ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L’OEST
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE POBLES DE L’OEST DEL DIA 31 DE MAIG DE 2018
En la Sala multiusos de Benimámet, situada en el Carrer Crisóstomo Martínez, 2 a les
19.00 hores del dia 31 de maig de 2018, i davall la Presidència de Roberto Jaramillo Martínez i la
Vicepresidència d'Anais Menguzzato García, i en compliment del que es disposa en el
Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València, en el seu Títol V,
capítol II. articles 79 i següents, en sessió extraordinária, es reuneixen els assistents, membres
designats pels diferents grups municipals i nomenats per resolució de l'Alcalde, que formaran
part del Consell de la Junta Municipal de Pobles de l’Oest. Pel grup municipal Compromís; el Sr.
Francisco Puchades Rodrigo i la Sra. Pilar Pérez Bartual, pel grup municipal Socialista: el
Sr.Ricardo Barrachina Gallego i la Sra.Esperança Lor Belenguer, pel grup municipal València en
Comú: la Sra.Empar Arastey Galdón, pel Grup municipal Popular: el Sr.José Ramón Gimeno
Gimeno, el Sr. Enrique Pardo Belenguer i el Sr.Vicente Tomás Peris Cursa, pel Grup Ciutadans:
el Sr.Narcís Estellés Escorihuela, actuant com a Secretària la Sra.Lidia Tormo Franco, per a
tractar els assumptes de la convocatòria de l'ordre del dia, efectuada en data 21 maig de 2018.
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1. (E 1)
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Constitució del Consell de Districte i nomenament de Portaveus dels grups polítics
L'Alcaldia, per Resolució núm.96 , de data 22 de març del 2018, ha disposat el següent:
De conformitat amb el que establixen els articles 124.4 e) de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local i l'art. 83 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de
València, resol nomenar :
President de la Junta Municipal de Pobles de L'Oest
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Pobles de L'Oest
Sra.Anais Menguzzato García
A l'empar del que es disposa en el Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l'Ajuntament de valència, Títol V, capítul II, secció 2ª relativa a l'organització i funcionament de
les Juntes Municipals de Districte, articles 82 i següents; en concordança amb el que es disposa
en els Reglaments de Transparència i Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic del Ple, tots
dos de l'Ajuntament de València, es procedeix a la Constitució del Consell de la Junta Municipal
de Pobles de L'Oest.
Composició dels grups polítics.
De conformitat amb el que establix l'article 84.3 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València, i amb les propostes formulades pels grups polítics
que componen l'Ajuntament en Ple,mitjançant resolucions de data 10 de maig, núm.175; 10 de
maig núm.173; 25 d'abril núm.139; 23 d'abril núm.138; 16 d'abril núm.131 de 2018, per l'Alcalde
de la Corporació , es va procedir a la designació dels següents vocals de la Junta Municipal de
Pobles de L'Oest, a falta de nomenament dels vocals de la Junta Municipal, del Grup Ciutadans:
Grup Compromís
Titulars:
Vicente Torres Castejón
Pilar Pérez Bartual
Francisco Puchades Rodrigo
Suplents:
Ramón Martínez Coscollá.
Joaquim Enric López Camps.
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Ferran Garrigues Martínez.
Grup Socialista.
Titulars:
Ricardo Barrachina Gallego.
Esperança Lor Belenguer.
Suplents:
Salvador Gallart Cucarella
Lourdes García Moreno Nieto.
Grup València en Comú.
Titular:
Empar Arastey Galdón.
Suplent:
Vicente García Beltrán.
Grup Popular.
Titulars:
José Ramón Gimeno Gimeno.
Enrique Pardo Belenguer.
Vicente Tomás Peris Cursa.
Suplents:
Mari Luz Pardo Lorente.
José Herrero Ferrer.
Estela María Fernández Romero.
La designació de portaveus dels grups polítics indicats es realitza de la següent forma:
Grup Compromís: Vicente Torres Castejón.
