ACTA CORRESPONENT Al CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 20 D'OCTUBRE 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)
REGIDOR:
-Dª María Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)
SECRETÀRIA:
-D. ª María José Beltrán Momblanch
EXCUSEN LA SEUA ASSITÈNCIA:
VICEPRESIDENT:
-D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)
VOCALS
-D. Julio Such Miralles (PSOE)

A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 20 d'octubre 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'Orde del Dia:

ORDE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 4 de juliol de 2016.
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 de juliol de 2016.
No es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior per conèixer els senyors vocals el seu
contingut.
Intervé el vocal del Grup Compromis D Artur García i Lozano indicant que en l'acta consta
que se celebrarà la pròxima sessió en el mes de setembre.
Pel Sr President D Vicent Sarrià Moreno, s'aclareix que l'acta esta correcta ja que així es
va dir en la sessió anterior però, la data de la convocatòria coincidia amb el Debat de la
Ciutat, motiu pel qual s'ha passat la sessió als tres mesos.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
2. Informe de la Presidència del Consell.
Pel Sr President s'informa sobre dos assumptes. El relatiu al procés de Reforma del
Reglament de Participació Ciutadana, i el dels Pressupostos Participatius, procés
participatiu veïnal per a l'elecció de Propostes d'inversió en barris per a l'any 2017
“Decidim València”.
Quant al primer, s'ha iniciat un procés de reforma per a la modificació del Reglament. Es
tracta d'un procés reglat municipal, amb una tasca prèvia de recollida de propostes. En
aquest sentit, s'ha iniciat una enquesta entre la Federació d'associacions de veïns,
associacions veïnals i veïns duent a terme una recollida d'aquells aspectes susceptibles de
modificar per a elaborar una proposta inicial.

Respecte al segon, els Pressupostos Participatius, Pressupost d'Inversions, El procés es
dividirà en quatre fases:
1.- Presentació de propostes durant un termini de 2 mesos, i com a novetats es
programarà a nivell de districtes i no de Juntes Municipals, i també se sabrà el pressupost
assignat des de l'inici. Els criteris de repartiment d'aquest pressupostos són similars als de
l'any passat. Es pretén crear grups de treball amb assistència tècnica i la presència serà de
la Presidencia de la Junta o en qui delegue, per a cercar el major consens possible en els
projectes a presentar, intentat evitar una batalla inicial entre projectes, que després no
siguen viables. Les propostes eixiran d'aquest grup de treball o a títol individual però amb
almenys 30 veïns com a suport.

2.- Estudi de viabilitat pels tècnics municipals, amb justificació raonada per a aquells que
no puguen executar-se.

3.- Fase de participació. Resultaran com a màxim 7 propostes per districte que seran les
que passaren a la plataforma de votació. Es podrà votar amb 16 anys i no caldrà votar en
el districte en el qual s'estiga empadronat. Per a facilitar la votació es crearen punts en
l'àmbit de la Junta per a suport i assessorament en el procés.

4.- Execució dels projectes aprovats i seguiment del procés que correspondrà al Grup de
treball d'Urbanisme de la Junta municipal.
S'està en fase d'elaboració del pressupost municipal, partint d'una xifra aproximada de set
milions d'euros o la quantitat que al final siga. Indicant que encara que no s'ha modificat el
Reglament, si s'introdueixen modificacions sobre els aspectes que van suscitar més rebuig
en el seu moment, en honor d'evitar problemes com l'any passat.
S'han considerat les qüestions del disseny, la publicitat, la qualitat de la informació, els
terminis (amb temps més adequats),així com simplificar la consulta amb menys passos
intermedis ,i corregir alguns aspectes de la consulta de l'any passat ,en concret, les
associacions veïnals participaran de forma individual,diferenciant-les d'aquesta forma i
reconeixent la posició de les mateixes.
Es fita l'espai territorial, l'àmbit en el qual es pot treballar les propostes .Se separen els
Pressupostos per districtes el de Jesús i el de Patraix. Creanse uns Grups de Treball “ad
hoc”, convocats per la Junta Municipal de Patraix, estant prevista la constitució del Grup de
Treball de Jesús el pròxim 27 de novembre, en reunió en CMSS Sant Marcel-li, que estarà
presidida pel President de la Junta o persona en qui delegue. La reunió del Grup de Treball
de Jesús serà en el CMSS Patraix. Estant en marxa una campanya d'informació pública.
En definitiva es tracta de millorar la gestió.
Pren la paraula Dª María Dolores Jimenez,regidora de l'Ajuntament de valència pel Grup
Ciutadans, plantejant una queixa pel fet que coincidisca una reunió de la delegació de
Participació Ciutadana el mateix dia que els Consells de Districte.

