AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, REALITZAT EL DIA 20 DE
DESEMBRE 2011
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
Senyor Ramón Isidro Sanchis Mangriñán
VOCALS:
-Sra. Adriana Hernández Massotti (PP)
-Sr. Santos Peral Martín (PP)
-Sr. Vicente Orts Llácer (PP)
-Sra. Cristina Nebot Marzal (PP)
-Sr. Juan Carlos Ortiz Rebollo (PP)
-Sr. Manuel Lubari Martínez (PSOE)
-Sr. Francisco J. Guillot Pipaón (PSOE)
-Sr. Artur García i Lozano (Compromís)
-Sr. Juan Francisco García Martínez (EUPV)

REGIDORA DE L'AJUNTAMENT
Sra. María Pilar Soriano Rodríguez, en representació del Grup Compromís

SECRETÀRIA:
Sra. María José Beltrán Momblanch
Excusa la seua assistència:
Vicepresident: Sr. Miquel Domínguez Pérez

A la ciutat de València, a les 18 hores 00 minuts del dia 20 de desembre de 2011, es
reunixen als locals de la Junta Municipal de Patraix, situada al carrer del Beat Nicolau Factor,
1, els membres 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.
2. Donar compte del nomenament dels vocals suplents de Consell.
3. Règim de sessions del Consell.
4. Constitució dels grups de treball.
5. Festejos últim quadrimestre 2011.
6. Precs i Preguntes.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Presa la paraula el Sr. president, Ramón Isidro Sanchis, qui declara oberta la sessió i dóna la
benvinguda a tots els assistents. La Sra. secretària dóna lectura de l'acta de la sessió anterior
que és sotmesa a votació i aprovada per unanimitat.
2. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS VOCALS SUPLENTS DEL
CONSELL
La secretària llig la Resolució número 105, de data 28 de juny del 2011, en la qual es
nomenen els vocals suplents:
Grup Popular: Suplents
Sra. Ana Arbaizar Martínez
Sr. José Sánchez Marín
Sr. Herminio Serrano González
Sra. Mª Dolores Moragues Gandia
Sr. Domingo Sevilla González
Grup Socialista: Suplents
Sra. Mª Jesús Cabel Sánchez
Sr. Eugenio Cinjordis López
Grup Compromís: Suplents
Sr. Juan Daniel Salvador Sánchez
Grup Esquerra Unida: Suplents
Sr. Evaristo Soto Paños

3. RÈGIM DE SESSIONS DEL CONSELL
La secretària llig la moció del president de la Junta Municipal de Patraix, Sr. Ramón Isidro
Sanchis Mangriñán, en els termes següents: de conformitat amb el que establix l'article 87 del
vigent Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València, que
especifica que els consells de les juntes municipals de districte podràn fer sessions ordinàries
i sessions extraordinàries. Les sessions ordinàries seran com a mínim una reunió cada tres
mesos i es podran convocar sessions extraordinàries sempre que siga necessari segons preveu
art. 87 apt. 3, per la qual cosa proposa als vocals el següent règim de sessions:
La Junta Municipal de Patraix farà sessió ordinària l'últim dimarts no festiu de cada trimestre.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

4. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS DE TREBALL.
4.1. El president de la Junta Municipal de Patraix Sr. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán, fent
ús de les atribucions que li conferix l'art. 91 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València, i a fi de desenvolupar les activitats pròpies de la
Junta Municipal de Patraix i seguint les mateixes línies que en anys anteriors en els quals els
vocals integrants de la Comissió de Cultura han format part del jurat dels concursos
convocats per la Junta Municipal dins de la programació d'actes ludicofestius. Fet oferiment
als Srs./Sres. vocals per a la seua inscripció en les activitats festives dins de la campanya
Nadal 2011 i posat de manifest pels portaveus dels grups polítics els diversos vocals que
formaran part de la comissió de treball “Comissió de Cultura”, proposa:
Com a jurat del XX Concurs de Betlems
Vocals del Partit Popular:
Sra. Adriana Hernández Masotti
Sr. Santos Peral Martín
Sr. Vicente Orts Llácer
Sra. Cristina Nebot Marzal
Vocal del Grup Socialista:
Sr. Manuel Lubari Martínez
Vocal del Grup d'Esquerra Unida:
Sr. Juan Francisco García Martínez
Vocal del Grup Compromís:
Sr. Artur García i Lozano
Sotmés a votació s'aprova per unanimitat.

