ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TRÀNSITS, CELEBRAT EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015

ASSISTENTS:
Presidenta:
Maite Guirau Meliá
Vicepresident:
Sergi Campillo Fernandez
Regidora:
Lourdes Bernal Sanchis
Vocals:
Grup popular:
Carlos Mundina Gómez
Diego García Moreno
Ángeles Barber Gallardo
Grup socialista:
Martín Navarro i Vicent
Lorena Ramírez Olmos
Compromís:
Rafael Ibáñez Puchades
Paula Turón Marco
Mercedes García Manzanares
Grup Ciutadans
Bernardo Bernardo Clement
David Gimeno
Grup València en Comú
David Rouces Polo
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta

En la ciutat de València, a les 19 hores del 17 de desembre de 2015, es reunixen, prèviament citats,
en les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, sítia en c/ Comte Lumiares núm. 5, els
membres del Consell de Districte de la Junta indicats anteriorment, per a tractar els assumptes
relacionats en el següent orde del dia:

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior
S'aprova per unanimitat, amb l'excepció reflectida quant al règim de sessions, que serà una reunió
ordinària l'últim dimecres del trimestre. La Presidència manifesta que el pròxim Consell serà del 22
al 26 de febrer de 2016 i que es convocarà amb l'antelació suficient.

2. Nomenament de coordinadors de les Comissions de Treball de la Junta
S'informa que seran coordinadors dels grups de treball per torn rotatiu, un any cada un dels
components dels següents grups:
- Grup de treball d'Urbanisme:
2016 Compromís
2017 PSOE
2018 València en Comú
2019 Compromís
- Grup de treball de Benestar Social:
2016 València en Comú
2017 Compromís
2018 PSOE
2019 València en Comú
- Grup de treball de Cultura
2016 PSOE
2017 València en Comú
2018 Compromís
2019 PSOE

3. Donar compte de la reunió celebrada el 23 de novembre del grup de treball d'Urbanisme i
Inversions en barris
Rafael Ibáñez, coordinador d’este grup de treball, dóna compte de l'esmentada reunió i manifesta
que esta va ser informativa.
Exposa que hi ha una dotació pressupostària de 7.000.000 d’euros i des de la Delegació de
Participació Ciutadana s'ha establit el calendari del procés, el qual figura en la pàgina web de
l'Ajuntament.
Les proposicions ciutadanes tenien de termini fins al 14 de desembre .
La Comissió d'Urbanisme compta amb 53 veïns i en la reunió del passat dia 23 el regidor delegat de
Participació Ciutadana va donar instruccions relatives al seu funcionament. De moment hi ha unes
400 propostes d'inversió a València i s'arribarà presumiblement a 500.

Esta comissió no decidirà l’eliminació de propostes, sinó que es farà un treball de priorització
d’estes i serán els ciutadans els que decidiran entrant en les plataformes i votant les propostes.
En la Comissió d'Urbanisme s'adoptaran acords sobre les qüestions prioritàries, segons les bases
reguladores establides a este efecte.
El vocal Carlos Mundina pregunta si se sap qui les ha presentades i se li contesta que encara no, i si
es coneix l'import que es destinarà als projectes que sol·liciten els ciutadans. Se li contesta que això
dependrà dels projectes que es presenten en cada junta i es farà d’acord a criteris socioeconòmics,
la població, el nivell econòmic del districte, barris més deprimits econòmicament i singularitats.
La Junta Municipal de Trànsits suposa el 22 % de la població de València.
Les propostes es votaran per barris i districtes.
A Saïdia es votaran els projectes de Saïdia, en Campanar els de Campanar, i així en cada districte
distint. En la pàgina web de l'Ajuntament estan exposades les bases.

4. Dictamen de la Comissió de Cultura: nomenament de les Persones Il·lustres de la Junta
Municipal de Trànsits de 2015
La vocal Lorena Ramírez informa que el dia 10 de desembre es va celebrar el Dia dels Il·lustres
amb entrega de plaques a estos en la sala d'actes d'esta Junta Municipa. Han sigut nomenats els
següents:
-

Ignasi Mangue Alférez, pel seu compromís social amb la ciutat i comarca de l’Horta.
Sr. Pérez Lluch, a títol pòstum, per la seua tasca a favor de la cultura i el seu activisme
social.
Vicente Aparicio Palop, per la seua labor incansable en la promoció de la música en el
districte de Trànsits.
Josefa Valls López, per liderar una associació en pro de la salut de la dona menopàusica.
Escola Oficial d'Idiomes, per ser pionera en les tècniques per a l'aprenentatge dels idiomes.
Projecte entreveïns/es, per la seua desinteressada labor social.
Iniciatives solidàries, per contribuir a la millora del benestar psicosocial de menors i jóvens.

