AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
ACTA 116 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM REALITZADA EL DIA 15 DE
DESEMBRE DEL 2015

ASSISTENTS:
Presidenta:
Glòria Tello Company.
Vicepresidenta:
Sandra Gómez López
Vocals:
Beatriz Martínez Sánchez (Grup
Compromís)
Paloma
Carreras
Selma
(Grup
Compromís).
Juan Pedro Delgado Pino (Grup
Compromís)
Victoria Daboise Gabarda (PSOE)
Francisco Javier García Ferrer (PSOE)
Elena Vallori Dolz (Grup València en
Comú)
Juan Pedro Gómez Cerón (PP)
Pedro Aracil Sanmartín (PP)
Alicia Senón-Llopis Golec (PP)
Luis Gómez Belardo (Grup Ciutadans)

local, propietat municipal, Regidoria de
Joventut, situat en la 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, realitzada el dia 21 d'octubre
de 2015.
2n. Informació dels grups de treball Urbanisme i
inversions en barris, mobilitat i litoral.
3r. Informació del Grup de Treball de Cultura.
4t. Informació del grup de treball de Benestar
Social.
5t. Informació del grup de treball de
convivència i protecció ciutadana.
6t. Suggeriments i propostes

Secretària: Mª José Iranzo Iranzo

A València, a les 19.00 hores del dia 15
de desembre del 2015, es reunixen en el
Al Consell de Districte va assistir el regidor Félix Crespo, del Grup Popular.
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1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, REALITZADA EL DIA 21 D'OCTUBRE DE 2015
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
2. INFORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL D'URBANISME I INVERSIONS
EN ELS BARRIS, MOBILITAT I LITORIAL
Victoria Daboise, vocal pel PSOE, informa de la Comissió d'Urbanisme, Pressupostos,
Mobilitat de la Junta Municipal de Marítim. L'esmentada reunió es va celebrar el dia 24
de novembre del 2015.
Victòria Daboise comenta que el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Peris, va
informar els presents sobre les fases del procés de consulta ciutadana sobre inversions
en els barris amb els següents punts.
En primer lloc es va informar que la participació ciutadana és un mecanisme de
participació local perquè els veïns i veïnes s'impliquen en la presa de decisions sobre
l'execució del pressupost municipal.
La consulta es basa a distribuir la inversió en els barris: objectius de millora de les
diferents zones en distints àmbits temàtics.
Les inversions que s'inclouen són obres de manteniment o construcció, adquisició de
béns permanents. No fan referència a activitats ni a servicis locals.
En l'esmentada consulta poden participar tots els veïns i veïnes, empadronats en el
districte, majors de 16 anys i totes les entitats ciutadanes que tinguen ací el seu domicili
social.
En la primera fase, realitzada des del 26 de novembre fins a l'11 de desembre, es van
exposar totes les propostes de projectes d'inversió.
La segona fase es realitzarà des de l'11 fins al 15 de gener i des del 15 fins al 19 de
febrer. En eixe període es debatran sobre les propostes presentades i priorització.
La tercera fase es realitzarà des del 22 de febrer fins al 4 de març i tindrà lloc la votació
de les propostes.
El dia 6 de març de 2016 es presentaran els resultats de la votació ciutadana.
El desenvolupament de les sessions de la Comissió d'Urbanisme, Pressupostos,
Mobilitat i litoral serà semblant a la resta de comissions. Es formaran grups de treball,
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es convocaran reunions i es realitzaran propostes coordinades per la portaveu de la
comissió.
Virginia Martín, cap de secció del Servici de Participació Ciutadana, aclarix els dubtes a
les persones assistents.
3. INFORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE CULTURA
La vocal coordinadora, Paloma Carreras, del Grup Compromís informa sobre la
Comissió de Cultura celebrada el dia 25/11/2015, a les 18.30 h, en les dependències de
la Policia Local del Districte del Marítim, situades en la plaça d el’Armada Espanyola,
Núm. 10, de València, en la qual es van tractar els punts següents:
1. Presentació dels membres de la Comissió.
2. Informació sobre la Consulta Ciutadana d'Inversions. Encara que no era l'objecte de
la reunió es va tornar a explicar i aclarir el funcionament de la comissió.
3. Comença el torn de precs i preguntes, en el qual els veïns plantegen les següents
preocupacions i interessos:
•
•
•
•
•
•
•

