ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE TRÀNSITS DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2020
En les dependències de la Junta Municipal dels Trànsits, C/Conde de Lumiares 5, a les
19:00 hores del 13 febrer 2020, sota la presidència de la Sra. Elisa Valía Cotanda , es va reunir en
sessió extrordinària el Consell de Districte de Trànsits amb l'assistència dels components del
mateix, la Sra. Elisabeth Torres Ferrer, el Sr. José Manuel García Mañes, el Sr. José Torrent
Martínez, el Sr. Francesc Sanchis, la Sra. Amparo Barber, el Sr. Luis Miguel de la Fuente
Arcos, la Sra. María Angeles Pérez Guillamon, el Sr. Marlon Vacacela Cordova, el Sr. Miguel
Angel Bueso Casas, actuant com a Secretari el Sr. Carlos Saiz Giorgeta.
Amb l'assistència del vicepredsidente, el Sr. Sergi Campillo Fernández.
Oberta la Sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'orde del dia i
s'adopten els següents acords.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DELS
TRÀNSITS
S'informa del nomenament per alcaldia de la presidenta, vicepresident i vocals del
Consell de la Junta Municipal dels Trànsits.
Presidenta: Elisa Valía Cotanda
Vicepresident: Sergi Campillo Fernández
Vocals Grupo Compromís: Elisabeth Torres Ferrer, José Manuel García Mañes y José
Torrent Martínez, portaveu Elisabeth Torres Ferrer.
Vocals Grupo Popular: Francesc Sanchis y Amparo Barber, portaveu Francesc Sanchis
Vocals Grupo Socialista: Luis Miguel de la Fuente Arcos y María Angeles Pérez
Guillamon, portaveu Luis Miguel de la Fuente Arcos
Vocal i portaveu Grupo Ciudadanos: Marlon Vacacela Cordova
Vocal i portaveu Grupo Vox: Miguel Angel Bueso Casas
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
CREACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL I NOMENAMENT DELS COORDINADORS
Es proposa i aproven els següents grups de treball i els seus coordinadors:
Urbanisme i Turisme, coordinador Luis Miguel de la Fuente Arcos.
Serveis Socials i ocupació, coordinadora María Angeles Pérez Guillamon.
Cultura, coordinador José Manuel García Mañes
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
RÈGIM DE SESSIONS: INFORMACIÓ SOBRE EL SEU FUNCIONAMENT
Es proposa la celebració dels pròxims consells en els mesos de març i juny, amb una
perioricitat trimestral assenyalant prèviament el dia de celebració amb l'antelació
suficient, celebrant-se en la primera quinzena del mes.

RÈGIM DE SESSIONS: INFORMACIÓ SOBRE EL SEU FUNCIONAMENT
Es fa lliurament d'un dossier informatiu
Normativa
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-Articles 79 i següents del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament
de València, aprovat per acord plenari de 29 de desembre de 2006, modificat per acords de 28 de
setembre de 2017 i 16 de novembre de 2017.
-article 53 i següents del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, aprovat per
acord plenari de 28 de setembre de 2012, modificat per acord de 24 d'abril de 2015.
-Reglament Orgànic del Ple, aprovat per acord plenari de 26 d'abril de 2018, d'aplicació
supletòria d'acord amb l'article 90 del Reglament Orgànic del Govern i Administració de
l'Ajuntament de València.
Els Reglaments estan disponibles en la web municipal http://www.valencia.es
Composición: El Consell de Districte, està integrat pel President, el Vicepresident i els
vocals que es determinen conforme al present Reglament
El President i el Vicepresident de la Junta Municipal de Districte seran nomenats i cessats
lliurement per l'Alcalde entre els Regidors de l'Ajuntament de València.
Mitjançant acord del ple de 18 de juliol de 2019, es determina el nombre de vocals (9), en
concret:
-Grup municipal Compromís per València 3 vocals
- Grup municipal Popular 2 vocals
- Grup municipal Socialista 2 vocalis
- Grup municipal Ciutadans Partit de la Ciutadania València 1 vocal
- Grup municipal Grup Polític VOX 1 vocal
Només podran ser proposats com a vocals els veïns majors d'edat que figuren inscrits en el
cens electoral i residisquen en la demarcació territorial corresponent a la Junta Municipal de
Districte.
El mandat del President, del Vicepresident i dels vocals de la Junta Municipal de Districte
acabarà quan finalitze el mandat corporatiu en el qual hagen sigut nomenats.

