ACTA DEL CONSELL EXTRAORDINARI DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS, CELEBRAT EL DIA 25 DE
FEBRER DE 2016
ASSISTENTS:
Presidenta:
Mª Teresa Guirau Meliá
Vicepresident:
Sergi Campillo Fernández

Vocals:
Compromís:
Rafael Ibáñez Puchades
Paula Turón Marco
Enrique Fuster Sánchez
Grup Popular:
Carlos Mundina Gómez
Vicente Aparicio Palop
Andrés Rodríguez Guisado
Grup Socialista:
Lorena Ramírez Olmos
José Barrachina Gallego
Grup Ciutadans
Bernardo Bernardo Clement
Grup València en Comú
David Rouces Polo
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta.

En la ciutat de València, a les 19 hores del 25 de febrer de 2016, 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 que dalt se
citen, per a tractar els assumptes relacionats en el següent orde del dia:

1º Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior
S'aprova pels assistents amb la modificació assenyalada pel vocal Bernardo Bernardo
Clement en relació amb la seua intervenció en la moció presentada pel vocal Carlos
Mundina, la qual es reflectix en l'acta.

2º Informes de la Presidència del Consell
La Presidència informa que les noves inscripcions en els grups de treball seran efectives
en el següent i que estarà en la Junta Municipal el primer dijous de cada mes per a
consultes dels veïns de 6 a 7:30 hores de la vesprada.
2.1. Pressupost assignat a la Junta Municipal de Trànsits
D'acord amb el pressupost aprovat per la corporació municipal per a l'exercici 2016, i a
la vista del crèdit pressupostari de què s'ha dotat a les aplicacions, que corresponen al
Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, a continuació s'indiquen les
quantitats que han correspost a la Junta Municipal:

Trànsits

Activitats culturals i esportives

Premis i beques

17.765,00 euros

2.400,00 euros

Esta informació es traslladarà als tècnics de promoció cultural a fi de fer-la arribar als
grups de treball de cultura.

2.2. Nomenament del nou vocal
S'informa de la Resolució d'Alcaldia per la qual es nomena José Vicente Barrachina
Gallego vocal titular de la Junta Municipal, en substitució de Martín Navarro i Vicent, i
Martín Navarro i Vicent vocal suplent, en substitució d'Adrián Barberá Beltrán.
“De conformitat i acceptant la sol·licitud del portaveu del Grup Municipal
Socialista, de data 7 de gener de 2016, relativa al canvi de representants del Grup
Municipal en la Junta Municipal de Trànsits, resol:
Únic. Nomenar vocals de la Junta Municipal de Trànsits, segons el que preveuen
els articles 84.3 i 85.B) del Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l'Ajuntament de València, les persones que s'indiquen a continuació:

Vocals titulars: nomenar vocal titular de la Junta Municipal de Trànsits, en
representació del Grup Municipal Socialista, José Vicente Barrachina Gallego, en
substitució de Martín Navarro i Vicent.
Vocals suplents: nnomenar vocal suplent de la Junta Municipal de Trànsits, en
representació del Grup Municipal Socialista, Martín Navarro i Vicent (fins a la
data, vocal titular) en substitució d'Adrián Barberá Beltrán.”

2.3. Subvencions no reconegudes l'any 2015
Donar compte que s'ha iniciat expedient administratiu per a procedir al pagament de les
subvencions que van ser aprovades pels acords dels consells de Districte de les Juntes
Municipals celebrats al març i abril de l'any 2015, en les quals van quedar pendents els
reconeixements d'obligacions, per haver transcorregut la data prevista en les normes i
termes aplicables a les operacions de tancament del pressupost, sense haver elevat la
preceptiva resolució administrativa.
En conseqüència, i en virtut del principi d'anualitat que regix el procediment per a la
concessió de subvencions, i tenint en compte que la seua finalitat consistix en fomentar
la realització d'activitats d'utilitat pública o interés social, s'inicia la seua tramitació per
a subvencionar activitats que es realitzen l'any 2016.
Per a qualsevol aclariment o dubte respecte d'això poden posar-se en contacte amb el
Servici de Descentralització (telèfon 963525478, extensió 2622).

