ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 19
D'ABRIL DE 2016

ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-D. Vicent Sarrià Morell (PSOE)
VOCALS:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Figuera Més (Compromís)
- Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- Dª .María Jesús Cabel Sanchez (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente German Polo Fabra (València en Comú)
- D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
- D. José Vicente Aleixandre Blanquer (Ciutadans)
- Dª. Asunción Sanchis Morera (Ciutadans)
SECRETÀRIA:
-D. ª María José Beltrán Momblanch
EXCUSEN EL SEU ASITENCIA:
VICEPRESIDENT:
-D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)
REGIDOR:
-Dª María Dolores Jiménez Díaz
VOCALS
-D. Julio Such Miralles (PSOE)
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A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 19 d'abril 2016, es reuneixen en
els locals del Centre Municipal de Serveis Socials de Patraix, situada en la C/
Salabert, 13, els components del Consell de Districte que anteriorment es
relacionen per a tractar els següents punts de l'Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 24 de febrer
de 2016.
Informe de la Presidència del Consell.
Propostes dels Grups de Treball.
Mocions dels Grups Municipals.
Precs i Preguntes dels Vocals.
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 24 de febrer
de 2016.
No es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior per conèixer els senyors
vocals el seu contingut. Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
2. Informe de la Presidència del Consell.
Pel Sr President s'informa sobre el procés d'Inversions en barris, com un
procés experimental. Explicant les valoracions i sensacions, havent observat
certa confusió en alguns casos. Es pretén millorar el procés pilot amb idea de
repetir-ho i fer-ho permanent, estant previst arreplegar-ho en el pressupost
municipal de l'any 2017.
Es tracta d'una part d'inversions que fem en barris mitjançant uns projectes
aprovats en aquest procés. Existint gran varietat de projectes .
Respecte al tema de les subvencions, indica que pel Servei de
Descentralització i Participació s'està treballant en l'elaboració d'unes Bases
comunes per a tota la ciutat .S'informarà quant al seu contingut, terminis i altres
aspectes de tramitació.
Finalment, informa del procés de deliberació i consulta sobre la modificació de
les línies d'autobusos de l'EMT, que es desenvoluparà en el grup de treball
d'Urbanisme i Inversions en Barris de les Juntes Municipals. Des de la
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Regidoria de Movilitat s'ha obert aquest procés participatiu. El termini
d'inscripció serà fins al dia 3 de maig per als quals vulguen participar i encara
no estiguen inscrites en els grups de treball de les Juntes d'Urbanisme i
Inversions en Barris.
En principi hi haurà dues sessions, la primera del 16 al 20 de maig sobre
metodologia de treball i informació de la proposta de modificació de línies
existents i noves línies. I la segona del 30 de maig al 3 de juny per a
presentació de propostes i suggeriments per part de la ciutadania per a realitzar
un debat i dialogue sobre les mateixes, en relació als itineraris, la localització
de les parades, els horaris i freqüències de pas i els mecanismes de difusió i
propaganda de noves modificacions. Les propostes es traslladaran a la Taula
de Movilitat.
Finalitza la seua intervenció explicant les denominades llançadores per a
intercanvis segons rutes.

3. Propostes dels Grups de Treball.
Grup de treball d'Urbanisme:
Pren la paraula el Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Javier Guillot
Pipaón indicant que el dia 11 s'ha reunit el grup de treball per a tractar de la
consulta ciutadana fent una valoració del funcionament del procés.
En l'ordre del dia de la reunió, es va considerar que les associacions i veïns
aporten les propostes de la problemàtica del districte. Es van fer propostes per
la AV Sant Vicent Ferrer i pel president AV Creu Coberta D. Rodolfo Izquierdo
qui va proposar la modificació del pas de vianants d'avinguda Tres Forques,
considerant la proposta per facilitar el pas al geriàtric existent per el voltant.
Per una veïna Dª Àngels de la Torre s'ha lliurat un dosier al Grup de treball
sobre situació de la zona esportiva del barri de Jesús i la problemàtica de
situació del carrer republica de marfil.

Grup de treball de Benestar Social:
Pel Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Vicente German Polo Fabra
s'exposa la reunió del grup de treball en la qual es decideix el següent:

1ª Sol·licitar a l'Àrea corresponent i a l'Àrea de Transparència de l'Ajuntament
informació de les partides del pressupost sobre els temes d'exclusió social i
allotjament, així com dels projectes aprovats per a aquesta junta.
2ª Sol·licitar a l'Àrea corresponent de l'Ajuntament una avaluació de la
possibilitat d'utilitzar locals i espais de titularitat municipal, fora de l'horari
habitual per a l'activitat que proposen els diferents col·lectius.
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3ª Sol·licitar a l'Àrea corresponent de l'Ajuntament informació sobre els
projectes de Menjadors Escolars en període vacacional.

