ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'TRANSITS,
CELEBRAT EL DIA 22 D'OCTUBRE DE 2015.
ASISTENTS:
President:
Dña. Mª Teresa Girau Meliá
Regidors:
D. Sergi Campillo Fernández
Dª. Lourdes Bernal Sanchís
Vocals:
Grupo Compromís:
D. Rafael Ibañez Puchades.
Dª Paula Tuzón Marco.
D. Enrique Fuster Sanchez.
Grup Popular:
D. Andrés Rodríguez Guisado Bolinches
Dª. Jessica Romaguera Gilabert
D. Carlos Mundina Gómez
Grup Socialiste:
D. Martín Navarro i Vicent
Dª. Lorena Ramírez Olmos
Grup Ciutadans
D. Pablo García Medrano
D. Bernardo Bernardo Clemente
Grup València en Comú
D. David Rouces Polo
Secretari:
D. Carlos Saiz Giorgeta.

A la ciutat de València, a les 19 hores del dia 22 d'octubre de 2015, es reuneixen, prèviament
citats, a les dependències de la Junta Municipal d'Trànsits, situada en C / Comte Lumiares nº 5,
els membres del Consell de Districte de la Junta que a dalt se citen, per tractar els assumptes
relacionats en el següent ordre del dia:

1º Constitució del Consell de Districte i nomenament dels portaveus dels grups polítics.
Després d'unes paraules de salutació i benvinguda als assistents per part de la presidenta,
es dóna lectura a la RA per la qual es nomena als vocals d'aquesta Junta Municipal.

Es designen com a portaveus dels diferents grups polítics, als següents vocals:
Compromís: D. Enrique Fuster Sanchís
Grup Popular: Sr. Carlos Mundina Gómez
Grup Socialista: Sr. Martín Navarro i Vicent
Grup Ciutadans: D. Bernardo Bernardo Clemente
Grup València en comú: D. David Rouces Pol

2º Creació de comissions de treball i nomenament de Coordinadors de les mateixes.
Es proposa per la Presidència les següents Comissions:
- Cultura
- Benestar Social
- Urbanisme i Inversions en Barris

Pel representant del Grup Popular es formula moció alternativa proposant que la comissió
d'Urbanisme s'amplie amb Mobilitat, EMT, pedanies i es cree una nova comissió, la de
Seguretat i Protecció Ciutadana per temes com vigilància en barris, parcs, molèsties a veïns per
soroll, botellò.
Per la presidència es proposa que Mobilitat i Protecció Ciutadana, entesa com a ajuda al
ciutadà, estigui compresa en Benestar Social.
Sotmesa a votació la proposta del Partit Popular, la mateixa és desestimada a l'obtenir tres
vots a favor, del grup Popular, dos abstencions dels vocals de Ciutadans i el vot en contra de la
resta dels vocals, aprovant-se la proposta de la Presidència amb els vots a favor dels
representants de Compromís, grup Socialista i València en Comú.
Podran formar part de cadascuna de les comissions, 5 vocals, 1 de cada grup polític i qualsevol
veí podrà sumar-se a aquestes comissions. Es posarà a disposició dels interessats un formulari
per inscriure-s'hi.
La comissió d'urbanisme es convoca pel 23 de novembre.

3º Règim de sessions
Es proposa per la presidenta una sessió trimestral a celebrar el últim dimecres del trimestre.
Per la Presidència s'informa que es podrà participar en qualsevol punt de l'ordre del dia segons
el següent ordre:

1- Presidència
2- Els portaveus de cada partit, 5 minuts a la primera intervenció i 3 minuts a la segona.
3- Les persones presents al Consell i que hagin emplenat el full de participació perquè la
pregunta quedi recollida i consti en acta. Els veïns i representants de les diferents associacions
disposaran de 2 minuts per intervenció.
En relació a les mocions es permet presentar 3 per grup i preguntes les que es desitgi i
s'hauran de presentar en Secretaria, així com es podran consultar a la mateixa.
Per la Presidència s'informa que el règim de sessions és trimestral per així acordar-se en el
Reglament de Participació Ciutadana. No obstant això està prevista una revisió del mateix.

