ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 6 DE
JULIOL DE 2017

ASSISTENTS:
PRESIDENT:
- Vicent Sarrià Morell (PSOE)
VOCALS:
- Artur Garcia i Lozano (Compromís)
- José Higuera Más (Compromís)
- Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- María Jesús Cabel Sánchez (PSOE)
- Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- Vicente Ortuño Requena (València en Comú)
- Ana Arbaizar Martínez (PP)
- Vicente Orts Llácer (PP)
- José Forner Cervilla (Ciutadans)
- Susana Reich Scorssone (Ciutadans)

REGIDORA
-María Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)

SECRETÀRIA:
-María José Beltrán Momblanch

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:
VICEPRESIDENT:
-Carlos Galiana Llorens (Compromís)

VOCALS:
-Julio Such Miralles (PSOE)
-Adriana Hernández Massotti (PP)
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A València, a les 19 hores 00 minuts del dia 6 de juliol de 2017, es reunixen en
els locals del Centre Municipal de Servicis Socials de Patraix, situat al c/
Salabert, 13, els components del Consell de Districte que anteriorment es
relacionen per a tractar els punts de l'orde del dia següents:

ORDE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 4 d'abril de
2017.
2. Informe de la Presidència del Consell.
3. Propostes dels grups de treball.
4. Mocions dels grups municipals.
5. Precs i preguntes dels vocals.
6. Intervencions veïnals.
El Sr. president dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 4 d'abril de
2017
No es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior ja que els vocals en coneixen
el contingut.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

2. Informe de la Presidència del Consell
Pren la paraula el president, Vicent Sarrià Morell, que informa sobre diversos
assumptes:
En primer lloc, informa sobre les subvencions 2017 per al desenvolupament de
projectes de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme, i
indica que enguany s'han canviat les bases i la convocatòria.
En segon lloc, sobre la creació de tres juntes municipals. Informa que després
de l'estiu està previst el funcionament de les noves juntes de districte: Junta
Horta-Nord, Horta-Sud i Benimàmet. Comptaran amb un secretari tècnic
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d’Administració General (TAG) i personal administratiu, i quedarà per decidir la
localització exacta de la seu de la Junta Municipal Horta-Nord.
En tercer lloc, aborda la temàtica del model de participació. Indica que els
treballs estan avançats i que tindrà lloc un debat sobre el model de participació
que serà tractat en el Consell Social de la Ciutat.
En quart lloc, la data de celebració dels pròxims consells de districte. Informa
que se celebraran en el mes d'octubre i, en concret, en la Junta Municipal de
Patraix, la primera setmana d'octubre, abans del pont del dia 9.
Finalitza la seua intervenció tractant l'assumpte dels projectes participatius, i
indica que els projectes de l'any 2016 estan tots completats, per exemple el de
la Torre de la Maçana. En el mes de setembre, des de la Delegació de Medi
Ambient, s'abordarà el projecte de les incidències causades per les
defecacions dels gossos a la via pública, voreres, jardins i la resta d’espais amb
una campanya respecte d'això.

3. Propostes dels grups de treball
Grup de treball de Cultura:
Pren la paraula el coordinador del grup de treball, Arturo García i Lozano, el
qual exposa que este grup de treball s'ha reunit en diverses ocasions per a dur
a terme la preparació de les activitats del projecte festiu de la Junta Municipal
de Patraix de l'últim trimestre del 2017.
Felicita l'Associació de Veïns Creu Coberta per l'exposició de fotografies
realitzades en el local de la seua seu social.
Passa a exposar les distintes activitats culturals festives de l'últim trimestre i la
realització d’un acte el dia 26 de novembre en el Centre Cultural La Rambleta
per a l'entrega dels premis de les activitats següents:
I. Concurs de redacció infantil, per als alumnes dels col·legis del districte, amb
la finalitat de fomentar en els xiquets l'afició a la lectura i la capacitat creativa
literària. El lema i el tema del concurs que s'ha considerat per a les redaccions
en castellà o valencià és “Viure en igualtat”; es tracta d'unir en tolerància. I per
a la redacció en valencià, el lema serà “Vine al meu barri”. La data de
presentació per a participar en este concurs serà de l'1 al 15 octubre.
II. Segon certamen literari. Es va acordar la data de presentació de l'1 al 15
d'octubre de 2017, tant per al certamen de prosa com per al certamen de
poesia.
III. Certamen fotogràfic VI Certamen de Fotografia de llocs de la demarcació
territorial de la Junta Municipal. Es va aprovar com a data de presentació de l'1
al 20 d'octubre de 2017.
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Finalment, quant al reconeixement individual i col·lectiu a la persona o col·lectiu
de la demarcació territorial de la Junta Municipal de Patraix que haja destacat
per la seua labor social, cultural o humanitària, també està previst, com l'any
anterior, la celebració d'esta activitat. El termini de presentació de propostes
s'obrirà a partir del 15 de setembre.

