ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 9
DE DESEMBRE DEL 2013.
ASSISTENTS:

PRESIDENT:

D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán

VOCALS:

-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
-D. Santos Peral Martín (P.P.)
-D. Vicente Orts Llacer (P.P.)
-D. Juan Carlos Ortiz Reboll (P.P.)
-D a Cristina María Nebot Marzal (P.P.)
-D. Manuel Lubary Martínez (PSOE)
-D. Francisco J. Guillot Pipaón (PSOE)
-D. Artur García i Lozano (COMPROMIS)
-D. Juan Francisco García Martínez (EUPV)

LA REGIDORA DE L'AJUNTAMENT:
D. Mª Pilar Soriano Rodríguez Grup (Compromís)
D. Vicent Sàrria Morell(PSOE)

SECRETÀRIA:
-D.a María José Beltrán Momblanch

Excusa la seua assistència:
VICEPRESIDENT:
D. Miquel Domínguez Pérez

A València sent les 16 hores 00 minuts del dia 09 de Desembre 2013, es
reunixen en els locals de la Junta Municipal de Patraix, sítia en la C/ Beat
Nicolás Factor, 1, els components del Consell de Districte que anteriorment es
relacionen per a tractar els següents punts de l'Orde del Dia:
ORDE DEL DIA:
− PUNT ÚNIC: Debat de l'estat i situació del Districte.
Pel Sr. President es declara oberta la sessió passant a informar que es complirà al que
establix la normativa vigent sobre celebració del Consell estant previst en el Reglament del
Ple de l'Ajuntament de València una primera intervenció de cinc minuts per a cada Grup
Polític i un altre torn de segona intervenció o rèplica de tres minuts respectivament.
Pel Sr. Regidor D. Vicènt Sàrria (PSOE) demana que el plantejament del temps
d'intervenció, siga l'acordat en Junta de Portaveus i que siga superior als cinc minuts.
Li contesta el Sr. President que no té constància d'eixe acord i desconeixent el que
diu el mateix no s'aplica.
Presa la paraula la Regidora SRA Pilar Soriano Rodríguez del Grup Compromís
sol·licitant que la intervenció siga de deu minuts o més .I sol·licita la intervenció de les
Associacions de Veïns en este debat de la situació del Districte, tenint constància que
diverses Associacions Veïnals han demanat en temps i forma el torn de paraula per a
intervindre en el Consell Extraordinari.
Li contesta el Sr. President que no es justifica la intervenció d'associacions de veïns
en el consell extraordinari. A este efecte sol·licita l'opinió del Cap del Servici
Descentralització i Participació Ciutadana Dª Mª Teresa Mínguez Manzano, que assistix al
present Consell. Per la Sra .Mínguez s'explica que la participació de les associacions de veïns
ve arreplega en l'article 13 del Reglament de Participació Ciutadana i que també resulta
d'aplicació a esta sessió extraordinària del Consell de Districte, informant que este article en
relació amb l'article 10 de l'esmentada norma, establixen la possibilitat d'intervindre quan
existisca un punt d'interés directe en l'orde del dia de la sessió i s'haja efectuat petició a la
Presidència. En el present supòsit els escrits dels veïns sol·liciten una presa de paraula sense
arribar a acreditar l'interés directe de la seua intervenció, tractant-se d'una potestat de la
Presidència el permetre la intervenció de les associacions.
Contesta la Regidora Dª Pilar Soriano Rodríguez del Grup Compromís que no està
conforme amb el temps de cinc minuts de cada torn de paraula i no esta conforme amb la
interpretació donada a l'article 13 del Reglament de Participació Ciutadana reiterant que es
concedisca un torn de paraula a les entitats ja que si no és així es prendran mesures legals.
A continuació s'inicien el torn de paraula intervenint en primer lloc D. Juan Francisco
García Martínez (EUPV): podia haver sigut més flexible el Sr. President quant a la concessió
del torn de paraula a les Associacions de Veïns per entendre que tot el que afecta el districte
de Patraix afecta els veïns.

