’Esclerosi Múltiple, pel seu projecte “Acvem Participa”: ha
obtingut una subvenció de 2.500 euros.
3. Associació Teletrasport, pel seu projecte “Sport 4All”: ha obtingut una subvenció de
2.500 euros.
4. Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, pel seu projecte d’espais que dinamitzen la
comunitat: ha obtingut una subvenció de 2.500 euros.
5. Centre Infantil i Juvenil de Nou Grup, pel seu projecte “Em divertisc aprenent valors”, ha
obtingut una subvenció de 2.500 euros.
6. Associació Alba, pel seu projecte anual de foment i participació de persones amb
albinisme: ha obtingut una subvenció de 2.500 euros.
7. Associació L’Amistat, pel seu projecte de millora del medi ambient al barri de l’Amistat:
ha obtingut una subvenció de 490 euros.
8. Associació Sords 2000 València, pel seu cicle de tallers i conferències: ha obtingut una
subvenció de 2.500 euros.
9. Associació de Residents i Immigrants, pel seu projecte de publicació, registre i edició de
les seues jornades d’interculturalitat Caminos de César Vallejo en España 1931-1937: ha
obtingut una subvenció de 1.500 euros.
10. Associació Scouts Sempre Avant, pel seu projecte “Activitats 2016”: ha obtingut una
subvenció de 2.500 euros.
11. Associació Caracola, pel seu projecte “Armonía”: ha obtingut una subvenció de 2.000
euros.
Així mateix, han sigut excloses les entitats següents per a la concessió de subvencions:
1. AA. CC. Homufes, amb el seu projecte sobre el XV aniversari de l’entitat: en aplicació
de la base 7.a, per ser un projecte ludicofestiu o recreatiu que no inclou procés de
participació i amb una finalitat que no es correspon amb el foment o consolidació d’espais
d’informació, diàleg i reflexió dels participants implicats, i en aplicació de la base 7.d, per
falta de coherència en el projecte i insuficiència de la informació.
2. Grup de Majors de Telefónica València, amb el seu projecte “Majors actius i
saludables”: en aplicació de la base 7.e, en haver presentat un projecte l’objectiu del qual
no s’ajusta a la convocatòria ja que va destinat als seus associats i no es promociona i
promou la participació.
3. Club de Natació Delfín amb el seu projecte “Campus d’estiu RCN Delfín”: en aplicació
de la base 7.a, per ser un projecte lúdic, no incloure procés de participació i no

correspondre’s la seua finalitat amb el foment o consolidació d’espais d’informació, diàleg
i reflexió dels participants implicats.
5. CALENDARI SESSIONS CONSELL DE DISTRICTE PER A L’ANY 2017
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, comunica les dates de celebració de les
sessions dels consells de districte per a l’any 2017, que són:
1. La que s’està celebrant el dia de hui, 16 de gener de 2017.
2. Es fixarà una data per a la primera setmana d’abril de 2017.
3. Es fixarà una data per a la primera setmana de juliol de 2017.
4. Es fixarà una data per a la tercera setmana d’octubre de 2017.
Normalment seran en dilluns, i s’evitarà l’època de Nadal per possibles problemes de
participació dels veïns i veïnes.
6. PRESSUPOSTOS PER A ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, informa sobre les partides pressupostàries
aprovades en l’exercici 2017 per al Grup de Cultura: per a activitats culturals i esportives es
destinen 19.000 euros, i per a premis i beques, 3.000 euros, que són les mateixes quantitats
que l’any passat.
Indica a continuació la presidenta que el Grup de Treball de Cultura necessita saber totes
les activitats abans d’abril per a poder programar-les, ja que en el consell de districte d’eixe
mes ja s’haurà d’haver aprovat el calendari i les activitats de cultura, per la qual cosa en
breu el Grup de Treball de Cultura s’haurà de reunir per a decidir en què es gastaran estes
partides del pressupost de 2017.
Si hi ha algun projecte d’activitat cultural que es vulga dur a terme abans d’abril, es pot
comentar a Paloma Carreras Selma, coordinadora del Grup de Treball de Cultura, perquè
ho comunique a la presidenta i es puga gestionar amb el servici corresponent la bestreta
dels diners necessaris per a dur-la a terme, prèviament aprovat el projecte en el grup de
treball o esperar a abril, quan ja estarà aprovada la programació i es podrà preveure
l’activitat encara que ja s’haja realitzat.
7. REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, finalment, informa sobre el procés participatiu
de revisió del Reglament municipal de participació ciutadana, i assenyala que ja ha acabat
la fase de participació i en l’actualitat s’està fent un recopilatori de les propostes de les
reunions realitzades durant el mes de desembre de 2016, per a fer un esborrany en què es
fixaran les línies estratègiques per al nou reglament de participació ciutadana.
TERCER. INFORME DELS GRUPS DE TREBALL
1. GRUP DE TREBALL DE CULTURA

Intervé la Sra. Paloma Carreras Selma, coordinadora del Grup de Treball de Cultura, i
informa que dos de les activitats aprovades per a l’any 2016 encara no s’han pogut realitzar
perquè han sorgit canvis en la tramitació administrativa que han impedit tancar-les al mes
de desembre.