4º Suggeriments i intervencions veïnals
Seguidament es passa a les intervencions veïnals començant les mateixes per:
John Orozco Cortès que sol·licita es creï un grup de treball específic de pedanies.
Reis Vives Ramos: presenta el manifest elaborat pel grup de treball de participació ciutadana
del 15-M pel que fa a l'estructuració de la Junta Municipal, la creació d'una comissió de
participació ciutadana, modificació radical del reglament de la Junta, difusió, pressupostos
participatius, una nova divisió territorial, ampliació del Consell de Districte, augment
periodicitat convocatòries.

Rafael Medina, AA.VV. Torrefiel: Full de participació i expectatives.

Eva Núñez Crespo, Associació d'aturats Orriols-Torrefiel: La subvenció que ens van donar en
anterior junta no l'hem rebut.
Necessitem un local per a l'associació, o bé pagar el que tenim.
Com es pot demanar i per a què el local de Salvador Allende per utilitzar-lo.
Oposicions que sortiran per a ocupació pública per a personal sanitari, es podrien les persones
preparin un centre gratuït, ja que no tenen mitjans per poder optar a aquestes oposicions i cal
fer-ho en centres privats.

Natxo Vélaz Erro, AA.VV. Ciutat Artista Faller: Horts urbans.
Posició de l'Ajuntament de València respecte al tema i en concret: "les casetes en aquests
horts". (Diari Levante 21/10/15 pàgina 19).

Vicent Soriano: Estructura i normes mínimes de participació en consells i comissions.
On es publica l'ordre del dia per saber de què es pot parlar.
Indenpendentment que es pugui participar expontáneament en els consells.

José Vicente González: Pregunta al vocal de València en comú, el grup municipal de València
en comú té a càrrec l'àrea de participació ciutadana. Pot informar en què va a afectar les
Juntes, hi ha terminis, hi ha línies concretes?

Carmen Acebo Fortes- AA.VV. Saïdia: Participació de l'ètnia gitana per a una millor
convivència entre veïns.

Francisco Llamas Celada, Esquerra Unida Benimàmet: Funcionament i participació en les
juntes de districte.
Al maig de 2015 es va publicar en premsa compromís adquirit per Consol Castillo a El Palmar i
acompanyada per Alejandro Ramón, Vicent Torres, Josep Duart. Tots ells del Grup Compromís
sobre la creació d'una nova o noves juntes de districte, concretament a Poblats del Oest.
Benimàmet.
Representació amb vocals propis dels partits polítics d'acord al percentatge de vots obtinguts
(cas EU, amb un 4,7%).
Elecció dels alcaldes pedanis.

José Solís: Espais per a l'esplai i passeig dels gossos o, si no habilitar un horari en els parcs del
barri per a tal efecte (segons Llei 4/1994, de 8 de juny de la Generalitat sobre Protecció
d'Animals de Companyia, títol II article 12: "Els ajuntaments habilitaran en els jardins i parcs
públics els espais adequats, degudament senyalitzats per al passeig i esplai dels gossos"

Nuria Garro Martínez - CEIP Max Aub: sol·licitud de millores al CEIP Max Aub, i denúncia de les
inexistències i deficiències que venim patint fa quinze anys.
Javier Herráiz - Comunitat de Veïns C / Periodista Gil Sumbiela 12: Saturació acústica i invasió
d'espai públic per terrasses de bars, av. Joan XXIII C / Castellonet.
David Risueño Navarro - Assemblea d'aturats de Torrefiel i Orriols: Transport públic gratuït
per als aturats. Contenidors nous en Torrefiel.

Aníbal de Cornago Fresneda: Moció solars.
José García Melgara Sancho - AA.VV. Benimàmet: Saluda a la nova corporació i convida a
sopar de pa i porta per demà per reivindicar temes per al barri.
Joan Baptista Cañizares i Cantabella: Bus 21 reposició, bo or intermodal i comerç.

I no havent-hi més temes a tractar, s’alça la sessió, a les 21-hores del dia de la data.