Cal parlar del funcionament mimètic i amb poca ambició política. Es va demanar un
extraordinari però la pilota s'ha fet gran, és un problema global de funcionament. Exemple:
Allò que s'ha succeït en la ultima Comissió d'Urbanisme.
D'altra banda qualsevol cosa de certa envergadura es rebutja es contradiu alçant el
braç només votant en contra. Ens hauria de portar a un debat. Milloraria el funcionament.
Hi ha conflictes oberts en els barris de Sant Marcel·lí, Patraix, Amparo Iturbi s'hauria
d'haver lligat més en curt. Com a exemple anomenarem el tema d'AENA contínuament diuen
que van hi ha parlar amb els responsables i sempre es repetixen les mateixes contestacions.
En definitiva, es van donant solucions a les coses de poca envergadura i els assumptes
grans no s'aborden ni es resolen.
Es convoca amb la idea que no assistisca ningú a este Consell Extraordinari ja que a
l'hora de les quatre de la vesprada molta gent esta treballant, remarcant que els Consells en
esta Junta Municipal se celebren sobre les set de la vesprada.
Per ultime, manifestar que el Consell Ordinari està previst segons el règim de sessions
del Consell aprovat per la Junta Municipal per a l'últim dimarts del mes de desembre i s'ha
avançat a principis de mes, cal solucionar els problemes que hi ha plantejats. La consideració
la mereixen tots els que tenen majoria i la minoria.
En segon lloc intervé D. Artur García i Lozano del Grup Compromís:
Pel Sr. García i Lozano es llig el paràgraf del Reglament de Participació 28 de
setembre del 2012: incidint que la participació ciutadana ha de ser un principi inspirador en el
funcionament dels òrgans així com la presència activa en la presa de decisions i incidint que
la participació és necessària i exigix que es complisca.
Ha transcorregut ja més de la mitat de la legislatura en l'Ajuntament de València.
Respecte a l'anterior sessió trimestral d'esta Junta de Districte només han
transcorregut 62 dies, ja que pel Sr. President s'ha avançat la sessió del Consell.
I este Grup Compromís esta d'acord i a favor que les sessions es convoquen cada dos
mesos perquè hi ha molts assumptes que tractar, remarcant que els vocals assistixen als
Consells i a les tasques pròpies de la Junta sense anime de lucre ni interessos econòmics.
Per este Grup Polític s'han fet preguntes sobre distints assumptes referents a Patraix
existint la falta de concreció de moltes de les respostes d'esta Presidència a les preguntes que
he formulat. La divagació i el ja veurem, o açò no correspon ací, ha sigut una fórmula
utilitzada sovint. Així en la Junta Municipal de 18 de desembre del 2012 i setembre del 2013,
el vocal Artur García Lozano representant al Grup Compromís, pregunte per l'incompliment
de les normes de conservació i higiene del solar situat en el carrer Franco Tormo, solar que
esta situat al costat d'esta Junta Municipal. En l'escrit se sol·licitava que s'instara al propietari
a complir la normativa, o que fóra l'Ajuntament qui ho realitzara i passara el cost al propietari
del solar.
La situació del solar en este moment és la mateixa que existia al desembre del 2012.
Esperem que les pluges no siguen molt abundants, i el Col·legi Públic i el Centre Sanitari
situats al costat del solar no es vegen afectats.