Grup de treball de Cultura:
Pren la paraula el Sr. Vocal coordinador del grup de treball D. Arturo García i
Lozano exposant les activitats del Projecte Cultural JMPatraix 2016. El Matí
Cultural de la Junta Municipal de Patraix de 2016 del 17 d'abril en el Centre
Cultural La Rambleta. Es van celebrar diversos Festejos:
El Festeig de Trobada de Bandes de Música del districte amb l'actuació de les
cinc Bandes de Música pertanyents a la demarcació territorial de la Junta de
Patraix ,remarcant l'alt nivell i professionalitat de les Bandes de Música.
A l'acte van acudir el Sr. Alcalde D. Joan Ribó, així com els Srs. Regidors de
l'Ajuntament de València: D. Carlos Galiana Llorens, Dª Consol Castillo Plaza,
Dª Pilar Soriano Rodríguez, Dª Isabel Lozano Lázaro, Dª Sandra Gómez López.
El Festeig de el “reconeixement a la labor cultural realitzada” per les persones
residents en el districte, que per la seua activitat cultural, social i humanitària
hagen destacat. Sent enguany per a D. Francisco Martínez Roca, més conegut
com Paco Roca, veí del districte i per a l'entitat Associació cultural la
Muixeranga de València com a grup que respecta les tradicions i espais
valencians. Així també es van lliurar els premis de Concurs de Redacció.
Es té previst sol·licitar dos dies diferents al Centre Cultural La Rambleta per a
poder realitzar els Festejos l'any 2017.
Es procedeix a donar lectura de la Fallada del Jurado del VIII Concurs de
Redacció sent premiats els alumnes del Col·legi José Soto Mico: 1er premi
Juan Ferrers Sánchez ,2º premi Nerea Arnal Galván i 3er premi Bandres
Ernesto Quadra. Quant al Premis als Col·legis van resultar guanyadors el
Col·legi José Soto Mico Cicle 5º Curs i Col·legi José Soto Mico Cicle 6º Curs.
S'han elaborat les Bases del Concurs de Redacció Tema Lliure 2016 i del
Concurs de Redacció per a escolars. I es mantindrà el Concurs de Pessebres
per a 2016 i s'estudiara continuar amb el festeig Joves Promeses.
S'ha estudiat la Creació d'un Certamen d'Arts Plàstiques.
Sotmès a votació dels membres del Consell de Districte el Projecte d'Activitats
Culturals per a 2016 i la Fallada del Concurs de Redacció, s'aprova per
unanimitat.

4. Mocions dels Grups Municipals.
No consta presentada cap Moció de Grup Municipal, passant a tractar el
següent punt.
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5. Precs i Preguntes dels Vocals.
Pren la paraula vocal Dª Adriana Hernández Massotti, indicant que no s'han
descentralitzat les Juntes estan totes col·lapsades. I després de realitzar
algunes observacions sobre la Trobada de Bandes celebrat el passat 17 d'abril
formula preguntes sobre:
1. El “Bo social amb tu. Desitja conèixer les Bases que ho regulen i la Partida
Pressupostària. Vol saber on estan les Bases publicades i baix que legislació.
2. Els Projectes d'Urbanisme-Pressuposats participatius i inversions en barris:
S'ha pagat a gent per a fer el projecte d'urbanisme a part de funcionaris?
El projecte que més vots té són 76 vots i el que menys 6.
3. Les subvencions a associacions. Respecte a les subvencions per a les
AAVV, sol·licita conèixer si se'ls va a exigir projectes i es va a contractar a gent
perquè se'ls ajude.
4. La subestació de Patraix.
Pren la paraula D. Arturo García i Lozano contestant sobre el tema de la
Trobada de Bandes i explicant els detalls de la seua organització tenint el
mateix pressupost que l'any anterior per al Festeig de la Trobada de Bandes, si
bé per a aquesta edició, s'han fet a més dels cartells un PDF que s'ha manat
via email a les Bandes per a difondre-ho entre els seus associats.
Les coses bones han de continuar pel que s'ha demanat la cessió del Centre
Cultural La Rambleta dos dies diferents per a 2017.
El President de la Junta contesta sobre el procés de Pressupostos participatius
i inversions en barris indicant que és una experiència pilot i és millorable. En el
Govern municipal tot el que poden fer els funcionaris es fa.
Sobre el tema de la subestació indica que va ser suprimida de la programació
del ministeri per crisi fins a la programació del 2020.

Intervé Dª Silvia Peñarrubia Soto vocal de Compromis, aclarint que “Va
Cabañal”, no té res a veure amb el projecte d'Inversió en Barris.
Intervé D Asunción Sanchis Morera vocal de Ciutadans, preguntant sobre el
solar del carrer El Moncayo. Es tracta de conèixer la situació actual del solar, si
encara té acumulació d'enderrocs i brosses.
El Sr. President li indica que li faça arribar la documentació i se li contestarà.