Grup de treball d'Urbanisme:
Pren la paraula el coordinador del grup de treball, Javier Guillot Pipaón, que
indica que el passat 27 de juny es va celebrar una reunió amb la regidora Pilar
Soriano Rodríguez, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic i
regidora delegada de Gestió de Residus Sòlids en els locals de la Junta de
Patraix, per a parlar sobre la neteja en el Districte de Patraix i per a tractar de
les preguntes relatives a temes propis de la seua regidoria, sobre neteja de
parcel·les, jardins i solars.
Remarca que en la reunió del grup de treball d'Urbanisme es van abordar,
entre altres temes, la plataforma del col·legi que hi ha al costat de l'Hospital
Doctor Peset i la intervenció en la primera parcel·la del Parc Central.

Grup de treball de Benestar Social:
El coordinador del grup de treball, Vicente Ortuño Requena, exposa que s'han
dut a terme dos reunions en què s’ha efectuat un sondeig de temes sobre els
quals estan més interessats els veïns. Destaca l'assumpte de la pobresa en el
barri i indica que començaran a informar la gent del grup de treball per a
després fer-ne un informe.
Està previst dur a terme trobades amb les AMPA de la zona de Jesús-Patraix.

4. Mocions dels grups municipals
No se n’ha presentat cap moció.
5. Precs i preguntes dels vocals.
No se’n formula cap prec ni pregunta.

6.Intervencions veïnals
El president recorda que les preguntes es poden presentar en qualsevol
moment, encara que no estiga convocat el consell; tot això per a poder agilitzar
els informes dels distints servicis municipals i traslladar les respostes amb
promptitud.
En primer lloc, intervé Rodolfo Izquierdo, president de l'AV Creu Coberta,
sobre els assumptes següents:
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1. Inicia la seua intervenció felicitant l'Ajuntament per l'expansió dels actes de la
Fira de Juliol als barris, ja que hi ha gent major que no pot anar als jardins dels
Vivers i així, amb esta mesura, disfruta de les distintes activitats festives que
realitza l'Ajuntament.
2. Assumpte del pressupost per a la Junta Municipal. Seria possible un
pressupost major per a la Junta Municipal en els pressupostos? Ja que la
dotació actual suposa una discriminació de Jesús-Patraix en els pressupostos
municipals, en comparació amb altres juntes que tenen més euros que
nosaltres.
El president li contesta que s'han fet les gestions perquè es dote la Junta
Municipal amb més recursos. La constitució de les tres juntes noves no
afectarà el pressupost de la Junta de Patraix.
3. Per a quan les zones esportives en el barri, que són tan necessàries?
El president li contesta indicant que, quant a zones esportives, la realitat és que
falta este tipus de dotació.
4. És possible el reforç del grup policial per a la solució de conflictes en els
barris?
5. Finalment, mostra la disconformitat dels veïns amb l'eliminació de
l'aparcament en el carril bus per la nit, amb motiu del funcionament dels
autobusos de l'EMT en horari nocturn. Exposa la problemàtica de la carència
d'aparcaments que suposa que els veïns dels distints barris de la zona no
puguen aparcar, i quantifica en el 75 % els veïns que estan en contra d'eixa
mesura.
Li contesta el president que l'objecte de la mesura adoptada és deixar lliure el
carril bus nocturn en les rondes de la ciutat i als voltants de la Creu Coberta,
perquè els veïns puguen disposar d'una major qualitat en el transport nocturn.

En segon lloc, intervé per l'Associació de Veïns Favara, Rafaela Azmecua
Casas:
1. Pren la paraula la Sra. Azmecua per a demanar una comissió sobre la
subestació i sol·licita informació sobre el termini perquè la comissió funcione.
Intervé el president, el qual indica que ha contestat les preguntes fetes per
l'Associació de Veïns i, en concret, respecte a la subestació de Patraix. Tots els
grups estan conformes a traslladar al Ministeri d'Indústria la petició d'incloure la
subestació de Patraix amb urgència en la programació i, per tant, que figure
dins de la nova programació. Es pretén que este mateix any torne a aparéixer
la subestació de Patraix en el llit del riu Túria.
2. Dóna suport a la sol·licitud de zones esportives que ha fet el president de
l'Associació de Veïns Creu Coberta.
Sol·licita informació sobre l'existència de conductes d'aigües pluvials (tubs) en
mal estat del Col·legi Jesús Gaspar Aguilar.