4.2. A continuació es tracta el tema de la constitució de comissions de treball i nomenament
de cordinadors:
La secretària llig la moció subscrita pel president en els termes següents:
El president de la junta, en ús de les atribucions que li conferix l'art. 91 del Reglament
Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València, a fi de desenvolupar les
activitats pròpies de la Junta Municipal de Patraix i seguint les mateixes línies que en anys
anteriors, proposa les comissions de treball de Cultura, Urbanisme, Atenció Social i
Drogodependència i el nomenament dels vocals que a continuació es relacionen per a
coordinar les comissions de treball:
1. Comissió de Cultura. Vocal coordinadora: Adriana Hernández Massotti
2. Comissió d'Urbanisme. Vocal coordinador: Juan Carlos Ortiz Rebollo
3. Comissió d'Assumptes Socials i Drogodependències. Vocal coordinador: Santos
Peral Martín.

Sotmés a votació s'aprova per unanimitat.
4.3. Comissions de treball: vist l'oferiment fet per escrit dels vocals dels diversos grups
polítics perquè s'inscriguen en la comissions de treball, queden integrades pels següents
vocals:
1- Comissió de Cultura integrada per:
Vocal coordinadora: Adriana Hernández Massotti (PP)
- Santos Peral Martín (PP)
- Vicente Orts Llácer (PP)
- Cristina Nebot Marzal (PP)
- Manuel Lubari Martínez (PSOE)
- Juan Francisco García Martínez (EUPV)
- Artur García i Lozano (Compromís)
2- Comissió d'Urbanisme intregada per :
Vocal coordinador: Juan Carlos Ortiz Rebollo (PP)
- Santos Peral Martín (PP)
- Adriana Hernández Massotti (PP)
- Vicente Orts Llácer (PP)
- Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- Juan Francisco García Martínez (EUPV)
- Artur García i Lozano (Compromís)
3- Comissió d'Assumptes Socials i Drogodependència integrada per :
Vocal coordinador:
Santos Peral Martín (PP)
- Cristina Nebot Marzal (PP)
- Juan Carlos Ortiz Reboll (PP)
- Vicente Orts Llácer (PP)
- Manuel Lubari Martínez (PSOE)
- Juan Francisco García Martínez (EUPV)
- Artur García i Lozano (Compromís)
A continuació, sobre la petició de l'AV de Patraix de pertànyer a les tres comissions de
treball, es proposa trametre la sol·licitud a la Comissió de Cultura de la Junta Municipal
perquè siga tractada en la pròxima reunió i es dictamine respecte d'això. Sotmés a votació
s'aprova per unanimitat.
5. FESTEJOS ÚLTIM QUADRIMESTRE:
El Sr. president informa que el dia tres de desembre s'han celebrat tres festes infantils a la
plaça d’Enrique Granados, parc de la Rambleta i plaça de Segòvia, amb gran assistència de
famílies amb xiquets menuts que han disfrutat de les diverses atraccions com es habitual des
de fa anys. Així mateix, es llig el veredicte del XX Concurs de Betlems organitzat per la
Junta Municipal dins de les activitats festives nadalenques, amb la indicació que demà, dia 21
de desembre, es procedirà a l'entrega de joguets als xiquets més necessitats de Patraix, i
després d'això està prevista l'entrega dels premis del XX Concurs de Betlems a les entitats
que han resultat guanyadores d'este certamen.
6. PRECS I PREGUNTES
La secretària indica que s’han presentat diversos escrits:

En primer lloc el Sr. Manuel Lubari Martínez, en representació dels vocals del Grup
Socialista, ha presentat una moció sobre l'assumpte de l'anul·lació de la partida pressupostària
per al 2012 dedicada a Descentralització Subvencions del Programa: 92400 sector CU 130;
el Sr. Artur García i Lozano, en representació dels vocals del Grup Compromís, ha presentat
una moció sobre l'assumpte de la dotació pressupostària del Servici de Descentralització i
Participació Ciutadana. Les dites mocions s'han presentat dins del termini d'al·legacions a
l'aprovació provisional del pressupost municipal i, per tant, des de la Junta Municipal de
Patraix es trameten a l'òrgan de gestió pressupostaria per al seu tractament com a tal
al·legació.
En segon lloc, respecte a la moció presentada pel Sr. Artur García i Lozano, en representació
dels vocals del Grup Compromís, el Sr. Garcia i Lozano indica que decau l'objecte d’esta per
la intervenció del Sr. president sobre la participació de les associacions veïnals en els consells
de la Junta.
Finalment, i pel que fa a l'escrit del senyor Manuel Lubari Martinez, en representació dels
vocals del Grup Socialista, sobre reconsideració de la necessitat de construcció de l'IES del
Bulevard Sud, després de la intervenció del Sr. Lubari, la vocal Sra. Adriana Hernández
Massotti, portaveu del Grup Popular de la Junta Municipal de Patraix, indica que no és
procedent, ja que la Junta no té competència en esta matèria, i remarca que el Grup Popular
està conforme que continuen les obres i que així conste en acta.