Intervé D ª Adriana Hernández Massotti Vocal PP preguntant si se'ls ha negat
subvencions a les associacions de veïns?
Pel Sr. President es contesta que, s'estan elaborant unes Bases reguladores
de les Subvencions que eixiran en breu.
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6. Intervencions Veïnals.
Pel Sr. President s'informa que respecte a les preguntes dels veïns dóna
trasllat a les Delegacions Municipals corresponents han contestat per escrit les
preguntes veïnals presentades i recorda que els dimecres últims de cada mes
rep als veïns i entitats en els locals de la Junta.
En primer lloc, intervé D. Antonio Bartual de l'AMPA del col·legi Sant
Àngel de la Guarda, sobre la problemàtica del trasllat del col·legi ja que les
dimensions de les voreres d'un metre en el costat imparell.
Es contesta pel Sr. President s'ampliant la resposta donada per escrit a
l'AMPA, explicant que el problema està en què assetge situar les instal·lacions
provisionals.
En segon lloc, intervé Dª Rafaela Azmezcua presidenta de l'Associació de l'Av.
Favara, sobre els següents assumptes:
Subestació Elèctrica de Patraix
Sol·licitud d'informació sobre constitució del Grup de Treball de Contaminació
Acústica.
Estat de tramitació de les denúncies i sancions al bar Rincón de Daisy
Li contesta el Sr. President informant que se li ha respost per escrit i respecte al
grup de treball del soroll intervé amb la Conselleria perquè es reunisca el
Consell amb els veïns, tornarà a parlar sobre aquesta sol·licitud, i li consta que
encara no s'ha reunit aquest grup de treball.

En tercer lloc intervé el representant del Grup Scout Bitàcola:

Exposa la valoració de la Consulta Ciutadana d'Inversions en els Barris del
Grup, sol·licitant una simplificació del procés amb inscripció en la pàgina web
més amigable i publicitar i explicar millor el procés.
Aquesta valoració l'han plasmat en un escrit que han fet arribar al Sr. President.
Li contesta el Sr. President D. Vicent Sarria agraint l'escrit i donarà trasllat a
Regidor de Descentralització i Participació D. Jordi Peris.

En quart lloc intervé la veïna de la Torre Ángeles, qui realitza una crítica al
procés d'Inversions en Barris per saltar-se els terminis.
Sol·licita informació sobre situació del Parc d'Artilleria i uns carrers en
condicions.
Indica que ha preparat un dosier que ha fet arribar al Sr. President per a la
pròxima reunió del Grup de Treball d'Urbanisme.
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Li contesta el Sr. President D. Vicent Sarria explicant les previsions sobre tema
dels edificis. Per a enguany està previst, intervencions en l'edifici d'Enginyers i
el pròxim el d'Artilleria. Cal esperar al fet que es complisquen els compromisos.

En cinquè lloc intervé l'Associació Sant Vicent Màrtir-Bulevard Sud
representada per D. José Navarro:
Pregunta sobre: La Il·luminació del barri, des de l'església fins a la Creu
Coberta. Han demanat la il·luminació i volen participar en el projecte i saber
com es va a fer. I sobre el denominat Forn de Calç de la Rambleta.
Li contesta el Sr. President D. Vicent Sarria, indicant que és competent el
servei d'enllumenat a qui farà arribar l'interès de l'associació. I sobre l'assumpte
del Forn de Calç, demana els antecedents a l'associació per a poder
aconseguir informació.

En sisè lloc intervé D. Rodolfo Izquierdo, President de la AV Creu Coberta:
Realitza una crítica a la Consulta Ciutadana d'Inversions en barris, incidint en el
problema dels vots i la necessitat que es faça una votació física dipositant el vot
en unes urnes. Passant a formular la següent pregunta:
Pregunta sobre l'ocupació massiva de la via publica del barri amb taules i
cadires a la porta dels bars. Sol·licita s'adopten mesurades sobre aquest tema.
Li contesta el Sr. President D. Vicent Sarria, indicant que s'està en açò existint
zones que encara no s'han pogut pintar, però la voluntat de l'ajuntament és fer
complir l'ordenança i anar pintant les ocupacions.
En setè lloc intervé la AV Sant Vicent representada per Dª Teresa Tarazona:
Sol·licita informació sobre l'execució de la passarel·la per als vianants i ciclista
que connecta el Cami Real amb La Torre.
Li contesta el Sr. President D. Vicent Sarria, que el projecte es licita enguany
En vuitè lloc intervé la AV de Patraix D Carlos Duran:
Sol·licita informació sobre les gestions realitzades en el tema de la Memòria
Històrica, en concret sobre els símbols de la caserna de la Guàrdia Civil.
Li contesta el Sr. President D. Vicent Sarria, indicant que estan incloses el grup
d'habitatges del Arzobispado i la Caserna.
Respecte als projectes aprovats en la Consulta Ciutadana -Inversions en barris
sol·licita un debat.
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El Sr President contesta a les preguntes i qüestions plantejades sobre la
consulta ciutadana incidint en la informació donada en l'anterior consell i al
principi d'est.

I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió sent les vint-i-una
hores trenta-cinc minuts del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
J.M.PATRAIX

VºBº
EL PRESIDENT DE LA J.M.PATRAIX

Fdo: Mª José Beltrán Momblanch

Fdo: Vicente Sarrià Morell

8

