4. Reunió del Consell Ciutadà Municipal
La Morada de València, a les 17:17 del 05 de novembre 2018.
Assistents:
1. Jaume Paulino
2. Lola Saiz
3. Nacho Lezica
4. Cristina García
5. Pape
6. Salvador Pérez
7. Teresa Faus
8. Esperança Pascual
9. Clara Icardo
10. Claudia
11. Ángela Nzambi (Skype)
12. Pau Martín
13. Marilo Catalá
14. Ainhoa
15. Vicente Zaragozá Dolz (candidat autonòmic amb DNI 19461651V)
16. Joan Cebolla
17. Alberto López
Absències justificades:
1. Vicente Ortuño
2. Daniel Aguilar
3. Manuel Corell
4. Maria Gaviña
5. Ana Bedrina
6. Ángela Pedraza

Ordre del dia
Punt 1. Sol·licitud d'avals.
• Es presenta la candidata Maria Ester Ferré amb DNI 39870508P per a l'autonòmic, la qual és
avalada amb 16 vots a favor, cap abstenció ni vots en contra.
• Es presenta la candidata Carmina Reig Bataller amb DNI 21634103G per a les europees, la
qual surt avalada amb 17 vots a favor, cap abstenció ni vots en contra.
• Es presenta la candidatura conjunta de Cuidem València per a les eleccions municipals,
integrada per:
Maria Oliver Sanz amb DNI 33452831K, com a cap de llista
Jaume Paulino Cuenca amb DNI 29204660L
Papa Balla Ndong amb DNI X5788982C
Ana Bedrina Trabajo amb DNI 19446628F

María Dolores Saiz Martínez amb DNI 22541175W
Pau Martín Rivera amb DNI 24381647Z
Joan Cebolla Moll amb DNI 73913212K
Clara Icardo Sancho amb DNI 29181890L
Ignacio Lezica Cabrera amb DNI 20962838V
Maria Gaviña Costero amb DNI 22696967S
Manuel Corell Raga amb DNI 19454601M
Maria Oliver Sanz amb DNI 33452831K
Regina Rocío Tulmo Meza amb DNI 29219803M
La mateixa és avalada amb 16 vots a favor. Cap vot en contra i cap abstenció.
Es presenta la candidatura de Vicente Zaragozá per a les autonòmiques, la qual és avalada amb
17 vots a favor. Cap abstenció ni vots en contra.

Punt 2. Secretaria de finances
Maria Cristina informa que a hores d'ara tenim 6.000 euros i s'ha aconseguit mantenir
l'equilibri financer, sempre que no hi hagi cap despesa imprevista. Si invertim diners en
aquestes eleccions arribarem a les municipals sense fons de cap tipus. La proposta és fer
aquesta campanya a cost zero. Cedir l'espai i que el procés intern electoral sigui a cost zero per
tal de conservar el màxim romanent per a les eleccions municipals de la primavera que ve.
S'ha de tenir clar que les candidatures no poden gastar-se res pel seu compte. Qualsevol
despesa, és despesa del partit. Si la despesa és zero, ho és per a totes les candidatures.
Votació sobre campanya a cost zero:
17 vots a favor. Cap abstenció ni vots en contra.
Torn obert de paraules
Nacho Lezica: he estat en una trobada de joventut organitzat per l'Estat. Des de València han
anat 9 persones. València era l'únic grup que ha mantingut la paritat.
Esperanza: La setmana del 25 de novembre és la setmana contra la violència masclista i hi
haurà moltes activitats programades de les que s'anirà donant degut compte.
Pape: el 3 de novembre vam estar a Alcorcón amb un èxit de convocatòria important de 800
persones. Va assistir com a ponent Maria Oliver, parlant dels seus èxits a l'Ajuntament de
València i les seves bones pràctiques. Ha estat molt enriquidor i s'ha demostrat el que som a
nivell estatal i municipal com a govern del canvi.
La intervenció de Maria Oliver sobre els èxits aconseguits ha estat molt ben considerada pel
grup d'assistents.
Pau: A títol informatiu voldria informar sobre el PAI de Benimaclet. Hi ha un grup de gent que
ha començat a demanar signatures per des classificar el sòl i que torne a ser sòl rural. És una
feina que l'ajuntament pot dur a terme si vol. Abans d' aquesta plataforma, ja hi va haver una
que era Benimaclet és Futur i que va estar treballant amb la regidoria de participació.
Segurament es demanarà una reunió amb el partit, ja que estan acudint a parlar amb tots els
partits.

El tema està agafant dimensió i cada vegada se sent més, Compromís està començant a fer-se
ressò, i hauríem no deixar-ho de banda.
Incloure com a punt de l'ordre del dia en una propera reunió, ja que està excedint el barri,
perquè s'informi igual que s'ha informat del PAI del Grau.

