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AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
 
AL·LEGACIONS AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJ UNTAMENT DE 
VALÈNCIA I LA MERCANTIL ‘EXPOGRUPO’ PER A L’OBTENCI Ó DE 
L’IMMOBLE CONEGUT COM A ‘SOLAR DE JESUÏTES’ AMB DES TINACIÓ A 
ZONA VERDA PÚBLICA 
 
 
Des de les vessants patrimonial i social que han estat motiu, fonament i objectiu del 
naixement i acció cívica de la coordinadora ‘Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat’, 
estem d’enhorabona i hem de felicitar-nos. Sembla que s’ha culminat positivament 
un procés de rescat que arranca amb els primers governs democràtics de 
l’Ajuntament de València i que està a punt de tancar-se ara, vint i cinc anys després, 
per part de l’actual Equip de Govern. El conjunt paisatgístico-cultural Botànic-
Jesuïtes i, amb ell, la façana septentrional del Conjunt Històric de València vers el 
Túria, s’hauran salvat.     
 
Però es tracta d’una enhorabona que, lamentablement, no pot deixar d’ésser crítica 
per diverses raons. Una és l'absència d’un veritable marc de participació a la nostra 
ciutat que ha fet necessària una gran perseverança ciutadana durant més de 18 
anys. Una altra raó és la qüestionable solució urbanística triada, que implica la 
pèrdua d’una edificació municipal i la implantació d’un model urbà discutible a la 
zona de Mestalla. I, per últim, per les ombres de la dimensió econòmica que l'acord 
comporta i que són reflex i conseqüència d’un provat procedir que dóna prevalença a 
les expectatives de benefici particulars sobre la defensa dels interessos públics. 
 
Per això, si podem sentir-nos i ens sentim satisfets per l’acció ciutadana i l’èxit del 
seu resultat, no ens identifiquem amb diversos aspectes del Conveni que es proposa 
i presentem les següents AL·LEGACIONS : 
 
 
1a AL·LEGACIÓ: Sobre el futur dels terrenys rescata ts i la globalitat de l’illa de 
Jesuïtes en relació amb el Jardí Botànic  
 
El text del Conveni es limita en excés a allò que podria dir-se un contracte entre el 
Govern de la Ciutat i el propietari dels terrenys, planificant-ne els compromisos 
mutus que els concerneixen per a la consecució dels objectius bàsics que animen 
l’acord. Ara bé, podria pensar-se que el Conveni sols ha de recollir mútues 
contrapartides, però la realitat és que afecta també uns altres actors, com és el cas 
de la Generalitat (per les seues competències i per les implicacions econòmiques), la 
Universitat de València (propietària del Botànic), els Jesuïtes (propietaris de l’antic 
Col·legi de Sant Josep), la ciutadania en general i també el veïnat de les zones de 
Mestalla i del Botànic. 
 
L'acord estimula una tramitació ràpida del planejament veient-lo com un articulador 
de l’acord, modificatiu del Pla General. Això no hauria de suposar impediments a la 
pausada reflexió i intensa participació activa dels agents ciutadans en la seua 
elaboració. Un procés que hauria de substanciar-se amb un disseny global, d'usos i 
d'ordenació de les dues illes, Botànic i Jesuïtes, al complet, ben recollit en dita 
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planificació. Incloent-hi pautes de destinació i gestió dels immobles i terrenys que 
conformen l’entorn. 
 
Així, a banda dels terrenys rescatats, en lògica correlació amb el Jardí de les 
Hespèrides, resta per resoldre el tema de l'Alqueria del carrer Beat Gaspar Bono i 
els terrenys municipals que l'envolten, la reconstrucció de l'ala enderrocada del 
Col·legi de Jesuïtes i la vinculació d’aquest amb els seus patis, la destinació cultural 
de tot el conjunt i la resposta satisfactòria a les expectatives dotacionals del veïnat 
del Botànic. 
 
Proposem que el Conveni explicite els altres actors i la decisi ó d'arribar a una 
solució integral del conjunt amb la participació de  tots ells. 
 
 
2a AL·LEGACIÓ: Sobre l'habilitació ràpida dels terr enys rescatats 
 
L’acord res diu, cap compromís incorpora, sobre quan (i com) la ciutadania podrà 
gaudir plenament d’aquest espai tan costosament rescatat. Igual que s’ha pensat i 
explicitat en el Conveni la via que s’ha de posar en pràctica per a defugir 
hipotètiques reivindicacions dels propietaris que en el passat foren expropiats per a 
l’ús públic dels terrenys on es materialitzarà el projecte hoteler, s’hauria de pensar 
en una via per a posar immediatament a disposició de la ciutadania l’espai recuperat, 
tot i que siga amb un caràcter provisional. L'Ajuntament de València hauria de poder 
habilitar-lo amb el consentiment explícit de la propietat, de la mateixa manera que 
aquesta ho va permetre entre els anys 2000 i 2002 quan es va iniciar el Jardí de les 
Hespèrides sense haver signat la permuta de terrenys. De no fer-se així, els terrenys 
rescatats veuran agreujada la dinàmica d’abandonament i marginalitat en què han 
caigut.  
 
Proposem que el Conveni incloga una intervenció habilitadora, to t i que siga 
provisional i de costos mínims, expressament permes a per l’actual propietari, 
a executar de manera immediata per l’Ajuntament amb  la supervisió del Jardí 
Botànic de la Universitat de València. 
 
 
3a AL·LEGACIÓ: Sobre l'operació urbanística a l'emp laçament de destinació 
 
Ja veurem si els paràmetres de materialització arquitectònica i funcional de 
l’establiment hoteler (una torre amb altura màxima de XX plantes) prevista en 
l’acord, resulten admissibles a l’emplaçament de destinació. En relació al predi 
municipal de l’Avinguda d’Aragó 35, diu el text del Conveni que “se considera apto 
para albergarlo desde el punto de vista urbanístico, cultural y paisajístico”. Però 
sobre ‘l’Operació Mestalla’ planegen massa incògnites, sempre amb la perspectiva 
de constituir un conjunt edificatori de torres exemptes, és a dir, amb tipologia 
d’Edificació Oberta en altura. Eixa solució és qüestionable des de diversos punts de 
vista, en implantar un model urbà discutible, poc exemplar a l’hora de ‘fer ciutat’, 
però que, cas d’aplegar a rams de beneir, esdevindria assimilador passiu, sense 
dissonàncies, de la incorporació de la torre hotelera. 
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Per una altra banda, el Conveni acorda la demolició d'un edifici municipal en plena 
vida útil, una arquitectura que hem de considerar un recurs construït que es podria 
reutilitzar per diversos usos possibles distints de l'originari, tal i com es fa amb molts 
exemples d’arquitectura. En eixe sentit, es evident que no se li ha atribuït a eixe 
edifici una merescuda consideració, ja que s’opta per substituir-lo integralment, 
decisió que resulta contradictòria amb les prèdiques d’austeritat i els discursos de 
sostenibilitat.  
 
Proposem que el Conveni incorpore garanties sobre la coherència i idoneïtat 
urbanística del model i justifique expressament les  raons per les que s'opta 
per demolir l'actual immoble. 
 
  
4a AL·LEGACIÓ: Sobre la dimensió econòmica de l’aco rd 
 
Segons el text del Conveni, l’Ajuntament es desprén d’una parcel·la edificable de la 
seua propietat i renuncia a una edificació pública, la taxació de la qual ens és 
desconeguda. A això s’ha d’afegir el cost del seu enderroc que l’Ajuntament 
assumeix al seu càrrec per tal de donar-li el ‘solar’ al promotor amb disponibilitat de 
ser reedificat sense cap servitud. 
 
Són uns costos públics elevats, uns de pèrdua patrimonial que semblen no comptar, 
perquè no impliquen desembors dinerari, i d’altres, tampoc taxats, que directament 
hauran de dotar-se a costa dels fons públics.  
 