Estes dos activitats del pressupost de 2016 que queden pendents són:
A) Concurs literari entre escolars amb el lema “Al meu barri, sí amb la igualtat”, amb
l’assessorament de les persones que treballen a l’Oficina d’Igualtat: s’han convocat 22
col·legis públics i concertats i hi han participat 7 col·legis (quatre públics i tres concertats)
amb 75 contes.
Es va tancar la convocatòria el 3 de gener de 2017. Ara falta nomenar un jurat i s’ha pensat
que es componga per un vocal de cada grup polític municipal de l’oposició, tres vocals dels
grups municipals del govern, dos persones de la Subcomissió d’Educació i dos persones de
l’Oficina d’Igualtat. En el moment en què es tinguen designades totes les persones del jurat,
es convocarà una reunió per a veure com valorar els contes.
B) Mural d’art urbà amb suport de la Universitat Politècnica: a causa del retard produït,
l’artista invitada a participar, que es diu Hyuro, està fora estos dies per motius d’agenda,
per la qual cosa es podrà realitzar quan ella torne.
La Sra. Paloma Carreras Selma convoca el Grup de Treball de Cultura per al dijous 26 de
gener de 2017, a les 19.00 hores de la vesprada, per a començar a realitzar la programació
de les activitats culturals.
2. GRUP DE TREBALL DE BENESTAR SOCIAL
Intervé la Sra. Elena Vallori Dolz, coordinadora del Grup de Treball de Benestar Social, i
informa que no s’han reunit recentment perquè per a poder estudiar millor la problemàtica
del barri necessitaven conéixer quins estudis ha realitzat l’Administració i, a més d’alguns
estudis que han obtingut en la web de Benestar Social, necessitaven obtindre uns estudis
previs sol·licitats a l’Administració municipal, entre els quals l’estudi de pobresa general i
l’estudi de pobresa energètica per barris i districtes, i ja que fa unes setmanes que tenen en
el seu poder eixa informació, a final d’este mes o principi del mes que ve es fixarà una
reunió.
3. GRUP DE TREBALL D’URBANISME, INVERSIONS EN BARRIS I
MOBILITAT
Intervé el Sr. Francisco Javier García Ferrer, vocal del Grup de Treball d’Urbanisme,
Inversions en Barris i Mobilitat, i informa que no s’han reunit recentment pels retards en el
procés dels pressupostos participatius d’obres, la qual cosa els ha condicionat. S’espera
donar-li un nou enfocament i programar un altre tipus de tasques, i per a això es convocarà
el grup de treball pròximament.

La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, indica que, per a donar més pes i espenta al
Grup d’Urbanisme, un gran percentatge de les propostes del grup de treball entrarà
directament en els pressupostos participatius de l’any que ve.
En últim lloc, la presidenta comunica que, si algun assistent al Consell vol participar en
algun dels grups de treball, pot comunicar les seues dades personals en acabar el consell en
la taula i així serà convocat directament per a poder acudir.
QUART. INTERVENCIONS VEÏNALS
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, concedix la paraula als assistents per orde de
presentació dels escrits dels fulls de participació, i indica que seran traslladats als regidors
competents per a la seua resolució i contestació.
1. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VERGE DEL CARME BETERÓ:
A) La Sra. Aroa Haba Navarro, en qualitat de presidenta de l’Associació de Veïns Verge
del Carme Beteró, realitza la seua intervenció en els termes següents:
“Des de la AV Verge del Carme Beteró vos comuniquem els temes que per la nostra part
volem tractar en el punt d’intervencions veïnals del pròxim consell de districte de la Junta
Municipal del Marítim del dia 16 de gener de 2017:
- Obres del carril bici del c/ Lluís Peixó i c/ Marí Blas de Lezo: retard en l’obra, forma
d’executar-la causant molèsties innecessàries als vianants i conductors de vehicles de motor
(eliminació de zones d’aparcament, tall de voreres sense avisar, es deixa sense servici els
guals perquè queda un pas molt just…). Incompliment d’allò que s’havia acordat amb el Sr.
Grezzi, regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, en assemblea de veïns
a què va acudir al nostre barri el passat dia 7 de desembre de 2016, on se li va demanar que
parlara amb l’empresa que està realitzat les obres i no hi ha hagut cap canvi respecte d’això,
també en la mateixa assemblea es va comprometre a fer partícips els veïns (enviant un
correu electrònic) quant a la ubicació dels bancs que s’havien retirat en el tram de l’obra.
- Parada provisional de la línia 31 de l’EMT en el tram de l’obra del carril bici. També es
va comprometre el regidor Grezzi a ubicar-la en la cruïlla entre el c/ Antoni Joan i el c/
Marí Blas de Lezo, mentre s’executaven les obres, tenint en compte la població major del
barri, i tampoc ho ha fet.
- Estudi d’un nou recorregut de la línia 31 de l’EMT: antic recorregut que agafava el c/
Serpis i tot el camí del Cabanyal. Tampoc es té notícia de si s’ha realitzat l’estudi ni en quin
punt està.