En tercer lloc, intervé Juan Julián Verges Mora, president del Parc Central
Empar Iturbi:
Sol·licita informació sobre diversos temes:
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1. Ampliació vorera encreuament carrer de Sant Vicent – Empar Iturbi (avanços
en el procediment anunciat pel senyor Sarrià el 31 d'octubre de 2015).
2. Queixa respecte a SEPES, referida que la Conselleria d'Educació no ha
concretat les dates del desallotjament definitiu del Col·legi Públic Sant Àngel de
la Guarda. Termini d'execució de derrocaments, urbanització de la zona i
construcció del nou col·legi.
3. Manteniment de l'estat de brutícia de les parcel·les ubicades davant del
Col·legi Públic Sant Àngel de la Guarda.
Sobre els tràmits de l'expedient d'expropiació el president li contesta que està
en fase de terminació de redacció del projecte de la vorera. Ja fa temps que
s’intenten solucionar els problemes del solar, tenint en compte que és un
immoble amb tres titulars diferents i que s’hi ha de buscar un acord. S'ha
recorregut a l'expropiació en àmbit viari del servici que queda a l'altura de la
tanca publicitària que quedaria en línia de façana. L'Ajuntament té previst
derrocar el mur i ampliar la vorera, però dependrà del cost de l'actuació. Quant
als solars del carrer del Moncayo, el 20 de juny, després de diversos
requeriments, seguixen bruts i s’hi actuarà.
Quant a l'assumpte dels derrocaments SEPES, és el Ministeri de Defensa el
responsable dels derrocaments (fins que no es justifique que han tret totes les
coses del col·legi, no es licitarà). El procés és el següent: primer, efectuar els
derrocaments; segon, dur a terme la urbanització, i tercer, efectuar la
construcció del col·legi. El tema estarà resolt en esta legislatura.

En quart lloc, Antonio Pla Piera de l'AV Patraix:
1. Formula el prec que les línies nocturnes de l'EMT s’estudien i es revertisca la
utilització com a línies nocturnes, que queden com abans de la modificació, un
espai per a aparcar els veïns.
2. Sol·licita una neteja de les zones habilitades per a escampament de gossos,
a la plaça d’Enrique Granados, perquè desprenen mala olor.
3. Quant al tema de la posada en marxa del registre de solars a la ciutat de
València, sol·licita que s'instaure el dit registre per a Patraix. Li contesta el
president que, quant al registre de solars i edificis per a rehabilitar,
l'Ajuntament, a instància d'un particular que vullga edificar, pot tramitar la
sol·licitud per als immobles del registre de solars que es troben en situació de
sis anys sense edificar. Es tracta d'un instrument que la llei permet, però no se
li ha donat tràmit mai. S'han fixat criteris de prioritat a les àrees del centre i
l'eixample. No s'ha inclòs el centre històric de Patraix perquè s'està elaborant el
planejament que inclourà una reordenació de l'espai de Patraix.
4. Sol·licita una revisió de la font de la plaça de Patraix, ja que constantment
s'enganxa el polsador, i com que suposa un problema de barrera urbanística,
sol·licita la baixada a cota zero. Acaba la seua intervenció sobre este punt
sol·licitant conéixer la data de remodelació de la plaça de Patraix. Li contesta el
president que es comprovarà la font per a veure la incidència del polsador i el
seu funcionament, així com de la resta dels assumptes plantejats en este punt.
5. Sol·licita informació sobre la titularitat de l'espai per a urbanitzar al costat del
Centre de Salut al carrer de José Pérez-Fuster (metge), ja que esta associació
ha sol·licitat la urbanització d'eixe espai. Li contesta el president que el sòl
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situat darrere del Centre de Salut no està donat d'alta com a propietat
municipal. No es pot urbanitzar una zona que no és propietat de l'Ajuntament,
caldria demanar per a això la cessió dels terrenys.
6. Sol·licita la substitució dels fanals existents del carrer de Salabert i l'Alcúdia,
ja que els considera uns “fanals de carretera” que estan prou erosionats. El
president li contesta que en estos moments els fanals del carrer de Salabert
estan en via de substituir-se per il·luminació amb leds.
En cinqué lloc, Ximo Mora per l'entitat Scout Bitácora
1. Comença la intervenció felicitant el president per la iniciativa de reunir altres
regidors d'altres àrees afins al grup de treball d’Urbanisme de la Junta
Municipal, i sol·licita que esta iniciativa es repetisca una vegada a l'any com a
mínim, perquè la regidor Pilar Soriano puga departir amb els veïns sobre la
neteja i altres assumptes del districte de Patraix. També sol·licita que s'amplie a
altres delegacions municipals, perquè assistisquen altres regidors a este tipus
de reunions.
2. Com està la situació de l'execució dels pressupostos participatius de l'última
convocatòria en el districte? En concret, el projecte:
-Instal·lació Esportiva Elemental (IDE), a Vara de Quart, Safranar i Favara
(24/11/2016). Grup de treball per districte Patraix. Codi de la proposta: VLC 2016-347. Habilitar una Instal·lació Esportiva Elemental (IDE) als barris de Vara
de Quart, Safranar i Favara. Dotació: 60.000.000 €.
Li contesta el president que es donarà trasllat de la seua pregunta perquè es
conteste. Recorda als assistents que les contestacions a les preguntes veïnals
seran remeses per escrit

I sense més assumptes que tractar, s'alça la sessió a les vint-i-una hores
cinquanta-dos minuts del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
JM PATRAIX

Mª José Beltrán Momblanch

Vist i plau
EL PRESIDENT DE LA JM PATRAIX

Vicente Sarrià Morell
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