En la Junta Municipal d'Abril del 2013, el vocal D. Artur García i Lozano
representant al Grup Compromís, va instar a la Junta Municipal perquè s'urbanitzara el carrer
Marià Ribera i es direccionara el solar situat en este carrer, a més quan este esta situat al
costat d'un parc públic. Tot seguix igual.
En la Junta Municipal De Juliol del 2013, el vocal D. Artur García i Lozano
representant al Grup Compromís, va proposar a esta Presidència l'adequació i conservació del
Monòlit dedicat a les 43 morts i 47 ferits del pitjor accident de metre de tota la història, es va
sol·licitar una tanca fins que el monòlit es traslladara al lloc on va ocórrer l'accident, lloc
desitjat pels familiars dels morts i els ferits.
Esta Presidència va dir que es posaria en contacte amb la Regidora de Parcs i Jardins per a
realitzar les gestions pertinents
En la Junta Municipal d'Octubre del 2013, es va sol·licitar la col·locació de recipients
per a l'arreplega d'oli usat, el qual com ja sap la Presidència és altament contaminant. Se'm
va respondre que en els llocs on s'anaven a col·locar no agradaven, per exemple el Mercat de
Jesús. Tot seguix igual. Continuem sense contenidors i mentres continuarem els veïns d'este
districte tirant l'oli usat pels desaigües dels nostres domicilis al clavegueram.
Com a exemple citaré altres qüestions com ara la subestació elèctrica de Patraix, la
contaminació acústica pel pas dels avions i altres causes i per ultime la insuficiència de
dotació de places escolars en el districte de Patraix.
Manifesta la seua disconformitat amb el tancament de Canal Nou considerant que en
defensa de la llibertat de poder sentir en valencià que és la nostra llengua la informació d'un
canal i una ràdio Valencianes.
Tancant la seua intervenció considerant que a esta situació li ve bé la frase de
l'escriptor D. Marià José De Larra en l'obra torne vosté demà.
En tercer lloc intervé D. Manuel Lubary Martinez del Grup Socialista (PSOE).
Lamenta els condicionants d'este Consell Extraordinari per restricció als agents
socials a les Associacions Veïnals del Districte que se'ls nega la paraula no podent intervindre
en este Consell.
Assumint el que s'ha dit per Esquerra Unida pel vocal D. Juan Francisco García
Martínez i el Grup Compromís pel vocal D. Artur García i Lozano es va demanar en l'últim
Consell d'esta Junta un Consell Extraordinari per a tractar el tema de la situació del Districte i
davant de la negativa de la Presidència ja es va indicar que s'anava a demanar per assistir-los
este dret a sol·licitar-ho i que es consideraria com un enfrontament la seua petició no sent així
ja que, no tenim resposta ni solució a les qüestions plantejades.
Així 1.- el tema de la Subestació elèctrica de Patraix que passa el temps i l'única cosa
que fa el Partit Popular és concedir llicències però no s'assenten amb els diferents Grups
Polítics per a aclarir el tema desconeixent encara que es té previst fer amb la Subestació de
Patraix.
2.- El tema de la neteja. Es planteja el problema que afecta tota la ciutadania i vostés el Partit
Popular voten en contra.
3.- S'ha preguntat el tema d'AENA, els vols baixos dels avions incomplint la ruta de vol
establida. Els veïns estan abandonats pel Partit Popular, vostés no fan res i esta és la
percepció que es té.
4.- Parcs Militars: Es va fer un P.A.I. explicant que esta formula era millor per a agilitzar la
tramitació i ho abandonen i creguen un altre el del Parc Central.
5.- El tema de Sociopolis estan les voreres sense acabar. Les línies de l'EMT i Metre estan
sense resoldre en definitiva els problemes sense solucionar.