Arreglar la plaça del Doctor Llorenç de la Flor i instal·lar allí una pèrgola per a
fer-hi concerts, teatre…
La necessitat de locals de l'Ajuntament que puguen ser utilitzats pels veïns en les
seues reunions i fer-hi activitats.
Intervenció de la Junta de Districte en els processos d'escolarització.
El tema de la joventut, l'escolarització i les seues activitats de temps lliure.
Utilitzar el museu Blasco Ibáñez com a Casa de Cultura del barri.
Potenciar l'escola d'adults i arreglar el local del C/ de Cavite, Núm. 25, atés que
no caben en els locals actuals.
Fer i impulsar el Museu de la Mar.

4. Explicacions dels objectius de la comissió o grup de treball: elaborar, estudis,
informes i propostes d'actuació sobre les necessitats del districte.
5. Organització i estructura de la Comissió de Cultura. Paloma Carreras explica que el
principal punt que es tractarà serà la necessitat d’establir el tipus d'organització que els
membres d'este grup de treball, és a dir, els veïns i veïnes del districte, juntament amb
els vocals de govern i oposició, en igualtat de condicions, volen donar-li a la Comissió
de Cultura.
Els membres d'esta comissió decidiran optar per la creació d'equips de treball o
subcomissions com a sistema d'organització. Cada subcomissió ha nomenat un
coordinador/coordinadora i es reunix de manera automàtica.
La vocal coordinadora de Cultura assenyala que es crearan les següents subcomissions i
un participant de cada una d'estes serà el coordinador:
1. Patrimoni i Museus. Amb José Martorell Damià, de coordinador d'este subgrup.
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2. Educació, Joventut i Esport: En este punt cal assenyalar que s’intentarà crear dos
subcomissions independents: una d'Educació i una altra de Joventut i Esport, però per
falta de membres, almenys de moment, es decidix unir-les en un únic subgrup. Elena
Vallori de coordinadora

3. Música, (Miquel Juan García).
4. Actes i Servicis Culturals, (Francesc Vila Martín).
5. Festes Populars (José Martorell Damià)
Les subcomissions tindran com a objecte arreplegar les demandes i propostes dels veïns
i veïnes del barri en la matèria que els afecta, estudiar-les, elaborar informes i traslladarlos al conjunt de la Comissió de Cultura, les subcomissions podrien aportar un màxim
de tres propostes a discutir per sessió.
El Ple de la Comissió de Cultura estudiarà les propostes que planteja cada subgrup de
treball i elevarà les més viables al Consell de Districte perquè les tinga en compte.
La Comissió de Cultura es reunirà el dia 13 de gener de 2017, a les 18.30 h. En la
convocatòria s'informarà del lloc on es realitzarà la reunió.

4. INFORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE BENESTAR SOCIAL
Elena Vallori informa que el grup de treball de Benestar Social es va reunir el dia 24 de
novembre de 2015, a les 20.00 h, en la seu de la Policia Local del Districte del Marítim,
situat en la plaça de l’Armada Espanyola. A la reunió van acudir 25 persones (sense
incloure la dinamitzadora cultural i vocal).
La participació ha sigut majoritàriament d'associacions (tant associacions de veïns com
d'altres tipus de juntes), però també de persones a nivell particular. Hi ha hagut
representants de tots els grups parlamentaris.
La reunió s'ha desenvolupat amb una presentació de la vocalia i una breu explicació de
la consulta ciutadana, per si algú no havia estat en la reunió prèvia d'urbanisme.
S'ha seguit un orde del dia elaborat, però no difós, per a explicar les competències del
grup, la possibilitat de realitzar propostes en l'àmbit de Benestar Social per a inversió a
través de la consulta ciutadana, fixar la periodicitat de les reunions i el lloc, així com un
temps per a preguntes i suggeriments.
Sobre les competències, s'ha suggerit tindre en compte les àrees de treball de
l'Ajuntament, de manera que s'ha englobat en Benestar Social i Integració, Inserció
Sociolaboral i Sanitat i Salut (control de plagues, inspecció higienicosanitària, entre
altres assumptes), i l'àrea de Medi Ambient, que inclou Gestió de Residus (fem, neteja
de carrers…) Parcs i Jardins, Cicle Integral de l'Aigua (abastiment i abocaments) i
Qualitat Ambiental. Conseqüentment, tots estos seran els temes a tractar en este grup.
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S'ha explicat el tipus de tasques a realitzar en els grups de treball, com la realització
d'estudis, l'elaboració d'informes i de propostes que s'elevaran al Consell de Districte
per a la seua aprovació.
S'ha expressat que la forma de funcionament del grup cal decidir-la entre tots i s'ha
recordat que les propostes que es facen poden presentar-se a la consulta ciutadana, si
complixen els requisits.
Una vegada obert el torn de paraula, les persones assistents han exposat moltes
propostes en diversos àmbits (exclusió social, situació de les dones, carència de centres
de dia, brutícia d'animals domèstics, canvi d'enfocament dels centres de servicis socials,
educació, col·lectius, treball i medi ambient. Cada proposta assignarà a un d'estos temes.
Han proposat crear grups de treball per temes, però no s'han concretat, per la qual
cosa s'ha suggerit que persones interessades en el mateix tema es posen en contacte
abans de la reunió.
Han exposat que els col·lectius puguen tractar els temes en diferents grups de treball
(un problema plantejat per una AMPA pot tractar-se en Benestar Social, per exemple:
cas d'assetjament escolar, mentres que el tema estrictament educatiu o del centre es
tractaria en educació).
Han insistit a veure el mode de funcionament perquè el grup siga operatiu, per la
qual cosa s'ha decidit que el pròxim dia cada col·lectiu porte propostes de forma
senzilla, no elaborades, de manera que es prioritzaran dos temes i s’hi treballarà. Queda
per definir com es farà eixa selecció, que podria ser per mitjà d'una sèrie de criteris
valorats, com a quantitat de gent beneficiada, incidència sobre població exclosa o en
risc, cost, problema comú a molts barris…, i fent una matriu de priorització (la faria
cada subgrup o el grup basant-se en les seues propostes i així abordaria primer una
proposta, després la següent…). També cal concretar si es treballarà per grups més
reduïts, segons els cinc temes classificats. A més cal aclarir si es treballarà només en la
reunió o si els subgrups es reuniran de manera autònoma.
Una altra de les opinions abocades és que ha d'haver-hi un orde del dia estructurat,
D'altra banda, hi ha hagut una petició d'un esquema o un format de proposta perquè
totes les associacions o grups elaboren la proposta de manera semblant i sàpien quina
informació incorporar (es pot fer un format semblant al de la consulta ciutadana, que
incloga context, antecedents, proposta, objectius…
Finalment, s'ha procedit a votar a mà alçada la periodicitat de les reunions i s’ha
decidit fer-ho una vegada al mes. Així mateix, s'ha fixat el dia de la següent reunió, que
al ser el 15 de desembre ha hagut de traslladar-se a una altra data, per la seua
coincidència amb la sessió del Consell. Serà el 12 de gener, a les 19.00 hores, en el
Centre de Joventut de Campoamor.
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5. INFORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE CONVIVÈNCIA I
PROTECCIÓ CIUTADANA
Beatriz Martínez Sánchez, vocal de la Junta Municipal del Marítim i coordinadora
del grup de treball informa el següent:
Al ser la primera reunió i presa de contacte amb les persones i col·lectius que s'han
volgut integrar en este grup de treball, no hi ha orde del dia.
S'inicia la sessió explicant que consistix el grup de treball i les seues competències
actuals fins que es modifique el Reglament de les Juntes de Districte.
Els grups de treball tenen les competències d'elaborar estudis, informes o propostes
d'actuació relatives a les necessitats específiques del districte i elevar posteriorment
les propostes al Consell de Districte per a aprovar-les.
A continuació Beatriz (vocal de la Junta) realitza un xicotet resum de la consulta
ciutadana sobra inversions en el barris, per si de cas alguna persona no estava en les
reunions dels altres grups on ja s'ha explicat.
La consulta ciutadana sobre inversions en els barris és un mecanisme de participació
ciutadana que permet a les veïnes i veïns de la ciutat de València involucrar-se en la
presa de decisions respecte a l'execució del pressupost municipal destinat a realitzar
inversions en els barris. És un projecte experimental.
Les persones interessades poden participar de diferents maneres i amb distints graus
d'implicació:
1. Proposant projectes d'inversió en els bBarris.
2. Participant en els grups de treball d’Urbanisme i Inversió en els Barris de cada
junta municipal de districte.
3. Votant.
L'estructura del procés i calendari és el següent:
•