- Al maig de 2016 vam tindre una reunió amb la regidora de Medi Ambient, Pilar Soriano,
sobre el manteniment de les bardisses que hi ha al barri Grups Mare de Déu del Carme.
Sempre s’ha fet càrrec l’Ajuntament del manteniment i neteja de les bardisses que envolten
els blocs d’eixe barri i en l’actualitat, des que va entrar el nou govern, eixa tasca no es

realitza. Estem a l’espera de resposta sobre a qui correspon el manteniment de les
bardisses.”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li comunica que es va a traslladar el seu
escrit als dos servicis municipals implicats, que són el de Mobilitat Sostenible i el de Parcs i
Jardins. No obstant això, fa constar que durant la setmana que ve es reunirà amb
l’associació la cap del Servici de Mobilitat Sostenible per a tractar els temes de la seua
competència.
2. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, AMICS I AMIGUES DE LA MALVA-ROSA
A) El Sr. Ximo Alpuente Lázaro, en representació de l’Associació de Veïns i Veïnes,
Amics i Amigues de la Malva-rosa, realitza la seua intervenció en els termes següents:
“L’any passat, la nostra associació va participar en la convocatòria que l’Ajuntament va fer
de pressupostos participatius. En aquella convocatòria es va aprovar una única actuació al
barri de la Malva-rosa: la remodelació i urbanització de la plaça del Músic Moreno Gans i
el seu equipament amb aparells esportius.
Cal recordar que l’equip de govern anterior del PP va autoritzar que en esta plaça es
descarregaren més de trenta camions de fem asfàltic del resultat de la pavimentació del c/
Gran Canària i l’av. Malva-rosa, un fem que, en compte de portar-lo al seu lloc de
reciclatge, es va depositar a la plaça amb grossàries de més de mig metre en alguns llocs, i
allí seguix, anivellat, però seguix. Esperem que es retire prompte.
Bé. Ja ha passat l’any i les respostes que ens han donat en les diferents regidories no han
sigut satisfactòries, ni en patrimoni, ni en esports, i ja quasi ha passat el mes de gener i
continuem igual.
Per això preguntem des de l’Associació de Veïns: què passarà amb la partida pressupostària
de 2016 dedicada a la remodelació i equipament esportiu d’eixa plaça?, es perd en no
executar-se en el seu temps?, es podrà executar enguany? Ens alegrem de rebre ara, en este
consell, la resposta.
Una altra qüestió:
De nou enguany hem participat en les comissions de treball dels pressupostos participatius.
Assistim a la seua presentació a la Universitat Popular de la Malva-rosa i allí, a pregunta
nostra, el regidor responsable, el Sr. Peris, ens va dir que enguany les propostes presentades
com a associació de veïns, com a conseqüència d’un treball elaborat col·lectivament, es
tindrien en compte.
Bé, doncs una vegada acabat el procés actual i havent presentat en les comissions de treball
les propostes (en van ser quatre, de les set que corresponien a tot el districte Marítim) que
vam acordar en l’Associació, no vam poder presentar-les com a tal associació sinó com a
veí o veïna amb el seu DNI i adreça de correu electrònic. Entenem des de l’Associació que
no se’ns ha tingut en compte com va dir el Sr. Peris, regidor responsable de participació.

Esperem que per a la pròxima convocatòria se’ns tinga en compte, valorant el treball
elaborat pel teixit associatiu d’esta ciutat.”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li trasllada per escrit la resposta ja
comentada en el punt corresponent de l’informe de Presidència, i reitera que l’obra de la
plaça del Músic Moreno Gans ja està adjudicada i que l’inici serà el primer quadrimestre de
l’any. En relació amb la qüestió dels pressupostos participatius, indica la presidenta que es
traslladarà a Jordi Peris i en el consell següent es comunicarà la resposta.
3. GARATGE C/ MANUELA ESTELLÉS, NÚM. 9 I 11
A) El Sr. José Alfonso Milio Zarco, en qualitat de president del garatge del c/ Manuela
Estellés, núm. 9 i 11, intervé en els termes següents:
“El c/ Manuela Estellés, del núm. 1 al núm. 19, entre el c/ Pere de València i l’av. Blasco
Ibáñez, s’inunda cada vegada que plou torrencialment, en concret el 27 de novembre i el 12
de desembre de 2016, ha quedat la fossa de l’ascensor amb metre i mig d’aigua. Això és
degut al fet que està més baix el nivell del c/ Manuela Estellés en la part que va del c/ Pere
de València a l’av. Blasco Ibáñez i fa de desguàs del c/ Republica de Guinea Equatorial i c/
Pere de València. Es queda un pam d’aigua en eixos carrers i fa que tots els garatges i
baixos s’inunden. S’hauria d’elevar eixe carrer almenys un pam a la zona de l’av. Blasco
Ibáñez. Hi ha un antic aparcament de la RENFE antiga que fa de barrera natural i s’hauria
d’eliminar, ja que ara és un solar tancat sense desguassos. Es presentarà una queixa amb les
firmes recollides de tots els veïns afectats. Quina solució proposa l’Ajuntament?”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li comunica que es passarà la qüestió a
Vicent Sarrià, regidor d’Urbanisme (“Desenvolupament Urbà i Vivenda”) perquè els
tècnics d’urbanisme estudien la possibilitat de realitzar desguassos nous o altres solucions i
quan es tinga la resposta es facilitarà a l’interessat.
