Plenari
19.12.2016 - ACTA PLENARI
HORA I LLOC 19:00
ROLS

ACTA
MODERACIÓ
TORNS DE PARAULA

-LA MORADA
Manolo colomer
Rafa Juan e Illán López
Patricia Villalba

Orde del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta del Plenari anterior.
2. Informació sobre la manifestació del 21 de desembre contra la Pobresa Energètica i les
activitats programades.
3. Informació sobre el Grup Municipal.
4. Informació sobre la reubicació de Mariana Urueña en el seu càrrec d'assessora de
València en comú.
5. Informació de les comissions de València en comú.
6. Informació sobre la proposta de Congrés de València en comú.
7. Resultats dels processos electorals: Comissió de Finances, Comissió Coordinadora,
Comissió de Garanties i Seguiment del Codi Ètic i vocals per a les juntes municipals de
districte.
8. Torn obert de paraules
Acords:
0.- S’ha tancant les votacions a las 19:00h, s’ invita a las persones presents no candidates
a estar present en el recompte manual, aquest se afegirà als resultats telemàtics i seran coneguts
en uns minuts.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta del Plenari anterior.
No disposem del acta del passat plenari, es posposa la seua aprovació al pròxim
plenari.
2. Informació sobre la manifestació del 21 de desembre contra la Pobresa Energètica i
les activitats programades.
S’ informa sobre la manifestació del 21 de desembre, a las 19h en San Agustín sobre la
pobresa energètica i per unes pensiones dignes i públiques. ValC ha participat activament
en l’ organització. Es demana a tres persones que faran de voluntàries de servei d’ordre a
la manifestació.
3. Informació sobre el Grup Municipal.
Àurea dona informació al voltant del GM i la seua activitat d’ aquestes setmanes.

Borrador ACTA
COORDINADORA - XX.07.2015
-

Participació:
o el dia 15 s’acaba el termini per a la presentació de propostes i votar els
pressupostos participatius. 292 propostes (114 de grups de treball i 178
individuals) es passen a les delegacions per estudiar la viabilitat. Han participat
decidimvlc.org es faran les votacions finals.
o Estratègies integrals de Nazaret, Orriols i Benimaclet.
o Continua en marxa el procés al voltant del model participatiu de la ciutat. El darrer
taller 17 de novembre, el proper serà el dijous a la Petxina.

-

Innovació. Se han inclòs Contemple Valencia, Fed. Persones Sordes... Els projectes d’
innovació social: APP para persones discapacitades.

-

Energies Renovables i Canvi Climàtic: Mapa de pobresa energètica. 23% de població
afectada. Diagnòstic energètic del Ajuntament. Està a la web.

-

Biblioteques 10 persones seran contractades.
Cooperació e immigració:
o
o
o

Cooperació al Desenvolupament. 1M€
Consell Interculturalitat.
Solimed 25-28 nov. Hi ha un manifest de 12 punts que compromès al
Ajuntament.



Transparència. UPV. Hackers Cívics. Càtedra Govern Obert.



Acció cultural: Teatre El Musical. Acollirà la Programació del teatre Escalante.



Habitatge. Es tanquen les ajudes lloguer social 2000 sol·licituds 800 concessions



Educació. 30 activitats 10000 persones. 23 municipis en una trobada.



Joventut. Dotar de més recursos a través del CJV



Patrimoni. Gener la propera convocatòria.



Oferta Ocupació Pública 2016

Pepa Petrel: comenta al voltant de funcionaris que “posen pals a les rodes” i suggereix que es
faça denuncia si cal.
Teresa Faus: Al voltant del pressupostos participatius hi ha una queixa generalitzada que
gastem molt de temps però allò aprovat l’any passat encara no s’ha fet (Carril bici Antic Regne,
Parking Bicis...) la gent vol veure allò que vota.
Resposta: Hi ha col·lapse de projectes de contractació, Peris explica que les coses van lentes...
la garantia és que es faran.

Borrador ACTA
COORDINADORA - XX.07.2015
Eva Martínez: sol·licita que les informacions es passen per escrit, abans del plenari i amb
enllaços informàtics, i així no siga un xaparro de dades, cosa que no fa saó. Posa com exemple
el tema de l’habitatge social. Àurea diu que és una bona idea i que es pot fer.
Esperança demana al voltant de les borses de treball municipals.
Isabel Corxete: Com s’avaluen els projectes de cooperació? Resposta: Ho han fet uns tècnics de
la universitat.
Salva Penalva: la Comissió de Seguiment del Pacte no funciona, no es convoca; alguna cosa
haurem de dir perquè no es allò acordat. Hem fet dos reunions i haurien d’haver-se fet 6. Cal a
més a més prendre el pols a les nostres responsabilitats, cal fer un treball de pressupostos... o
no podrem plantejar cap proposta raonada des de la racionalitat i el coneixement. Cal una
altra actitud sobre això. Pressupostos i seguiment de pacte.
4. Informació sobre la reubicació de Mariana Urueña en el seu càrrec d'assessora de
València en comú.
Mariana passarà a formar part del grup d’assessores de l’ajuntament. La seua tasca serà una
part la comunicació del GM i amb la plataforma, així com també la realització d’ informes de la
activitat política de Valc. En aquestes setmanes s’ acabaran de concretar les seues tasques i es
passaran a tot Valc per al nostre coneixement.
5. Informació de les comissions de València en comú.
-

Projectem en Comú. La convocatòria que es pensava fer ara és posterga al 9 de gener.

Eva critica que no hi ha cap informe de comissió, particularment la C. d’Acció a la Ciutat. Illán
explica que per a la coordinadora hi ha moltes convocatòries per l’avaluació del GM. Eva
respon que amb tots els processos oberts de participació a la ciutat ValC tindria que estar més
activa, creu que és una exigència que se’ns pot fer. S’ha posat en marxa tot sense discutir-lo
abans ací.
6. Informació sobre la proposta de Congrés de València en comú.
Es decideix ficar-li el nom d’ Assemblea Re-constituent, és un grup de treball obert. Dates
aproximades serien: 1a fase fins 15 gener, reflexió i elaboració de propostes en relació al: Codi
ètic, document organitzatiu i propostes polítiques.
2a 27 al 29 gener.
S’intentarà ajustar a questes dates. Al pròxim plenari se’ ns donarà tota la informació.
7. Resultats dels processos electorals: Comissió de Finances, Comissió Coordinadora,
Comissió de Garanties i Seguiment del Codi Ètic i vocals per a les juntes municipals
de districte.
S’ adjunta en altre document els resultats.
8. Torn obert de paraules