•
•
•

Des del 26 de novembre fins a l'11 de desembre de 2015: període d'acreditació
com a proponent de projectes d'inversió en els barris i presentació de propostes
de projectes d'inversió en els barris via telemàtica, a través de la pàgina web de
Participació de l'Ajuntament de València, o de la junta de districte, a través de la
tècnica en cultura que ajudarà a introduir les dades en la web.
Des del 14 de desembre fins al 4 de gener de 2016: procés de validació de les
propostes que han sigut presentades, pel Servici de Descentralització i
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València.
Des del 18 de gener fins al 10 de febrer de 2016: estudi de viabilitat jurídica,
tècnica i/o pressupostària pels servicis tècnics de l'Ajuntament de València.
Des del 15 fins al 19 de febrer de 2016: procés de deliberació i priorització dels
projectes considerats viables pels servicis tècnics de l'Ajuntament en els grups
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•

de treball d'Urbanisme i Inversió en els Barris de cada junta municipal de
districte per a informar en el procés de votació ciutadana.
Des del 22 de febrer al 4 de març del 2016: votació ciutadana. Després d'esta
informació la vocal de la Junta, coordinadora d'este grup de treball, Beatriz
Martínez, comenta tots els possibles temes que pot comprendre el grup de treball
de Convivència i Protecció Ciutadana i diu que en esta reunió hem de decidir
com volem que funcione el grup, quins temes volem treballar, la periodicitat de
les reunions i les propostes una vegada treballades es portaran al Consell de
Districte.

S'inicia el torn de paraules perquè els assistents exposen propostes, es van
enumerant moltes qüestions segons les preocupacions dels veïns / es sorgint els
temes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dona i violència de gènere.
Tràfic de drogues i la seua possible prevenció a través de policia mediador,
xarrades en els col·legis, educació social, educació per a la salut…
Policia de barri i la seua presència en este (ja que els veïns/es estan descontents
amb el treball que realitza la policia en este aspecte).
El problema de les xiquetes i xiquets sense escolaritzar pel carrer.
Les bicicletes en contra direcció, educació viària.
Botellot al voltant de la discoteca situada en el carrer del Pare Porta i les seues
molèsties per sorolls i brutícia per als veïns (zona del Grau). També comenten la
botellot i molèsties en la zona de la plaça del Cedre.
El problema dels ocupes en cases del Cabanyal-el Canyamelar, no solament dels
gitanos sinó de la gent que ve al barri a fer-hi la seua festa de cap de setmana,
que comença des del dijous i ocasiona soroll i malestar als veïns.
L'emigració de gitanos i el seu treball de ferralla en les cases del Cabanyal.
La problemàtica dels animals (coloms, gossos i gats) i la neteja, sobretot les
caques dels gossos que els seus amos no arrepleguen.
Mediació en els temes de conflictes.

Es van realitzar moltes intervencions amb idees semblants i s'observa que els temes
que més ixen són: botellot, droga, convivència i brutícia.
Es tracta de fer un resum de les idees que més es manifesten per a decidir els
possibles temes a tractar:
•
•
•
•
•

Més presència policial i portar al districte policies amb idees noves que
dissuadisquen de les actituds, que siguen mediadors i informadors, agents de
mobilitat.
Fer complir la llei, però que les possibles multes que es posen, es complisquen
amb servicis a la comunitat.
Oferir més opcions als jóvens: locals per a reunir-se i implicar-los en noves
activitats.
Incidir més sobre estos aspectes en els col·legis i instituts.
Més coordinació policia, Servicis Socials i Educació.

7

Després de totes les intervencions i que hi ha molts temes a tractar, que preocupen la
majoria, és decidix enumerar-los i votar, per a veure quins interessen més i iniciar el
treball amb tres d'estos.

1. Tràfic de drogues.
2. Menors i adolescents en el carrer.
3. Sorolls nocturns (botellot, festes i les seues conseqüències).
4. Ferralles i deixalles.
5. Ocupes.
6. Gestió de la Policia.
7. Gossos i la brutícia que generen.
És procedix a la votació, i se seleccionen tres temes per orde de selecció:
1. Tràfic de drogues.
2. Policia.
3. Sorolls nocturns-botellot.
Es decidix que a la pròxima reunió es porten propostes concretes sobre estos temes i
així poder treballar i poder portar-los al següent Consell de Districte. Es posa data
per a la pròxima reunió per al dia 14 de gener de 2016, a les 19.00 h, es buscarà el
lloc adequat per a fer-la i es comunicarà en la convocatòria.
6. SUGGERIMENTS I PROPOSTES
•

Mª José Agües Torres assenyala que sent la perjudicada per la faltada
insonorització del Teatre El Musical i, sobretot, per la insalubritat d'un tros de
coberta que recau als finestrals de la seua propietat, per això formula la pregunta
següent: l'Ajuntament ha pensat insonoritzar de forma eficient i retirar la coberta
de pedres que recau a la seua vivenda?.

Glòria Tello diu que es traslladarà al Servici d'Acció Cultura i, conseqüentment, a la
seua regidora, María Oliver, que és el servici encarregat de la gestió del Teatre El
Musical.
•

Elena Vicedo (Associació de Veïns Cabanyal-el Canyamelar) insistix en la
necessitat que en la zona Cabanyal II el Servici de Policia Local patrulle a peu,
perquè fins al moment es deixen de fer intervencions necessàries per no veureles o per no seguir els temes. Hi ha menors en les portes de les seues vivendes en
horari escolar, cases amb ruptura en el tapiat, senyals de ciruculació fins a dos
mesos sense reposar.

Sandra Gómez informa que s'està treballant en el tema en qüestió, s'esta reforçant la
presència policial i de patrulles, així com la presència dels policies de barri en la
zona zero. Sandra Gómez assenyala que els policies de barri estan fent d'enllaç amb
la resta de servicis, i estos servicis, al seu torn, poden aprofitar la funció dels
policies de barri.
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•

Félix Martínez (Associació de Veïns Albereda-Av. de França) informa de
l'existència de quatre punts a tractar; depuradora del final de l'Albereda, rampes
fora dels xamfrans, tanca central de l'av. de França, que es troba deteriorada per
falta de força dels aspersors, col·legi 103, gossos, bicicletes en les voreres…

Glòria Tello indica que els servicis han tingut dificultats a l'hora de contestar a les
preguntes formulades, atés que no eren concretes. Li les trametran.
Sandra Gómez també assenyala, quant al problema dels animals domèstics, que
s'està abordant el tema a través de campanyes de conscienciació conjuntes de la
Federació de Veïns i la Policia Local.
Glòria Tello com a regidora de Benestar Animal fa les mateixes reflexions.
•

Pau Díaz (Amics de la Malva) vol conéixer com va desenvolupant-se el procés
per a la cessió dels locals, amb la finalitat que en la Malva-rosa hi haja espais
associatius i participatius.
I volen que es faça públic i conéixer l'estat de neteja de la platja de la Malvarosa.
També pregunta en relació amb la urbanització de les places i descampats (plaça
de Moreno Eximeno, plaça de Moreno Gans, plaça d’Hugo Zárate…).
Glòria Tello indica que traslladarà la qüestió als servicis competents perquè
donen contestació a les preguntes formulades.