5. MOCIÓ MARTÍN NAVARRO I VICENT I LORENA RAMÍREZ (GRUP SOCIALISTA)
Assumpte: restitució del servici de la Línia 21 de l'EMT per a accedir a la platja des de la
Ciutat Fallera
Al juny de 2015, una veïna del barri de la Ciutat Fallera, en poc més de 10 dies, ella sola, va reunir
més de 600 firmes de veïns afectats que sol·licitaven que es restituïra el servici de la línia 21.
S’evidencia així que la necessitat d'este servici és demandada i real.

Fent-nos eco de l'esmentada reivindicació i reiterant altres mocions en este sentit, els socialistes
d'esta Junta Municipal hem sol·licitat en reiterades ocasions l'esmentada restitució a l'anterior equip
de govern, sense cap èxit; qüestió que, per desgràcia, mai va arribar a sorprendre'ns.
Per això, els vocals que subscriuen, eleven la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que es repose el servici de la L21 de l'EMT, almenys en les mateixes condicions en què es prestava
el servici l'any 2011 i anteriors.
Carlos Mundina, del Grup Popular, exposa que votaran a favor ja que estima que en l'actualitat cal
reposar la dita línia.
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels presents.

6. MOCIÓ PRESENTADA PER CARLOS MUNDINA: projecte de derrocament de l'hospital
la Fe, en av. Campanar, i ordenació i construcció de nous equipaments públics
Carlos Mundina Gómez, com a vocal portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, a l'empara del
que disposa l'article 120 i següents del Reglament Orgànic del Ple, presenta la següent MOCIÓ
sobre el Projecte de derrocament de l'hospital la Fe, en l'avinguda de Campanar, i ordenació i
construcció de nous equipaments públics.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El ple del Consell va acordar, el passat dia 30 d'abril de 2015, autoritzar per mitjà de procediment
obert la contractació, la redacció del projecte i l’execució de les obres de demolició dels edificis i
instal·lacions de l'antic complex hospitalari de l'hospital la Fe, ubicat en l'avinguda de Campanar de
la ciutat de València.
Este expedient de contractació comptava amb consignació pressupostària amb càrrec a la partida
10.02.91.0092.412.22.622.99, projecte EC 140, per import de 18.796.274,87 €, IVA inclòs.
Durant la fase de licitació, que finalitzava el dia 20 juliol de 2015, la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública va acordar renunciar a esta, a pesar que existien cinc informes tècnics
elaborats per funcionaris de la Conselleria que recomanaven el derrocament de les instal·lacions per
les patologies, estat de conservació, riscos per a la salut (presència d'amiant en edificis), i perquè les
instal·lacions s'havien quedat obsoletes.
S'ha hagut d'emetre un sext informe, esta vegada emés pel Col·legi d'Arquitectes de València, que
ha vingut a confirmar el que ja havien constatat els cinc informes anteriors, que van ser ignorats i
menyspreats per la consellera de Sanitat, per a paralitzar i descartar un projecte que va impulsar el
PP i que permetia en eixa primera fase deixar lliure i expedita la parcel·la de l’antiga Fe.

Davant d'esta situació, el grup municipal entén que la millor forma de defendre els interessos dels
valencians en general i, en particular, en l'àmbit de la Junta Municipal a què ens dirigim,
concretament del Districte 4 de Campanar i els seus barris més pròxims, és defendre esta iniciativa,
perquè en la parcel·la de l'antiga Fe s'implanten els servicis i equipaments que en matèria sanitària
es consideren més necessaris per l'Administració competent, en este cas la Conselleria de Sanitat,
en les millors condicions de qualitat per als usuaris.
Així mateix, defendrem que la resta de la parcel·la que no es destine a ús sanitari es convertisca en
sòl d'ús públic amb equipaments per a gaudi dels veïns.
Per tot això, els vocals del Grup Municipal del Partit Popular presenten la següent

PROPOSTA D'ACORD
Única. Que es requerisca a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de l'Àrea de
govern en matèria de participació ciutadana, perquè:
A) Es redacte el projecte de derrocament, així com l'execució de les obres de demolició dels edificis
i instal·lacions de l'antic complex hospitalari la Fe, ubicat en l'avinguda de Campanar de València,
utilitzant el procediment que genere els menors costos a l'Administració de la Generalitat.
B) Amb la participació prèvia de les associacions de veïns, col·lectius interessats i residents del
districte de Campanar, es redacte un Pla Urbanístic, que haurà de comptar amb el consentiment de
la propietat del sòl (actualment la TGSS), perquè de forma conjunta, entre tècnics de la Generalitat
en col·laboració amb els tècnics de l'Ajuntament, s'arreplegue l’ordenació i ubicació dels futurs
equipaments públics a construir, atenent criteris tècnics, funcionals, sostenibles, raonables, de
mobilitat i d'aprofitament més eficients.
C) Que l’esmentat Pla decidisca sobre la millor ubicació de les dotacions sanitàries que va anunciar
la Consellera, i que estes no es vegen constretes als actuals espais lliures per no afrontar-se el
derrocament immediat de les actuals instal·lacions.
D) I que en la resta de sòl dotacional que quede lliure de la nova infraestructura sanitària que es vol
construir, es projecten i programen infraestructures de zones verdes, equipaments esportius, escolars
i/o socials, si és el cas, segons necessitats i preferències veïnals, perquè donen cobertura a les
prioritats del districte i barris de Campanar, i que els seus veïns puguen disfrutar de nous espais
públics i equipaments dotacionals.