3r Propostes dels grups de treball

-Urbanisme
Es dóna la paraula al coordinador d'Urbanisme, Rafael Ibáñez, el qual posa de manifest
que el grup es compon aproximadament de 50 persones. La primera reunió va ser el 10
de gener i s'han reunit la setmana passada per a assenyalar criteris i resoldre els
problemes i errades existents. Este grup està dirigit des de la Regidoria de Participació
Ciutadana.
Els pressupostos ja estaven aprovats per l'anterior equip de govern i la pretensió és que
es millore en els pròxims anys amb noves aportacions.
Finalitzat el procés, es convocarà el grup de treball per a traçar les línies que s'han de
seguir en el pròxim exercici.

-Benestar Social
Manifesta que ja s'han reunit una vegada i tenen previst una pròxima reunió amb els
tècnics de Benestar Social per al pròxim dia 9 o 10 de març per a establir criteris,
diagnòstic dels problemes i solucions en temes com les beques de menjador, etc.
Es tracta de col·laborar amb els funcionaris de Benestar Social per a poder treballar a
l'uníson en els temes competència d'este grup.

-Cultura
La coordinadora, Lorena Ramírez Olmos, exposa que van assistir 19 persones a la
primera reunió i esbossa el seu funcionament. Desitja continuïtat i permanència en el
grup per a poder avançar en els seus fins.
Ara que tenim assignat pressupost, en la pròxima reunió es veuran les activitats a
realitzar.

4º Mocions dels grups municipals
No es formulen

5º Precs i preguntes dels vocals
a. No es formulen precs
b. Preguntes de Carlos Mundina
b.1. Poda palmeres eix Reus-Ruaya:
•
•
•

Quan està programada la poda de les palmeres en l'eix Reus-Ruaya?
Es realitzarà la poda en tota la seua totalitat o per fases?
En cas d'executar-se per fases, quin seria el calendari de la poda en cada una
d’elles?

Resposta: la Presidència contesta que la poda de les palmeres de l'eix Reus-Ruaya està
programada per a l'estiu de 2016.
S'actuarà en tot l'eix de Reus-Ruaya-Argenter Suárez. Es procedirà a la retirada del
dàtil, revisió bioestructural i a la poda de les palmeres que tenen palmes seques.
El calendari de poda serà a l'estiu de 2016.

b.2. Neteja solar carrer de Sagunt:
•
•
•

S'ha requerit tanques als propietaris dels solars perquè els mantinguen en
condicions de neteja, salubritat i ornament públic?
Si és el cas, s'ha obtingut alguna resposta per la propietat?
Per al cas que la propietat no atenga el requeriment de l'Ajuntament, actuarà
l'Ajuntament amb caràcter subsidiari?

Resposta: la Presidència contesta que la situació administrativa dels diferents solars del
carrer Sagunt és la següent:
1) C/ Sagunt 26 i c/ Sagunt 28:
Es van iniciar dos expedients en este Servici 02801/2011/1213 i el 02801/2011/1219,
que van ser arxivats ja que en el Servici de Llicències Urbanístiques se seguixen
actuacions en l'expedient 03501/2006/1659 per a executar l'orde de neteja i
desbrossament que conté la Resolució núm. 1031-1 de data 6/09/2013.
2) C/ Sagunt 45, cantó c/ Duato, cantó c/ Pare Palau i Quer:
Es manté per este Servici amb una freqüència d'una vegada per setmana.
3) C/ Sagunt 63:
Es va dur a terme la neteja, per acció subsidiària, a l'agost de 2014, per mitjà de
l'expedient 02801/2013/545.
4) C/ Sagunt, cantó c/ Sant Joan de la Creu:
Es manté per este Servici amb una freqüència d'una vegada cada dotze setmanes.
L'última actuació va ser al desembre de 2015.
5) C/ Sagunt, cantó c/ Sant Guillem:
Es manté per este Servici amb una freqüència d'una vegada cada cinc setmanes.
L'última actuació va ser l'11 de febrer passat.
6) C/ Sagunt 175
Es va dur a terme la seua neteja per la propietat a l'abril de 2014, per mitjà de
l'expedient 02801/2013/898.

7) C/ Sagunt 183:
Es va dur a terme la neteja per acció subsidiària al maig de 2012, per mitjà de l'expedient
02801/2011/295. Actualment s'està tramitant la neteja per mitjà d'acció subsidiària, amb
l'expedient 02801/2013/424, en fase de notificació.

b.3. Pagament subvencions entitats:
•
•

•

S'han pagat la totalitat de subvencions aprovades amb càrrec als pressupostos de
2015 a les entitats i associacions domiciliades en l'àmbit de la Junta Municipal?
En cas de no haver pagat totes les entitats i associacions, quantes falten per
cobrar la subvenció? Sol·licitem que se'ns facilite la relació nominal de les
entitats que encara no l'han cobrat i el motiu de l'impagament.
Quin termini té previst l'Ajuntament per a abonar les subvencions pendents?