Li contesta el Sr President indicant que es tracta d'un problema d'agenda.
Finalment, informa sobre l'acord de Junta de Govern local de la modificació dels membres
de les Comissions d'Avaluació de les Subvencions, passant a tenir un caràcter tècnic
estant integrades per un tècnic del Servei de Descentralització i Participació Ciutadana, el
secretari de la Junta i l'animador soci-cultural, en total, tres tècnics avaluaran els projectes.
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 no s'ha reunit el grup de treball.
Grup de treball de Benestar Social:
Pel Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Vicente German Polo Fabra s'exposa que
no s'ha reunit el grup de treball.
Grup de treball de Cultura:
Pren la paraula el Sr. Vocal coordinador del grup de treball D. Artur García i Lozano agraint
a dues entitats del districte, l'AV Sant Marcel-li i AV Patraix la invitació realitzada i felicitarlos pel ben que han fet les Festes.
Quant a la dates de lliurament dels premis del Concurs de Redacció i del Certamen Relats
Curts Literari i de Poesia, serà el pròxim 26 de novembre de 10h a 15h en el CMSS Patraix
carrer Salabert 13.
S'ha sol·licitat la utilització del Centre Cultural La Rambleta, per a poder realitzar els
Festejos de la Junta de Patraix l'any 2017, en concret el dia 30 d'abril i el 26 de novembre.
Des del Grup de Treball de Cultura lamenten el retard en l'aprovació de les Bases dels
Festejos, els Concursos de Redacció i el de Relats Curts aprovats.
Per ultime exposa el contingut del Festeig de Certamen de Fotografia, dotat amb cinc
premis de 250 euros cadascun més Diploma de participació.
Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.
4. Mocions dels Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Ciutadans es presenta una Moció, que prèvia declaració i votació
d'urgència, es dóna lectura del seu contingut:
“El passat mes d'agost, concretament el dia 8, es publicava en el BOP la convocatòria que
havia tret l'Ajuntament de València per a sol·licitar subvencions destinades a entitats
ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment
de l'associacionisme. El crèdit per a la concessió d'ajudes que figurava en la Base 3ª
ascendia a 215.000.-€, import que es distribuïa entre les 7 Juntes Municipals de Districte,
sent el límit màxim d'ajuda per projecte i/o actuació de 2.500.-€, tal com consta en la Base
8ª.