Bernardo Bernardo (Ciutadans): La moció tal com està redactada no és competència de la Junta
Municipal, invita a canviar-la per a demanar al Ple de l'Ajuntament que sol·licite a la conselleria i
que l'apresse a decidir quines instal·lacions sanitàries han de construir-se o ubicar-se en la zona de
la antiga Fe perquè no passe el temps i dins de 20 anys no sapiem quin és el projecte que es pretén.

Martín Navarro: Manifesta la seua sorpresa perquè abans tot eren problemes. Només es té
coneixement de l'informe del Col·legi d'Arquitectes i la resta d'informes a què s’ha fet al·lusió mai
han sigut exposats.
Rafael Ibáñez Puchades (Grup Compromís): Hi ha un dictamen del Col·legi d'Arquitectes i la
resposta a una pregunta de la Conselleria en relació al que costaria rehabilitar l'antiga Fe. Està
d'acord en què es faça ràpidament, ja que corre molta pressa, i manifesta no estar d'acord amb la
política anterior de traslladar la Fe sense saber la ubicació posterior de l'edifici. No és racional que
els ciutadans de València Nord hagen d'anar a la Nova Fe. Cal estudiar novament el servici
d'atenció sanitària.
És convenient demanar un informe final quan se sàpia el que es realitzarà a l'edifici.
David Rouces fa referència a les 26 manifestacions que es van fer per a conservar la Fe i manifesta
la falta de diàleg i planificació de l'anterior equip de govern.
Carlos Mundina manifesta que l'anterior equip de govern es va reunir amb la Federació d'AV, que
va manifestar al seu dia no estar d'acord amb la Plataforma i, en cap momento, la Conselleria va
negar els informes existents de rehabilitació de la Fe.
No es tracta d'exigir que en el 2017 es comence a construir l'edifici: el que volem és un pla director
urbanísitic respecte d'això.
La Presidència manifesta que la moció és idèntica a la que s'ha presentat en el Ple de l'Ajuntament,
i que ha estat desestimada.
La moció se sotmet a votació i és desestimada per 3 vots a favor del PP i 9 en contra de
Compromís, PSOE, Ciutadans i València en Comú.

7. Precs i preguntes
No es formulen.

8. Intervencions veïnals
- Elisabet Mora Pérez
Denunciar les ocupacions de vivendes, actes vandàlics, venda a la menuda de drogues, furts,
amenaces, acumulació de fem i ferralla i sorolls molestos en el passatge de Suay (Av. Dr. Peset
Aleixandre, 82).
Sol·licitar intervenció d'autoritats sanitàries, servicis socials i presència policial.

- Eva Núñez Crespo (Associació d’Aturats Orriols-Torrefiel)

Subvenció.
Ajuda econòmica per al local.
Cursos de formació i preparació de les persones en desocupació.
-

Teresa Giner Bens (Aitana Associació Dones Torrefiel)

No està d'acord amb el nomenament de Notables de la Ciutat : respecte a l'associació que han
nomenat.
-

Reyes Vivas Ramos (Grup de Participació Ciutadana del 15-M)

Consideracions a tindre en compte, amb pressa, respecte a la participació ciutadana en les Juntes
Municipals de Districte.
S'adjunta un escrit que sol·licitem que conste en l'acta de la Junta Municipal del Districte del 17 de
desembre de 2015.
-

José García Melgara Sánchez (Associació de Veïns de Benimàmet)

Quin paper representaran les associacions de veïns en les comissions de treball.
-

José Sunai Gómez (Coordinador del col·lectiu EV Benimàmet)

Parc lineal.
Participació ciutadana.
Junta de districte municipal Benimàmet.
Parlar dels programes electorals per a Benimàmet que han presentat PSOE i Compromís per al
govern municipal.
-

Juan Manuel Pérez

Cables a l'aire de telefonia en carrers del districte.
-

Mª Carmen Barceño Ruiz (AV Barri Orriols-Rascanya)

Participació.
Pla integral Orriols.
Projecte “ Els Orriols i l’Horta, passat, present i futur”
-

Francisco Llamas Celada (EU)

Necessitats urgents d'inversió en Benimàmet.
-

Agustín Díez Castillo: diversos.

I no havent-hi més temes a tractar, s'alça la sessió a les 21.10 h del dia de la data.