Ja contestada per la Presidència en el seu informe del dia de hui.

6º Intervencions veïnals
•

Rafael Medina – AV Torrefiel: orde del dia i participació ciutadana.

•

José García Melgares Sánchez – AV Benimàmet: pressupostos participatius.

•

Francisco Tamayo Miguel: bicicletes voreres i Pont de Fusta, trapa c/ Alboraia,
50. Poda arbres. Antiga Creu Roja, solar c/ Flora.

•

Teresa Giner: sobre el McDonals 24 hores, el fem que genera i brutícia. Plaça
Vicent Badia i Marín.

•

José Vicente García García – Associació Cultural Falla Marqués de MontortalBerni i Catalá: la participació ciutadana en cultura no s'adapta a les bases
reguladores d'inversions en barris novembre 2015.

•

Reyes Vivas Ramos – Grup Participació Ciutadana 15M: comunicar
compromisos de la Regidoria de Participació Ciutadana (segons reunió del Grup
de Participació Ciutadana amb el regidor Jordi Peris del 21/01/16).

•

Salvador Portillo Valero – Grup de Participació Ciutadana 15M: justificació de
la Comissió de Participació Ciutadana.

•

Óscar Martínez García: camp de futbol 11, per què no s'aprova el camp 11?

•

Carmen Jorge Sotos: sobre el camp de futbol 11, pregunta perquè desapareix de
la participació ciutadana la proposta. Per a quan un camp de futbol 11 ja que la
demanda és necessària?

•

Antonio Máñez Rubio: demana explicació del motiu tècnic per a la no-adopció
del camp de futbol 8 a 11 dins del mateix parc.

•

Sergio Hernández Motes: camp de futbol 11, pregunta per què desapareix de la
participació ciutadana la proposta del camp de futbol 11.

•

Vicente Javier Játiva Faúndez: rebuig de la resolució del procés de participació
ciutadana. Sol·licita camp de futbol 11 per a Torrefiel.

•

Cristina Guillén: sol·licitud de construcció del camp de futbol 11.

•

Francisco Llamas Celada – AV Marxalenes:
o
o

o

Situació legal de l'alqueria de Boro en el parc de Marxalenes.
Després de denunciar irregularitats en la restauració i rehabilitació de
l'edifici en la legislatura passada, es va aconseguir la paralització de les
obres, així com tornar determinats aspectes al seu estat original. Hui, 25
de febrer de 2016, no sabem per què s'han tornat a instal·lar reixes i
tendals en la façana. Sol·licitem informació respecte d'això.
Al juliol i agost de 2014 presentem bateria de preguntes a la Regidoria
d'Esports, que a hores d'ara estan sense contestar.

•

Santiago Sales: pregunta sobre com s'autentifica el ciutadà en la votació dels
projectes per la web de l'Ajuntament.

•

Tomás Rincón Muñoz: pregunta per què no està el camp de futbol 11 en les
propostes del districte. Denuncia la indefensió del procés de participació
ciutadana i recorda la necessitat d'este camp per a este barri de Torrefiel.

•

José Tirso Corbacho Cotanda
o

o
o

Saber com es troba l'actuació que està prevista sobre els carrers del
Pintor Genaro Lahuerta, de Flora i volta del Rossinyol:
El carrer de Flora serà de vianants? Hi haurà aparcaments per a
cotxes en este carrer?
Com es preveu que s'òbriga la biblioteca del carrer del Pintor
Genaro Lahuerta? Hi ha algun termini previst?
Han comptat amb la participació ciutadana per a realitzar este
projecte? Podrien donar informació?
Realitzaran alguna actuació per a evitar l'arreplega indiscriminada de
runes per ferrovellers? I els gorretes?
Podrien explicar què està fent el Consell Municipal d'Immigració? Este
òrgan permet la participació ciutadana de manera individual?

•

Eduardo Esperanza - CMAP Tendetes: c/ Gregori Gea amb c/ Batel,
assentament. Que actuen els servicis socials.

•

Ignacio Pérez López – Grup Participació Ciutadana 15M: creació de comissions
de participació ciutadana en cada junta i elaboració del nou reglament de
participació.

•

Arturo Peiró Pons - AV Marxalenes: la celebració de la carrera amb mascotes en
Marxalenes.

I sense més temes que tractar, s'alça la sessió a les 21 hores del dia de la data.