4. SR. JOSÉ MARÍA CUENCA VALERO
A) El Sr. José María Cuenca Valero, en la seua condició de veí del districte Marítim,
realitza la seua intervenció en els termes següents:
“1). Reclamació sobre falta de poda i falta de neteja per tot el districte Marítim, hi ha arbres
que inclús es fiquen en les vivendes. A l’av. dels Tarongers, per exemple, les plantes
envaïxen el carril bici. La cura del nostre districte respecte a la resta de València està un
poc desequilibrada. Respecte al tema de neteja, hi ha uns passatges per la zona de la plaça
d’Hondures que estan brutíssims.
2. Seguretat ciutadana: falta de presència policial als carrers. Quin nombre d’efectius
correspon al districte, per barris? Quants n’hi ha hui en actiu i quan estan de baixa com es
cobrixen? Fa la sensació que no hi ha quasi policies.”

B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li indica que es traslladen les preguntes als
servicis i delegacions implicades, en este cas, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana, i li
avança sobre la contracta de neteja que quan l’equip de govern actual va prendre possessió
es va trobar que l’equip de govern anterior del PP va tancar alguns contractes (en el període
de després de les eleccions i abans de la presa de possessió del nou govern), entre els quals
el de neteja a una baixa substancial, i l’equip de govern nou va haver d’assumir una
contracta de neteja per a cinc anys en unes condicions molt pitjors de les que hauria volgut
o considerat adequades. De cara a l’exercici 2017 s’ha estudiat esta contracta i on s’ha
pogut «rascar» s’ha fet, per això el servici de neteja serà el que més incremente el seu
pressupost enguany, 2017.
5. SERGIO GONZÁLEZ ESPINO
A) El Sr. Sergio González Espino, en la seua condició de veí del districte Marítim, realitza
la intervenció següent:
“Voldria preguntar si començarà prompte la construcció del carril bici del c/ Manuel
Candela i s’este es prolongarà fins a la Ciutat de les Arts i les Ciències pel c/ Tomàs de
Montañana. Voldria saber si este carril passarà per la mitjana o pels laterals. Hi ha rumors
que es talaran els arbres de la mitjana del c/ Manuel Candela, és cert?”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, l’informa que es traslladaran les preguntes
als servicis afectats: Mobilitat Sostenible i Parcs i Jardins (Medi Ambient) i se li donarà
resposta en el pròxim consell.
6. UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
A) El Sr. Juan Suárez Guillén, en representació d’Unión, Progreso y Democracia (UPYD),
intervé en els termes següents:
“1. El passat 17 de desembre de 2016 (dissabte) no es va poder celebrar el partit de
basquetbol femení programat en el Pavelló de la Malva-rosa perquè el Pavelló presentava
goteres. Quin és l’estat actual del Pavelló? Quines accions s’han dut a terme per a reparar
les goteres?
2. La Malva-rosa, a excepció del tram corresponent al passeig marítim, no té carril bici.
Quin pla d’execució hi ha per a dotar el barri de carril bici o, si no és el cas, de carrers bici?
3. La línia 31 de l’EMT ha sigut desviada i ja no circula pel barri de Beteró. La raó
exposada en les reunions per a la remodelació de les línies promogudes per l’Ajuntament i
organitzades per a l’EMT va ser que era incompatible amb el futur intercanviador de
l’estació del Cabanyal. Portem més de sis mesos amb esta actuació en marxa i quan està
previst començar les obres de l’intercanviador esmentat? Quin pla d’actuació s’ha establit
per a mitigar el perjudici que la línia 31 evite el barri de Beteró? Quin és el pla perquè els
veïns de Beteró tinguen connexió a través del servici públic amb l’Hospital Clínic?

4. La Malva-rosa és el barri de València amb més analfabetisme. Des de la societat civil i
des d’Unión, Progreso y Democracia (UPYD), es reclama una biblioteca com una de les
possibles solucions a eixe alt nivell d’analfabetisme. Quin pla té l’Ajuntament per a
rebaixar l’analfabetisme al barri? Quin pla té l’Ajuntament per a la concessió d’instal·lació
d’una biblioteca municipal a la Malva-rosa?”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li comunica que la pregunta relativa al
Pavelló de la Malva-rosa es trasllada al Servici d’Esports, i les referents al carril bici i a la
línia 31 de l’EMT es traslladen al Servici de Mobilitat Sostenible.
Respecte al tema de la biblioteca, indica que ella no gestiona biblioteques i que es
traslladarà a María Oliver, regidora de Patrimoni. Així mateix, avança als assistents que
s’està mirant una solució provisional al tema de la biblioteca; no està tancat, però s’estan
estudiant solucions alternatives.
7. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’AMISTAT
A) La Sra. Sol Romeu Alfaro, en nom de les associacions de veïns de l’Amistat i del barri
de Sant Josep, intervé en els termes següents:
“El motiu de la intervenció és saber com es troba la sol·licitud que vam fer per escrit les
associacions de l’Amistat i del barri de Sant Josep al regidor Jordi Peris, ja que no tenim
local i li indiquem la possibilitat de realitzar la votació en la segona planta del Centre Social
de l’Amistat, ja que ací ja hi ha un Servici Municipal d’Igualtat. A Jordi Peris li va paréixer
una bona idea, ja que hi podrien acudir tots els del districte Algirós: barris de Sant Josep i
l’Amistat per al dia de la votació, atesa la impossibilitat de votar en la Junta del Marítim.”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, informa que l’assessora de Jordi Peris ha
comunicat que de cara als pressupostos participatius d’enguany s’habilitarà un punt per a
votar dins de cada districte, és a dir, que dins de l’àmbit de la Junta Municipal de Marítim
hi haurà almenys tres llocs per a votar i no serà necessari anar a les instal·lacions de la
Junta i, entre altres, estan estudiant el Centre Social de l’Amistat. Quan estiguen decidits els
llocs es comunicaran i en la web dels pressupostos participatius també apareixeran.
8. SOM VALENCIANS
A) El Sr. Gary Eteo, en representació de l’entitat Som Valencians, planteja les qüestions
següents:
“1. Per què no aposten les administracions públiques en general per implantar el cotxe
elèctric per a la Comunitat Valenciana?, ja que seria beneficiós, atés que s’evitaria
contaminació; s’haurien d’instal·lar llocs per a recarregar els cotxes elèctrics.
2. Als carrers com els del Regne de València, del Pintor Maella del núm. 7 al 25,
l’avinguda de França del núm. 1 al 19, les calçades i les voreres estan en molt mal estat. Fa
molts mesos que demanem a l’Ajuntament i que realitzem diverses preguntes d’esta índole
per correu electrònic, en persona…, i no hem rebut cap resposta. Quan començaran les

reparacions? Els carrers no poden estar molt de temps en este estat i poden passar mals
majors que ningú desitgem.
3. En el consell anterior també vam preguntar si hi havia possibilitat d’instal·lar un segon
semàfor al c/ Pintor Maella, en el tram que va del núm. 3 al 7, atés que per ací els cotxes
van a una velocitat tremenda i passen molts vianants, xiquets i pares que van al parc.
Voldríem saber si s’està estudiant el tema.”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, indica que quan acabe el torn de preguntes
repartirà per escrit respostes a les preguntes que es van fer en el consell de districte anterior
i és possible que ací estiguen les respostes que Som Valencians demana. Si no hi estan les
respostes és perquè el servici corresponent d’urbanisme encara no les ha traslladat, amb la
qual cosa se li reclamarà que les entregue.
9. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE NATZARET
A) El Sr. Vicente Roig, de l’Associació Vilanova del Grau, en nom de Julio Moltó, de
l’Associació de Veïns de Natzaret, que no ha pogut assistir, realitza la intervenció següent:
“Pregunte si pensen reparar els desperfectes del pont de les Drassanes, ja sol·licitat per
l’associació esmentada amb anterioritat i en una al·legació presentada per als pressupostos
participatius d’enguany sense contestació.”
L’intervinent aprofita per a preguntar respecte als projectes d’inversió de 2016, si s’ha
aprovat el que va sol·licitar l’Associació Vilanova del Grau d’instal·lació de mobiliari de
recreació infantil als Camins al Grau.
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li contesta que el projecte esmentat ha
sigut aprovat amb un pressupost de 60.500 euros i ja està adjudicada l’obra, i respecte a la
pregunta de l’Associació de Veïns de Natzaret se li contestarà per escrit.
10. OTRAS KULTURAS, ASSOCIACIÓ HISPANOROMANESA
A) El Sr. Albert Brandi, en representació de l’entitat Otras Kulturas, Associació
Hispanoromanesa, realitza les intervencions següents:
“1. Sol·licite més senyals de prohibició d’anar a més de 30 km/h als carrers de Pavia i
d’Eugènia Viñes, ja que eixa velocitat al passeig marítim no és respectada per ningú.
Convindria posar uns quants senyals de record, posar semàfor i radar. Patrulles,
especialment a l’hivern a la nit, il·luminar eixos senyals i llevar el polsador de vianants de
la cruïlla de l’avinguda del Mediterrani enfront del col·legi o coordinació amb el següent i
posar un semàfor repetidor-anticipant del tramvia abans del revolt del c/ Eugènia Viñes.
2. Pregunte sobre la situació dels romanesos al Cabanyal: l’associació té en marxa uns
projectes d’integració sociocultural-laboral del col·lectiu romanés del Cabanyal, estem fent
programes de creació de punts de comerç o tallers, sense rebre cap suport econòmic per a
això. Ja tenim una parada al mercat del Cabanyal que no van deixar posar a nom de

l’associació en una subhasta on la vam comprar. Tenim una àmplia llista d’espera per a
iniciar projectes semblants. Ningú ens rep excepte la delegació de Roberto Jaramillo. No
tenim cap ajuda. Necessitem accés a parades per a venda sedentària i no sedentària i suport
econòmic inicial. També necessitem accés a vivendes de lloguer social que es paguen al
verdader propietari. Hem demanat subvencions municipals a Igualtat i a Innovació Social i
no se’ns han concedit. En relació amb les subvencions d’Innovació, vam haver de renunciar
a la sol·licitud per no tindre activitat de lucre, segons ens informaren quan ja havíem fet la
sol·licitud.”