Les enormes taxacions a les que es remet el Conveni (uns 17 milions d’euros) 
plantejades en vistes a una hipòtesi indemnitzadora, que s’atribueixen a una 
valoració de la Universitat Politècnica de València per comptes de citar-se els autors 
concrets que les hagen subscrit, pensem que en part parteixen d’unes expectatives 
injustes, però consolidades en bona mida pel propi procedir municipal al llarg dels 
últims vint anys. No estem ara en condicions de revisar-les críticament, llevat 
d’apuntar el vici de partida que, segons eixos antecedents, molt possiblement 
pateixen. Vista la seua dimensió, millor serà que l’Ajuntament es mostre més eficaç 
del que fins ara ha demostrat en l’execució d’allò que finalment reste convingut i 
evite caure en qualsevol situació indemnitzadora. 
 
Proposem que en el Conveni es recullen de manera explícita les v aloracions 
efectuades, per a facilitar el seu coneixement per part de la ciutadania. 
 
 
5a AL·LEGACIÓ: Sobre els projectes tècnics 
 
Dins del mateix capítol de les dimensions econòmiques del Conveni hi ha l’assumpte 
dels projectes tècnics de construcció de l'hotel als terrenys que es rescaten, que es 
pretén siguen objecte de compensació econòmica a càrrec de l’Ajuntament sempre 
que no li siguen abonats per la Generalitat com a resultat del litigi que, per suposada 
‘responsabilitat patrimonial’, el promotor hoteler té obert als Tribunals de Justícia. 
Eixos projectes, paradoxalment, mai han demostrat la seua idoneïtat tècnica per a 
rebre la llicència perseguida i no sembla lògica l’exigència d’Expogrupo d’aquestes 
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despeses tècniques, més quan l'Ajuntament ha tingut envers el promotor al llarg de 
les dues dècades de conflicte una actitud de constant deferència.  
 
Proposem, per tant, que el Conveni incloga una declaració expressa de r enúncia 
del promotor a aquesta reclamació.  
 
 
6a AL·LEGACIÓ: Sobre la responsabilitat patrimonial  de la Generalitat 
 
Respecte de l’explícita citació del text al litigi de ‘responsabilitat patrimonial’ contra la 
Generalitat, amb reclamació multimilionària d’indemnitzacions, cal dir que sembla 
insòlita la posició municipal. Manifesta una sorprenent inhibició atesa l’obligació de 
col·laboració entre administracions i la defensa concorrent que han de fer dels 
interessos públics afectats per actuacions interrelacionades de la seua competència. 
És obvi que no pot iniciar-se la construcció d’una edificació, tot i que entre en vigor la 
planificació adient, mentre la disposició  legal dels terrenys no siga efectiva, i això no 
va ocórrer fins l’any 2005. D’altra banda, tota llicència està subjecta a les normatives 
municipals i els projectes del promotor no s’han mostrat efectius per a rebre-la. 
Sense eixa demostració, no es pot donar per servida tot i que ostente autorització 
patrimonial (de la Generalitat o dels Tribunals). Sense capacitació de llicència, 
l’edificació no és possible i sense edifici, que a més a més tarda anys en executar-
se, tampoc ho és la posada en marxa d’una explotació hotelera i la hipòtesi d’uns 
guanys derivats d’ella. Són exemples i reflexions que relativitzen la base de les 
reclamacions ‘patrimonials’ d’Expogrupo. 
 
Proposem que l’Ajuntament vincule, i quede ben reflectit en la lletra del 
Conveni, la declaració de suspensió temporal del li tigi de ‘responsabilitat 
patrimonial’ contra la Generalitat, per part del pr omotor en el moment de la 
seua signatura, i de renúncia total a reprendre’l s empre que les previsions del 
Conveni es culminen satisfactòriament, és a dir, se mpre que el predi municipal 
de l’Avinguda d’Aragó 35 passe a mans de dita empre sa en condicions de ser 
reedificat. 
 
 
València, a 29 de maig de 2013 