6.- El Problema de la botellassa: els veïns seguixen sense saber perquè la Policia Local
acudix a uns llocs i no a altres on se celebra la botellassa.
7.- Desratització. Sobre este tema el Partit Popular vot en contra.
8.- Participació en les Juntes de Districte seguix la qüestió sense resoldre.
Intervé pel Grup Popular Dª Adriana Hernández Massotti:
La Sra. Hernández lamenta els termes en què s'ha manifestat la Sra. Regidora Dª Pilar
Soriano del Grup Compromís. No s'entén en una societat democràtica.
Pel Partit Popular s'ha tingut flexibilitat hem intentat dialogar i arribar acords amb els
distints grups polítics. Hi ha preguntes reiteratives com ara l'assumpte d'AENA en el que
l'Ajuntament ha realitzat totes les gestions, inclús el Sr. President ha parlat amb distintes
autoritats però no contesten a l'Ajuntament ens trobem en una situació que podríem cridar
d'impotència per no rebre respostes.
Sobre el tema de l'hora de la convocatòria del Consell Extraordinari, en els
Ajuntaments on governa el tripartit com el de Burjassot es convoquen Plens Extraordinaris a
les dos de la vesprada. En l'Ajuntament de Sueca es convoca Ple Extraordinari a les huit del
matí.
En estos Ajuntaments per a consultar els expedients té l'interessat que estar amb una
persona vigilant les seues accions, pot veure els expedients però no pot fotocopiar part de
l'expedient mentres que ací sí es pot consultar i fotocopiar i en els Ajuntament de Burjassot i
Sueca no.
Respecte a les preguntes moltes són reiteratives. Així el tema de les rates tots els
veïns coneixen l'existència d'un telèfon per a avisar que funciona 24 hores i quan es pregunta
a la Regidoria no es té constància que s'hagen realitzat crides respecte d'això.
Quant al que ha manifestat el Sr. Artur García del Grup Compromís sobre el Sr. Marià
José De Larra en la seua obra torne vosté demà no es referix als Ajuntaments, en esta obra es
queixa de la burocràcia en la tramitació de documents i d'actitud dels funcionaris amb el tema
de models i tramitació de sol·licituds. I remarcar que Canal 9 esta a Burjassot i no en el
districte de Patraix sent este Consell Extraordinari sobre Patraix.
Quant a la Subestació de Patraix recordar que es va instal·lar quan governava el Partit
Socialista es va tancar pel Partit Popular i es va tornar a obrir perquè hi ha una sentència
Judicial però per al PSOE resulta que és culpa del Partit Popular.
Els vocals del Partit Popular intenten dialogar amb tots i sempre a funcionat la Junta
Municipal amb consens de tots els grups Polítics.
A continuació s'obri un període d'intervencions de tres minuts per cada Grup Polític
intervenint en el mateix orde:
En primer lloc D. Juan Francisco García Martínez (EUPV):
El tema general del Consell Extraordinari és el funcionament del Districte i no m'he
eixit del tema del Districte el funcionament és manifestament millorable tant en el Ple de
l'Ajuntament com en les Juntes Municipals som gent altruista que ve a treballar pels diferents
barris de Patraix.
No cap en este debat l'Ajuntament de Burjassot per no ser de Patraix, no cal traure un
debat d'expedients i temes de fora de Patraix dels Ajuntaments de Sueca i Burjassot el
problema esta en el tarannà en la convocatòria d'este Consell Extraordinari.
Els vocals que assistim no cobrem.

En segon lloc, D. Artur García i Lozano (COMPROMÍS) :
Si es repetixen tant les preguntes pels distints grups Polítics en les Juntes de Districte,
serà perquè no resolen vostés les preguntes.
Quant a Canal 9 recordar que encara que està a Burjassot, a Patraix i en general a
València hi ha gent que li agrada sentir parlar en Valencià i afecta tots.
Quant al monòlit per les víctimes de l'accident de metre, el Vicepresident de
l'associació de vìctimes volia que fóra instal·lat en el lloc de l'accident i s'instal·larà un tanca
de protecció.
Finalitzant la seua intervenció indicant que no hi ha ni res més que comentar perquè
esta Junta esta retallada li falta parlar a la gent que esta ací.
Intervé D. Manuel Lubary del PSOE:
Ací debatem qualsevol problema propis i de veïns de Patraix. Plantegem qüestions
que suggerixen Associacions de Veïns i li demanem Sr. President mes sensibilitat sobre este
tema ja que venim a tractar temes que volem que es resolga. A continuació sol·licita al Sr.
President de la Junta com a Regidor de Participació Ciutadana major voluntat per a deixar
intervindre a les associacions veïnals ja que estes tenen dret a fer-se sentir.
Intervé D. Adriana Hernández Massotti del Partit Popular:
Per la Sra. Hernández s'indica que és curiós que els grups polítics manifesten la seua
disconformitat amb l'horari del Consell de la Junta perquè ací s'han presentat Mocions i
Preguntes és a dir si que els ha donat temps de preparar i presentar en temps i forma tals
documents i evidentment si que han tingut temps en concret en Grup Compromís ha presentat
Moció i Preguntes que després ha retirat. Vénen els nadals i el mes de desembre té molts dies
festius coincidint l'ultime dimarts del mes de desembre amb el dia de nit de nadal.
Tots tenen dret a organitzar-se nosaltres també el Partit Popular també hem
d'organitzar-nos, el nostre projecte amb el projecte dels altres grups polítics tendix ha fer un
pont i solucions, no vénen vostés a col·laborar tot al contrari estan a la contra.
Ací es parla que estem aliens a esta ciutat quan ho fem representem molta gent que
ens ha votat i participació respecte als vots obtinguts representa tres quartes parts de la ciutat i
açò és molta participació.
I no tenint més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les 16:50 hores redactantse la present Acta de què com a Secretaria certifique i done fe, amb el vistiplau del Sr.
President, en el lloc i data dalt indicats.

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX

V. I PL.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX