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li indica que segurament la manera en què
van sol·licitar eixes ajudes no va ser l’adequada, ja que es van dirigir a Vicent Gallart, de
l’Oficina Pla Cabanyal, però ell no és qui gestiona estos temes. Per això, la manera més
recomanable, directa i senzilla seria presentar les peticions per registre d’entrada a les
instal·lacions de la Junta o a l’Ajuntament i des d’allí els funcionaris les remeten a tots els
servicis implicats perquè estudien els temes i vegen dins de les seues partides
pressupostàries que és el que poden fer.
Reitera la presidenta que la forma adequada d’intervindre en el Consell és presentar per
escrit els fulls de participació veïnal correctament escrits i amb la pregunta ben formulada i
detallada perquè quan arribe als servicis implicats siga fàcilment comprensible pels
funcionaris i puga donar-se una resposta adequada i sense retards.
11. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, AMICS I AMIGUES DE LA MALVAROSA
A) El Sr. Ximo Alpuente realitza una nova intervenció en nom de l’Associació de Veïns i
Veïnes i Amics i Amigues de la Malva-rosa en els termes següents:
“Estat actual de la plaça del Músic Eiximeno després de la remodelació. Què s’hi farà?
Quina resposta es donarà als veïns i veïnes?
Des de la Malva-rosa hem demanat moltes coses insistentment i en molts llocs: biblioteca,
ateneu cultural, local per a l’Associació… Al setembre ens vam trobar amb gran sorpresa i
satisfacció que a la plaça del Músic Eiximeno van aparéixer camions i treballadors i es
començà a remodelar, es va tirar grava, es va aplanar i va quedar molt bonica, però quan va
ploure es va convertir en una piscina, per la qual cosa pareix que no s’ha previst la creació
de desguassos, per això l’aigua no desapareix i puja el nivell en funció de la quantitat de
pluja que caiga. Què passarà amb esta plaça? S’ha fet bé o s’ha fet malament? Es donarà
solució a l’estancament d’estes aigües pluvials?
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li respon que té la resposta per escrit i que
li l’entregarà, ja que està qüestió la van presentar per registre en el consell de districte
anterior i ja ha sigut contestada.
12. ASSOCIACIÓ D’EXTREBALLADORS I JUBILATS DE LES DRASSANES

A) El Sr. Vicente Jesús Valles Sinisterra, en nom de l’Associació d’Extreballadors i
Jubilats de les Drassanes, realitza una intervenció sobre el Museu Marítim i pregunta si ja
se’n sap el contingut i la ubicació.
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, contesta informant que el Museu Marítim
referit s’obrirà en tres seus dins del districte: les Drassanes, l’actual Casa dels Bous i s’està
mirant que la tercera puga ser l’edifici Varador del Port.
Hi ha problemes per a això: les Drassanes requerixen una climatització i, com que són Bé
d’Interés Cultural (BIC), s’han d’observar unes pautes rígides i aprovades per la
Conselleria de Cultura i Patrimoni, que és la competent per a autoritzar obres en un
immoble declarat Bé d’Interés Cultural (BIC), i d’altra banda, el cost d’esta climatització és
de milions d’euros. Per tant, la primera fase que s’assumiria no seria les Drassanes, sinó la
Casa dels Bous.
La idea és que siga un museu amb tres seus, perquè dins del projecte Museu Gràfic
s’entenen com tres potes fonamentals: d’una banda, hi hauria l’exposició perpètua o
permanent a les Drassanes.
D’altra banda, hi ha la part més tècnica, relacionada amb l’aigua que s’ubicaria a l’edifici
Varador. A pesar que el Port té un compromís per a allotjar allí un restaurant, s’ha de tindre
en compte que per interés social i cultural interessa que l’edifici siga un museu que
afavorisca més el districte Marítim i no restaurant, com es va comprometre l’equip de
govern de la legislatura anterior. Seria interessant este edifici perquè té accés al mar i
podria ser que, per exemple, els visitants pogueren entrar en algun vaixell.
La tercera pota anirà orientada a la pedagogia i a la didàctica, ja que els museus, si no tenen
una activitat que s’actualitze amb el temps, no tenen sentit. Les exposicions en el segle XXI
no són com abans, han de ser renovades contínuament, per això el Museu Marítim ha de
tindre prou renovació perquè els valencians vegen coses noves, no serà un museu estàtic.
Esta part és la que es vol ubicar a la Casa dels Bous. D’alguna manera, un museu amb tres
ubicacions genera un recorregut per tres espais dins del mateix barri que crea un flux major
de visitants i revitalitza molt més el barri del Cabanyal.
És una idea que es vol fer realitat de forma semblant al Museu de la Mar de Barcelona, el
qual està format per una fundació integrada per les administracions municipal, autonòmica,
provincial i empreses privades navilieres que en financen la creació i el manteniment.