Grup Socialista: Ricardo Barrachina Gallego
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Grup València en Comú: Empar Arastey Galdón.
Grup Popular: Enrique Pardo Belenguer.
Grup Ciutadans: Narcís Estellés Escorihuela.
Les funcions de les Juntes Municipals vénen definides en l'article 94 del Reglament
Orgànic i Administració de l'Ajuntament de València i deuen ser atribuïdes expressament per
resolució de l'Alcalde o acord de la Junta de govern Local. Succintament les matèries que es
poden atribuir a la Junta són el Registre General, la gestió dels expedients de llicències
urbanístiques quant a declaracions responsables, comunicacions prèvies, activitats innòcues…,
oficina d'informació municipal,etc..
Les funcions del Consell de la Junta es detallen en l'article 98 del citat Reglament i
succintament es refereixen a les funcions d'impuls, orientació i informació respecte d'aquelles
funcions pròpies de la junta, també serà competència del Consell l'emissió d'informes a sol·licitud
de l'Alcalde, la Junta de Govern o dels seus membres en matèria de planejament, equipaments,
serveis públics o altres actuacions que afecten
la demarcació de la Junta.
Així mateix seran funcions del Consell redactar normes de règim intern que desenvolupen
disposicions del Reglament Orgànic Municipal, per a elevar-les als òrgans de l'Ajuntament;
Elevar propostes a través de l'àrea amb competències en participació ciutadana sobre diferents
temes, a l'efecte de la seua inclusió en l'ordre del dia dels òrgans col·legiats municipals; elaborar
estudis sobre les necessitats del seu àmbit d'actuació i la formulació de l'avanç parcial del
projecte de Pressupost Municipal en aquelles matèries que corresponguen a les seues funcions
2. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Creació de les Comissions de Treball i nomenamet de Coordinadors/es de les mateixes.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 91 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València, el Consell de la junta de districte podrà crear grups
de treball per a realitzar estudis relatius a les necessitats específiques de l'àmbit de la Junta i dins
de les seues competències.
Els grups de treball podran ser permanents o temporals i serà el Consell el que determine el
nombre de membres de cada grup o comissió de treball, que mai podrà ser inferior a dos així com
el règim de treball de aquest.
Respecte a la composició dels grups de treball, correspon al president designar de els
vocals el coordinador de cada grup de treball que es constituïsca, al grup de treball a més dels
vocals no coordinadors, podran pertànyer com a membres algun dels veïns residents en la
demarcació, així com representants d'associacions de veïns i Entitats cíviques, en aquests casos,
per a formar part del grup de treball (veïns, Associacions i entitats cíviques), hauran de
sol·licitar-ho prèviament i per escrit, dirigit al Consell, en el qual justificaren l'especial interés en
l'activitat del grup o comissió al que volen pertanyer.
A la vista de l'anterior el President de la junta proposa la creació de les següents:
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Comissions de Treball
1.- Comissió d'Urbanisme, Mobilitat i Medi ambient.
2.-Comissió de Cultura i Festes.
3.-Comissió d'Igualtat, Educació i Serveis Socials
4.-Comissió d'Entitat Local Menor.
Coordinació de les comissions de treball s'estableix de la següent manera:
Coordinació Comissió d'Urbanisme, Mobilitat i Medi ambient:Vicente Torres Castejón.
Coordinació Comissió de Cultura i festes:Ricardo Barrachina Gallego
Coordinació Comissió d'Igualtat, Educació i Serveis Socials: Empar Arastey Galdón.
Coordinació entitat local menor: Pendent de nomenament, es realitzarà en la primera
reunió del grup de treball entres els seus membres. Règim de sessions dels grups de treball.