El Sr. Javier Guillot Pipaón, com a vocal de la Junta Municipal i en nom del Grup Socialista,
formula la pregunta següent:
Que s’informe sobre el nombre d'intervencions de la Policia Local durant l'any 2010 i el que
queda de 2011. Durant eixe temps hi ha hagut atropellament de vianants a les voreres per part
de ciclistes. També vol saber si es té constància del nombre de lesionats.
El Sr. president contesta la pregunta amb la lectura de l'informe facilitat per la Policia Local
en el qual es detalla el nombre d'intervencions dutes a terme al llarg de tot l'any 2010 i 2011,
amb indicació del nombre de lesionats
El Sr. Artur García i Lozano, com a vocal de la Junta Municipal i en nom del Grup
Compromís, fa les preguntes següents:
1. Quines són les raons per a la no inclusió d'esta associació en les subvencions, quan en
altres juntes municipals si les han rebudes altres AMPA?
2. Quins criteris es van seguir en el repartiment de les subvencions en esta Junta Municipal en
la present legislatura?
La secretària llig l'informe següent:
En contestació a la pregunta formulada pel Grup Compromís, al Consell de la Junta
Municipal, sobre quines són les raons per a la no inclusió d'esta associació en les
subvencions, quan en altres juntes municipals si les han rebudes altres AMPA, consultat
l'arxiu d'expedients de subvencions de la JMP, figura l'exp.: 02308/2011/281, de petició de
subvenció per l'AMPA CP TOMÀS DE VILLARROYA, i segons consta en l'Acta de la
Comissió de Cultura de la JMP, de data 23 de març de 2011, aprovat en el Consell de

Districte, realitzat el 28-03-2011, amb els vots a favor de tots els grups polítics, en el qual
figura que revisades les peticions de subvenció, es desestimen entre altres la petició de
l'AMPA CP TOMÀS DE VILLARROYA, una vegada repartit el pressupost assignat a la
Junta Municipal per a associacions de veïns, falles i altres entitats. L'acta del Consell de 28 de
març va ser aprovada per acord adoptat pel Consell en sessió extraordinari de setembre del
2011.
En contestació a la pregunta formulada pel Grup Compromís, al Consell de la Junta
Municipal, sobre quins criteris es van seguir en el repartiment de les subvencions en esta
Junta Municipal en la present legislatura.
La vocal coordinadora de la Comissió de Cultura, Sra. Adriana Hernández Massotti, va
explicar de viva veu al Consell de data 28-03-2011 els criteris seguits a l'hora de repartir el
pressupost de subvencions, amb els quals van manifestar la seua conformitat els assistents al
Consell, que van votar a favor la proposta d'assignació de subvencions segons dictamen de la
Comissió
El president Ramón Isidro Sanchis Mangriñán concedix la paraula al representant del Grup
Polític Esquerra Unida, Francisco García Martínez, que diu que hi ha un cartell a les portes
del Col·legi Nicolau Primitiu, situat al carrer de l’Arquitecte Segura de Lago, núm. 9, en el
que figura que es van a realitzar obres al col·legi per a pintar i sanejar la façana i interiors així
com una altra sèrie d'actuacions necessàries. Este cartell es troba allí des de la campanya
d'eleccions municipals i autonòmiques del 2007.
Quan es van a portar a terme les obres d'adequació del Col·legi Nicolau Primtiu?.
El Sr. president contesta que es faran, davant del servici corresponent, les gestions
necessàries per a obtindre la informació sol·licitada.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, s'alça la sessió, a les 21:30 hores, de la qual es
redacta la present acta, que com a secretària certifique i en done fe, amb el vistiplau del Sr.
president, al lloc i data indicats.

La secretària de la Junta
Municipal de Patraix

Vist i plau
El president de la Junta Municipal de
Patraix

Mª José Beltrán Momblanch

Ramón Isidro Sanchis Mangriñán