El problema principal és que ens hem trobat amb un ajuntament endeutat i això ocasiona
que, per llei estatal, les administracions públiques endeutades no puguen crear organismes
ni fundacions noves. Per tant, això dificulta el projecte perquè caldria crear un organisme
que integrara les diferents administracions i el capital privat. Els servicis jurídics de
l’Ajuntament estan estudiant la manera legal de fer un organisme que integre les tres
administracions, les universitats, el Port i les empreses privades patrocinadores; una vegada
que estiga decidida la forma legal es podrà dur el projecte cap avant.

El projecte museogràfic és un pas posterior, es dissenyarà una vegada que estiga clara la
forma legal de dur a terme el Museu Marítim. Les novetats que vagen sorgint les contarà en
consells posteriors.
13. La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, entrega els escrits de resposta a les
preguntes presentades per registre en el consell anterior i de les preguntes formulades per
les associacions en la reunió de desembre de 2016.
CINQUÉ. PRECS I PREGUNTES
1. GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
La Sra. Alma Paula Aranda Canet, en nom del Grup Municipal Ciutadans, intervé per a
sol·licitar que amb la convocatòria de cada sessió del Consell de Districte es remeta la
còpia de l’acta de la sessió anterior i que en les actes es reflectisquen les respostes a les
preguntes i intervencions, ja que en l’acta de la sessió del 17 d’octubre de 2016 no figuren
les respostes esmentades.
A) A continuació, la Sra. Alma Paula Aranda Canet presenta en la sessió del Consell un
escrit amb diverses preguntes. A la vista de tot això, la presidenta, la Sra. Gloria Tello
Company, li indica que la manera correcta de formular les preguntes és presentar-les per
registre d’entrada durant els 5 dies hàbils existents entre la convocatòria i la celebració de
la sessió del Consell, perquè així se’n puga tindre un coneixement previ i poder contestarles en la sessió.
No obstant això, la presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, li admet la presentació de
l’escrit en la sessió del Consell i li concedix la paraula.
“PREGUNTA SOBRE LES MESURES QUE ES PRENDRAN ENGUANY I ELS
TERMINIS PER A LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ I CONTROL CONTRA EL
MOSQUIT TIGRE
Una vegada recollida la sol·licitud a través d’un grup de veïns del districte, volem saber:
Quines són les mesures i els terminis que es duran a terme enguany en la campanya de
prevenció contra el mosquit tigre?
Quina està sent la intervenció sobre este assumpte al llarg de l’any?
Es pensa realitzar el control i manteniment als edificis i llocs públics com es recomana a
nivell privat als ciutadans?
PREGUNTA SOBRE L’ABSÈNCIA DE REUNIONS DELS GRUPS DE TREBALL DEL
DISTRICTE MARÍTIM DES D’ABANS DE L’ESTIU DE 2016
Després de deixar un temps prudencial per a preguntar, voldria saber per què no s’estan
convocant alguns grups de treball del districte Marítim des d’abans de l’estiu. Ens consta
que en altres districtes sí que seguixen les reunions amb normalitat i en el nostre fa més de
mig any que no se’n convoca un tan important com el de Benestar Social.
És per això que voldríem saber:

Per què no es convoquen els grups de treball del districte Marítim amb una freqüència que
permeta realitzar un seguiment i abordatge dels diferents problemes que presenta la nostra
zona?
Per què un grup tan important com el de Benestar Social no es reunix des de fa més de 7
mesos i mig? És què ja no hi ha problemes socials?
Per què, havent-hi tantes reclamacions sobre protecció ciutadana al districte, no es convoca
el Grup de Convivència i Protecció Ciutadana des de fa més d’un any?
PROPOSTA SOBRE LA CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL ESPECÍFIC QUE
INCLOGA PERSONES DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS, REPRESENTANTS DE LES
ASSOCIACIONS INTERESSADES I QUALSEVOL CIUTADÀ QUE VULGA
PARTICIPAR-HI, PER A AVALUAR L’ACCESSIBILITAT DEL DISTRICTE I
PLANTEJAR UNA ESTRATÈGIA D’ABORDATGE PER A FER-HO 100 %
ACCESSIBLE.
Es prega que es tinga en compte la proposta ja realitzada en les reunions d’inversió per
barris en què se’ns va invitar a portar l’assumpte a la Junta Municipal.
Es proposa la creació d’un grup de treball obert a tot el que vulga participar per a avaluar
l’accessibilitat del districte Marítim i fer-ho 100 % accessible. Es proposa al seu torn invitar
la resta de juntes municipals a imitar esta proposta i crear així, a mitjà termini, una xarxa de
planificació de l’accessibilitat de la ciutat que permeta la participació de tota persona o
organització interessada.”
B) Respecte a la proposta de creació del grup sobre accessibilitat, la presidenta l’informa
que este grup entraria en el d’Urbanisme com un subgrup, es podria plantejar la creació
d’este subgrup específic dins del d’Urbanisme i Inversió en els Barris, sempre que hi haja
persones interessades en això.
La Sra. Alma Paula Aranda Canet puntualitza que no sols seria necessari el vessant
urbanístic, sinó que cal involucrar col·lectius de persones amb dificultats d’accessibilitat.