Es reuniran almenys una vegada al trimestre prèvia a la convocatòria i celebració de les sessions
del Consell, on s'adonarà de les actuacions i propostes que s'hagen realitzat en el si de cada grup
de treball.
No havent-hi cap observació, s'aprova per unanimitat pels vocals del Consell Municipal de
Districte.

3. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Règim de sessions dels Consells. Informació del seu funcionament.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 86 i següents del Reglament Orgànic
de Govern i Administració de l'Ajuntament de València, el Consell de les Juntes municipals de
Districte podrà reunir-se en sessions ordinàries i extraordinàries, convocades pel President de la
Junta Municipal.

Les sessions ordinàries: tindran periodicitat trimestral i es convoquen amb una antelació de huit
dies hàbils.

Les sessions extraordinàries: es convoquen, dins dels cinc dies hàbils a la seua sol·licitud i una
antelació de 48 hores, pel President de la Junta a sol·licitud de:
-L'Alcalde
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-El President de la Junta.
1/3 dels membres del Consell.
-1% dels veïns empadronats en l'àmbit territorial de la Junta, havent d'estar inscrits
degudament en el cens electoral.
Convocatòria de les sessions: Les sessions són convocades pel President de la Junta.
La convocatòria i els acords adoptats es remeten a l'Alcalde de la Corporació, als grups
municipals, a les entitats cíviques i ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d'associacions
en l'àmbit de la Junta i es donen publicitat en la web municipal.

Publicitat de les sessions: les sessions del Consell seran públiques i es comunicaran a les
Associacions de Veïns i Entitats Ciutadanes que figuren inscrites en el registre d'Entitats Veïnals
de l'Ajuntament, el domicili del qual o àmbit territorial corresponga a la demarcació de la Junta.

Lloc de celebració: Les sessions se celebraren habitualment en la seu de la Junta Municipal,
podent celebrar-se si així ho acorde el ple del Consell o el President en un altre lloc, havent-se de
fer constar expressament en la convocatòria el lloc de celebració.

Celebració del Consell: Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell serà necessària la
presència d'un terç del nombre legal de membres.

Adopció d'Acords: Els acords s'adopten per majoria simple.

Desenvolupament de les sessions:
1.-Aprovació de l'acta de la sessió si escau.
2.-Lectura de l'ordre del dia i intervencions
3.-Debat. Només poden intervindre en el debat els membres a qui el president haja donat la
paraula. Els portaveus intervindran en ordre invers a la seua importància numèrica llevat que
l'assumpte s'haja inclòs en l'ordre del dia a petició d'un grup polític, que intervindrà llavors en
primer lloc. Les primeres intervencions seran de cinc minuts i les segones de tres minuts.
El president donarà a paraula al públic assistent després de cada punt de l'ordre del dia i al
final de la sessió en obrir el torn d'intervencions veïnals, podent intervindre qui ho haja sol·licitat
per escrit bé durant la convocatòria o durant la celebració del Consell en fulles habilitades a
aquest efecte, les intervencions veïnals tindran una durada de dos minuts i podran limitar-se a 10
o 15 intervencions.
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4.-Votació, el vot és personal i indelegable, pot ser afirmatiu, negatiu o abstenció, no
podrà sotmetre's a votació un assumpte que no figure en l'ordre del dia, que no s'haja debatut o
quan no concórreguen els requisits de convocatòria i quorum.

Mocions o preguntes dels vocals: les mocions o preguntes a tractar en el Consell de les Juntes de
districte han de presentar-se en el grup polític corresponent, fins a les catorze hores del día
anterior de la convocatòria de la sessió , no s'admetran la presentació de mocions o preguntes
dels vocals per registre d'entrada.
El límit serà de tres mocions per grup municipal i dues conjuntes.

Es contestaran per escrit en el següent Consell o podran ser contestades oralment en aquesta
sessió.

El temps màxim per a la pregunta i contestació serà de cinc minuts.

Preguntes formules per Veïns: es canalitzaren a través de fulles d participació habilitades a
aquest efecte o per registre d'entrada.
A la vista de l'anterior pel President es proposa:
- Horari , lloc i data de celebració:
Les sessions del Consell es celebraran a les 19.00 h.
En la seu la Junta Municipal o lloc que es reculla en la convocatòria.
La data de celebració: serà trimestral dins de la primera setmana del trimestre:
*Gener
*Abril
*Julio
*Octubre
Intervencions dels Assistents: es mantenen els supòsits genèrics indicats en l'exposició del
punt.
No havent-hi cap observació, s'aprova per unanimitat pels vocals del Consell Municipal de
Districte.
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4. (E 4)
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Suggeriments i propostes
Per un veí, que s'identifica com a coordinador d'Esquerra Unida de Benimámet, suggereix
que els assumptes que afecten Benimámet, s'han de solucionar i portar per a debatre'ls al
Consell. Fa el prec que les associacions de veïns participen amb veu i vot també.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 19.49 hores , estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot la qual cosa com a secretària en done fe.
EL PRESIDENT
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