La composició de la Comissió Tècnica de Selecció en cadascuna de les Juntes Municipals
de Districte regulada en la Base 9ª ha sigut modificada en virtut d'acord aprovat per la
Junta de Govern Local del passat dia 30 de setembre de 2016, a instàncies d'una Moció
del Regidor de Participació i Acció Veïnal, reduint el nombre de membres, i en
conseqüència deixant fora de la citada Comissió als 2 vocals de la Junta que eren
proposats pel President i representaven als veïns del Districte.
Per tot la qual cosa, els vocals del Grup Municipal del Partit Ciutadans presenten la
següent
PROPOSTA D'acord
Primera.- Que s'inste al Regidor de Participació i Acció Veïnal perquè porte a la pròxima
Junta de Govern Local que se celebre immediatament posterior a la celebració del Consell
en la qual es debata la present moció, una nova iniciativa que anul·le i deixe sense efecte
l'acord adoptat en la Junta del passat dia 30 de setembre de 2016 que modificava la Base
9ª de les bases reguladores de les convocatòries de subvencions destinades a entitats
ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment
de l'associacionisme.
Segona.- Així mateix, requerim al Regidor de Participació i Acció Veïnal perquè en virtut de
la proposta que elevem a aquest Consell, es modifique la meritada Base 9ª perquè la
composició de les Comissió Tècnica de Selecció de la Junta Municipal del Districte de
Patraix encarregada d'avaluar els projectes de participació ciutadana per al foment de
l'associacionisme que es presenten en la seua demarcació territorial, s'integre pels
següents membres:
- El Secretari de la Junta Municipal de Districte.
- Un Tècnic de la Junta Municipal de Districte.
- Un Tècnic del Servei de Descentralització i Participació Ciutadana.
- Un vocal representant de cada grup polític municipal amb representació en el Ple de
l'Ajuntament de València i per tant en el Consell de cadascuna de les Juntes Municipals de
Districte.
- Un representant veïnal triat d'entre les Associacions de Veïns domiciliades en l'àmbit
territorial de cada Districte que designarà la Federació d'Associació de Veïns de València”.
Tot açò, en honor de defensar i afavorir un model més participatiu, representatiu i
transparent”.
La Moció es refereix a la modificació de la composició de la Comissió tècnica per acord de
la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2016 .Es tracta de la Comissió Tècnica
d'avaluació segons les Bases de la convocatòria de projectes de subvencions per doscents quinze mil euros amb un import màxim subvencionable per projecte, de dos mil cinccents euros.
La Moció sol·licita s'inste a la Junta de Govern Local a la modificació de la base 9, incloent
a més dels tres membres tècnics del Servei de Descentralització, un tècnic del Servei, el
Secretari de la Junta i l'Animador soci-cultural, un vocal per Grup Polític (en total 5) i un
representant veïnal designat per la Federació de Veïns.
Pren la paraula el Sr President D Vicent Sarrià, indicant que en l'exposició el grup
ciutadans diu una cosa i l'acord una altra. Es va pensar que el més objectiu era que fóra

una comissió tècnica la que avaluara les projectes de subvenció. I si s'incompleix el
Reglament, és respecte als polítics ja que, els lleven al President i els vocals la capacitat
d'estar en aqueixa comissió.
Sotmesa a votació resulta dos vot a favor i la resta en contra.

5. Precs i Preguntes dels Vocals.
Pren la paraula el vocal D. Arturo García i Lozano sol·licitant autorització per a la
constitució d'una Comissió de Treball per a conèixer la situació del claustre de Santa María
de Jesus, el projecte de Diputació i la intenció de poder utilitzar-ho com a Centre Cultural.
En aquesta Comissió estarà Mercedes Puchades de l'AV Favara, tenint prevista una reunió
amb un representant de la Diputació.
Li contesta el Sr President D Vicent Sarrià Morell que l'autorització la tenen i que li sembla
bé la constitució de la comissió.
Pel President ja es va parlar amb Diputació, estant l'obra de rehabilitació en una primera
fase de consolidació de l'edifici i la destinació serà use oficines, existint interès en la Junta
de Patraix de compatibilitzar els usos previstos per Diputació d'oficines al matí i a la
vesprada que puga ser utilitzat per l'ajuntament i les AVVecinales.
Pren la paraula la vocal Dª Asunción Sanchis Morera vocal del grup Ciutadans, preguntant
sobre assumpte de la modificació de la composició de la Comissió Tècnica d'avaluació
dels projectes de subvencions. Deixant fora d'aquesta comissió als vocals de les juntes
municipals.
Pel Sr President D Vicent Sarrià Morell, s'indica que la Junta de Govern va aprovar la
modificació dels membres de la comissió, que ja no està formada per polítics. Encara que
no s'ajusta a l'anterior Reglament es va donar el vistiplau pel secretari de la Junta de
Govern Local.
7. 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. Rodolfo Izquierdo, President de la AV Creu Coberta, sobre els
següents assumptes:
Es va a intentar arreglar la situació de deterioració del carrer Sant Vicent Màrtir?
Es contesta pel Sr. President indicant que el pròxim mes la delegació de Serveis Centrals
tècnics licitara l'obra de la plataforma i la resta d'obres necessàries per al trasllat del
col·legi. S'intentara millorar les voreres del carrer Sant Vicent.
En segon lloc, intervé Dª Rafaela Amezcua presidenta de l'Associació d'Av. Favara, sobre
els següents assumptes:

Li contesta el Sr. President informant que s'ha donat trasllat a les Regidories competents
per raó de la matèria, contestat a part de les preguntes per escrit, i la resta ho farà quan
tinga contestació.
I quant a la pregunta de la quantitat d'aules previstes per al Nou Patraix tractant-se de
projectes tècnics són aquests els que han de contestar els detalls tècnics.
Per DªRafaela Amezcua, es pregunta si l'ajuntament va a fer campanya sobre la prohibició
d'anar amb bici per les voreres.
Li contesta el Sr President que l'Ajuntament ja ha fet campanya, la policia té ordre de cridar

l'atenció i multar davant aquestes conductes.
Per ultime sol·licita informació sobre els horts urbans, si ja estan fets els estudis de l'aigua
de la Rambleta.
Li contesta el Sr. President informant que s'està redactant el projecte pel Servei de Jardins.
En tercer lloc intervé D. Juan Julián Verges Mora, President de la AV Parc Central Amparo
Iturbi.
Pel Sr Verges s'indica que si el Sr President li ha contestat a les preguntes fetes en el mes
de juny, hi ha circumstàncies sobrevingudes. Així després de dos mesos de vacances el
solar del carrer Moncayo i Sant Vicent Màrtir 253 està ple d'enderrocs i indigents.
Li contesta el Sr President que hi ha un informe del servei municipal de data 8 de setembre
en el qual s'indica que és propietat privada.
En quart lloc intervé D Ximo Mora per l'entitat Scout Bitàcola.
El Sr Mora exposa una queixa sobre la lentitud dels serveis informàtics de l'ajuntament de
valència que té una seu electrònica molt lenta, sol·licitant la modernització de les plantilles
antigues per considerar molt caòtic el sistema emprat.
Passant a sol·licitar una recopilació dels assoliments dels participants en la campanya del
Consell de Joventut Local.
Finalment, felicita per la promptitud en la gestió del pas de zebra sol·licitat i per la
col·locació en el mes de juny de la font.
En cinquè lloc intervé D Luis Cebrian del Club Basquet Petraer.
El club va començar amb quaranta jugadors i avui ja són dos-cents.
Sol·licita un lloc per a practicar el bàsquet.
Pel Sr President es contesta que s'interessarà per aquest assumpte i farà gestions.
En sisè lloc ja en la intervenció de torn obert D Miguel Benedito veí sobre els següents
assumptes:
La brutícia amb detritus de gossos en el parc Emilio Lluch.
La situació del gual existent en la frutería situada en el carrer José María Mortes Lerma,
amb quantitat de pallets de fruites i un camió aparcat enfront de la frutería.
Pel Sr President s'indica que sol·licitara informació sobre aquest tema.
En setè lloc intervé D. Francisco Mínguez veí, sobre els següents assumptes:
Presenta queixa sobre les obres d'infraestructura del barri de San Isidro per tenir fanals
enmig de les voreres i sobre els escocells de les voreres del carrer Mariano de Cavia on es
van talar els arbres i no s'han reposat.
Així també, indica que, si bé s'han fet les voreres del carrer Campos Crespo falta un pas
de vianants que comunique amb la vorera (falta el rebaixe).
Finalment se sumisca al plantejat per l'AV Favara sobre la conveniència d'una campanya
de conscienciació de bones pràctiques en la utilització de bicicletes.
Pel Sr President es contesta que en un carrer en concret es va donar el cas que s'ha
plantejat però es va solucionar. Es tracta d'un cas aïllat .Les obres en el barri de San Isidro
en el primer any de mandat s'han pogut fer. Es tracta d'un PAI paralitzat durant trenta
anys.
Quant a l'assumpte de la reposició dels arbres i l'escocell, indicar que les obres van ser

consensuades amb l'Associació de Veïns San Isidro, no obstant açò el consultarà.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió sent les vint-i-una hores
cinquanta minuts del dia de la data.
LA SECRETÀRIA DE LA
J.M.PATRAIX
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