La Sra. Elena, portaveu del Grup de Benestar Social, indica que es treballarà el tema en el
Grup de Benestar Social, ja que el tema de l’accessibilitat requerix un estudi més social.
Conclou la presidenta que es podran coordinar els grups de treball d’Urbanisme i Inversió
en Barris i el de Benestar Social; s’estudiarà primer el tema en el Grup de Benestar Social i
es passarà després al d’Urbanisme, on es veurà la repercussió en les inversions en els barris.
2. GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
A) La Sra. M. Carmen Heras Muñoz, en nom del Grup Municipal Partit Popular, realitza la
intervenció oral següent:
Sobre el tema de neteja del districte, indica que els pressupostos no són estàtics i que
l’Ajuntament, que és el que ha de tindre una bona gestió en eixe tema, és el que ha de
prioritzar les partides pressupostàries per a neteja si efectivament fan falta. L’executiu
anterior va deixar un superàvit molt important. En l’actualitat, els parcs i els jardins estan

deixats de la mà de Déu i no entén com s’està gestionant. La meitat dels autobusos no
arriben on han d’arribar, molts estan en les cotxeres. S’ha de gestionar pel benestar comú
de tots els ciutadans, senzillament s’ha de gestionar en favor dels veïns des de l’equip de
govern de l’Ajuntament.
B) La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, torna a reiterar que de conformitat amb el
Reglament de participació ciutadana els grups polítics amb representació haurien de
registrar els precs i preguntes en la Junta de Districte perquè es realitzara el tràmit
administratiu corresponent, i poder portar les preguntes de forma adequada al consell
següent.
3. VEÍ DEL DISTRICTE MARÍTIM
A) A continuació, la presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, atorga la paraula a un veí
del districte Marítim (el qual no s’identifica), que proposa per a la creació del museu un
edifici nou al Port, el finançament i manteniment del qual podria anar a càrrec d’una
companyia privada.
B) La presidenta li indica que un edifici nou seria més car i que la intenció és dotar de vida
edificis del districte Marítim que estan parats i la manera de regenerar la façana litoral que
ha sigut maltractada és crear tres espais en un circuit que atraga els visitants, per a
regenerar el teixit urbà de la zona, inclús a nivell de comerços i d’aconseguir més ocupació.
4. SR. MANUEL CAMARASA NAVALÓN (GRUP MUNICIPAL CIUTADANS)
La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, concedix la paraula al Sr. Manuel Camarasa
Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, que intervé saludant i donant les gràcies als
assistents.
Pregunta el regidor esmentat a la Sra. Paloma Carreras Selma, portaveu del Grup de Treball
de Cultura, si per al concurs literari s’ha fet la retenció econòmica pertinent i passarà al
pressupost de 2017, i contesta a este efecte la Sra. Paloma Carreras Selma que efectivament
s’ha realitzat la retenció pressupostària corresponent.
A continuació, el Sr. Manuel Camarasa Navalón vol fer constar i comunicar a l’equip de
govern actual que les associacions de veïns que assistixen al consell manifesten un clamor
sobre la falta de neteja, falta de policia, falta de manteniment de parcs i jardins, falta de
pressupostos, deutes… La gent ha d’anar notant que hi ha un altre tipus d’equip de govern
que es preocupa més per les necessitats de la ciutadania i sol·licita que conste en acta que
observa que l’equip de govern, a pesar de tanta transparència, viu un poc d’esquena als
sentiments de les associacions de veïns, que són els que saben les necessitats que es
plantegen als ciutadans. Haurien de ser escoltats dia a dia i tinguts en compte, no sols
darrere d’una taula, sinó dialogant per a poder fer en realitat el que els ciutadans necessiten.
5. CELEBRACIÓ DE L’ANY DE BLASCO IBÁÑEZ

La presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, es dirigix als veïns de tot el districte Marítim i
en especial de la Malva-rosa, i comunica que enguany se celebren els 150 anys del
naixement de Blasco Ibáñez, per la qual cosa invita tots els assistents que participen en les
activitats que es duran a terme en esta celebració i que ho traslladen a tots els veïns. És una
crida a la participació en este projecte. En breu arribarà la comunicació oficial perquè es
puga participar en esta commemoració i s’implique la gent més jove, xiquets i xiquetes, en
el disseny i la creació d’activitats.
També posa de manifest que al mes d’octubre es commemoraran els 60 anys de la riuada de
València, la qual cosa es comunicarà en el seu moment.
6. SOL ROMEU, EN NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS L’AMISTAT
En últim lloc, la presidenta, la Sra. Gloria Tello Company, concedix la paraula a la Sra. Sol
Romeu, en nom de l’Associació de Veïns de l’Amistat, la qual prega que es tinga en
compte que, en urbanitzar el barri de sant Josep, s’ha desviat l’autobús de l’EMT 31 pel c/
Serpis i no tots els veïns hi estan d’acord. Mai plou a gust de tots.
I com que no hi ha més assumptes per tractar, s’alça la sessió a les 21.30 hores, es redacta
esta acta, que certifique i en done fe com a secretària amb el vistiplau de la presidenta, al
lloc i en la data indicats més amunt.
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