•

Jorge Pastor, membre de la Subcomissió de Patrimoni del Marítim sol·licita:
1. L'inventari de locals (immobles) donats, acordats, cedits a l'associació,
col·lectius de qualsevol índole, amb especificació dels motius i raons que van
portar a eixa cessió o acord…, i també els acords o projectes que duen a terme,
perquè açò és d'utilitat per a tots els veïns pel possible interés en la seua
participació, publicitat…
2. Sol·liciten l'assistència d'un expert municipal per a la major eficàcia de la
subcomissió.
Jorge Pastor com a representant d'APEC (Associació d'Artistas para Entendimiento
Cultural). Primer informa que l'Associació treballa en Nou Circ i Circ Social amb
local i seu d'activitats en el C/ de Sant Pere, 54, 46011 el Cabanyal. I comenta que
en el Consell de la Junta Municipal de Districte es va proposar, juntament amb
músics, la idea de permetre i equipar (punts de llum…) espais escènics no
convencionals en carrers i parcs (com, per exemple, el passeig de la platja…).
Glòria Tello assenyala que traslladarà la qüestió als servicis competents perquè
donen contestació a les preguntes formulades.

•

José A. Sana (AAVV Marítim-Aiora) pregunta sobre si el sistema de votació
d'inversió contempla algun repartiment per barris o només per nombre de vots.

Glòria Tello informa que comptem amb 7 milions d'euros per a dur a terme les
inversions en els barris, la qual cosa no significa que corresponga 1 milió d'euros a
cada junta municipal. En el repartiment es tindrà en compte la ràtio de població, les
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necessitats objectives del barri…, i es prioritzaran, en tot cas, les més viables i les
més votades.
•

Faustino López (Associació de Comerciants i Industrials del Marítim) assenyala:

1. A causa del deteriorament d'edificis i enderrocament de cases del Cabanyal durant els
últims 20 anys s'ha produït una emigració de veïns i veïnes de forma massiva, per això
tant el comerç com la indústria està en la ruïna i els qui hem anat sobrevivint estem fent
un esforç heroic. Per això i atés que no reben cap tipus d'ajuda econòmica, fan la
proposta següent: supressió de l’IBI dels baixos industrials, professionals i comerç del
barri del Cabanyal.
2. Canvi de la il·luminació de llum groga per llum blanca, peretes Led, que no gasten
quasi electricitat, en el parc del C/ de Martí Grajales i en els seus carrers adjacents. El
motiu és que les existents il·luminen molt poc.
3. Que torne al seu origen el mercat del dijous (ambulant), que fa huit anys que va
desaparèixer, en el C/ de Martí Grajales, fins a l'entrada i eixida del pàrquing, situat en
el mateix carrer, així com anualment en el mercat de Reis, també ambulant, ja que tant
els comerciants fixos com els ambulants estem molt descontents al llevar-ho l'anterior
equip de Govern; de manera que això ha suposat una pèrdua considerable de vendes,
tant als comerços fixos com als ambulants.
4. Per a donar vida al barri, tant al mercat del Cabanyal com als comerços
confrontants…, cada dos mesos propose que s'hi instal·len comerciants de la zona on
s’hi puguen vendre productes de l'horta, ramaderia, apicultura i indústria…
Glòria Tello diu que traslladarà el tema als servicis competents perquè donen
contestació a les preguntes formulades.

A les 21 hores i 30 minuts s’alça la sessió, de la qual redacte esta acta i com a secretària
certifique i en done fe, amb el vistiplau del president, en el lloc i data damunt indicats.

Vist i plau
La presidenta de la Junta
Municipal del Marítim

Glòria Tello Company

La secretària de la Junta
Municipal del Marítim

Mª José Iranzo Iranzo
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