Funcionament del consell de districte: Les sessions de les Juntes se celebrarán amb una
periodicitat trimestral.
Es podran celebrar sessions ordinàries i extraordinàries.
CONVOCATÒRIA: Per la Presideixncia di la Junta Municipal amb una antelació de 8
dies (sessió ordinària) i 48 hores (sessió extraordinària)
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ORDRE DEL DIA: l'ordre del dia i acords adoptats es remeten:
-Alcalde
-Grups Municipals
-Entitats cíviques i ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d'Associacions
-Web municipal
Es remetrà a les associacions que ho sol·liciten les convocatòries dels Consells de Districte
exclusivament a través dels mitjans electrònics disposats per l'Ajuntament.
QUORUM: És necessari l'assistència d'1/3 membres del Consell en nombre no inferior a
tres
ACORDS: per majoria simple
DESENVOLUPAMENT: Las sessions se subjecten al principi d'unitat d'acte
Les sessions es desenvoluparan seguint la següent estructura:
PRIMER.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior
SEGON.- Lectura de l'ordre del dia, iniciant-se a continuació les intervencions.
TERCER.- Debat, regulación supletòria del Reglamente Orgànic del Ple
Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, quan es tracte d'assumptes
inclosos en l'ordre del dia a iniciativa d'un grup polític municipal, el seu portaveu o el/la
regidor/a a qui haja designat per a intervenir sobre l'assumpte, ho farà en primer lloc. Les
primeres intervencions seran de 5 minuts. Les segones intervencions o torn de rèplica tindran una
durada de 3 munutos.
QUART.- Votació No podrà sotmetre's a votació:
-quan no figure en l'ordre del dia
-quan no haja sigut debatut en la forma anunciada
- quan no concórreguen els requisits de convocatòria i quòrum
Una vegada iniciada la votació no podrà interrompre's per cap causa, no podrà concedir-se
la paraula i cap/a vocal podrà entrar o eixir del Saló de Plens.
El vot és personal i indelegable.
El vot pot ser en sentit afirmatiu o negatiu, podent fer pública l'abstenció
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Les votacions podran ser per assentiment, ordinàries, nominals o secretes.
Mocions
Segons acord de la Junta de Portaveus de 28 de desembre de 2011, s'interpreta que les
mocions a tractar en els Consells de Districte han de presentar-se en la secretària del consell fins
a les 14 hores del dia anterior a la convocatòria de la sessió en l'ordre de la qual del dia hagen de
ser incloses, per aplicació analògica de l'article 120.2 del Reglament Orgànic del Ple.
Es permetrà la formulació entre individuals i conjuntes de 4 mocions per grup inclòs, en
aquest concepte, l'equip de govern (acuerdo de Junta de Portaveus de 28 de juliol de 2015).
Debat: correspon la primera intervenció a l'autor de la moció o al designat per a intervenir.
Votació: acord per majoria simple

Preguntas formulades per vocals
Es presenten per escrit amb 8 dies d'antelació a la celebració de la sessió.
Quan no haguera sigut possible presentar-la per escrit es formulara oralment, sempre que el
President no ho denegue motivadamente, podent ser contestada oralment en aqueix Consell o per
escrit en el següent.
No s'inclouran en l'ordre del dia les preguntes que es referisquen a exclusiu interès
personal de qui la proposa o a qüestions estrictament jurídiques o en termes ofensius.
Tràmit: qui formule la pregunta i el/la vocal que responga tindran un temps total de 5
minuts que repartiran entre els seus dos torns.
Intervenciones veïnals
Les Associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats poden intervenir en el
Consell quan en l'ordre del dia hi haja algun punt del seu interès directe. A aquest efecte es
realitzarà la petició al President/a a partir del moment en què es faça pública la convocatòria
Els veïns, tanto després d'haver exposat pel President/a o els vocals cada punt de l'ordre del
dia, com al final de la sessió en obrir el torn d'intervencions veïnals, es donarà la paraula al
públic assistent que podrà intervenir de la següent forma:
1º aquelles persones que ho hagen sol·licitat per escrit amb antelació a la celebració
de la sessió.
2º aquelles persones que trobant-se en aqueix moment en el Consell desitgen fer-ho,
emplenant una fulla de participació que es trobarà disponible tant en la web municipal com
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en les Juntes de Districte i en aqueix moment en el lloc de celebració. En aquesta fulla
indicaran el seu nom i cognoms, l'entitat a la qual representen si escau i el motiu pel qual
sol·liciten intervenir, havent de subscriure la fulla el sol·licitant de la intervenció.
Els temps d'intervenció seran de dos minuts per a cada persona.
Si anaren moltes les persones que desitgen intervenir, podrà limitar-se el nombre d'elles
que poden fer-ho (es comenta entre 10 a 15 intervencions).

Publicidad sessions
L'acta de cada sessió s'incorporarà al Llibre d'Actes, corresponent la seua custòdia al/a la
secretari/a.
Les actes de les sessions plenàries són públiques.
En l'espai web oficial de l'Ajuntament de València es publicaran totes les actes de les
sessions dels Consells de Districte, celebrades a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament
orgànic. Així mateix, en el tauler d'anuncis de la corporació hauran de figurar còpies de les dues
últimes.
Els enregistraments de les sessions estan disponibles amb el seu contingut íntegre en la
web municipal. La ruta per a poder accedir a les mateixes seria en l'enllaç www.valencia.es:
“Activitat dels òrgans de govern
Consells de Districte
Accés als videos del Consell de Districte.”
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RESULTAT: NO CONTESTADA
ASSUMPTE:
SUGGERIMENTS
No es formulen per part dels vocals.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 19:32, estenent-se la
present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot això com a secretari en dono fe.
LA PRESIDENTA
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