ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-

D. Vicent Sàrria Morell (PSOE)

ELS REGIDORS De l’AJUNTAMENT:
- Dª. Mª Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)
VOCALS:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Figuera Més (Compromís)
- Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- D. Julio Such Miralles (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente German Pol Fabra (València en Comú)
-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
- D. Guillermo Ibañez Castellar (Ciutadans)
- Dª. Asunción Sanchis Morera (Ciutadans)
SECRETÀRIA:
-

Dª María José Beltrán Momblanch

EXCUSA EL SEU ASITENCIA:
VICEPRESIDENT: -

D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)

A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 17 de desembre 2015, es reunixen en els
locals del Centre Municipal de Servicis Socials de Patraix, sítia 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.
2. Donar compte del nomenament de vocals del Grup polític Ciutadans
3. Festejos de la Junta de Patraix del tercer quadrimestre 2015. Dictàmens de la
Comissió de Cultura. Fallades del Jurat dels Concursos de Jóvens Promeses i
del Concurs Betlems
4. Donar compte de la reunió de la Comissió de Treball d’Urbanisme i inversions en
Barris de data 25 de novembre
5. Suggeriments i propostes.
1.-Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
No es dóna lectura de l’Acta de la Sessió anterior i es procedix a la votació per conéixer
els Srs. Vocals el seu contingut i és aprovada per unanimitat.
2.-.Donar compte del nomenament de vocals del Grup polític Ciutadans.
Per la Sra. Secretària de la Junta Municipal SRA María José Beltrán Momblanch,
es procedix a llegir les resolucions d’Alcaldia de nomenaments de vocals del grup
Ciutadans en la Junta de Patraix, per sol·licitud de data 23 d’octubre de 2015
s’anomena vocals titulars a SRA Asunción Sanchís Morera i D. Alberto Txeca
Martinez en substitució de Guillermo Ibáñez Castellar i vocal suplent a SRA Diana
Ferrer Sánchez en substitució de SRA Asunción Sanchís Morera. Per sol·licitud de
data 27 d’octubre de 2015 s’anomena vocal titular a D. J. Vicente Aleixandre
Blanquer en substitució de D Alberto Txeca Martinez.
3.-Festejos de la Junta de Patraix del tercer quadrimestre 2015. Dictàmens de la
Comissió de Cultura. Fallades del Jurat dels Concursos de Jóvens Promeses i
del Concurs Betlems
Pel Sr. President es dóna la paraula al Vocal coordinador de la Comissió de cultura D.
Arturo García i Lozano, qui exposa els diversos dictàmens de la Comissió de cultura
respecte a les activitats festives de la Junta de Patraix:
Dictàmens comissió de cultura JMPatraix: Reunida la Comissió de Cultura de la
J.M. Patraix el dia 13 de novembre, per unanimitat dictamina la realització dels
següents Activitats Festives:

Festejos i Premis.- 1.-VIII Concurs de Redacció. , 2,3.Campaña de Nadal en el mes de
desembre, amb el Festeig d’Entrega de Joguets per a xiquets i el Concurs Betlems. 4.Concurs Musical Jóvens promeses Edició II i III.
A continuació, passa a llegir la Fallada del Concurs Betlems:
a.- Modalitat Tradicional:
Primer Premi falla Carters Litògraf Pascual i Abad.
Segon Premi falla Mestre Bellver-Mariano Ribera.
Tercer Premi falla General Barroso-Calvo Acacio.
B.-modalidad Modern:
Primer Premi falla Enginyer José Sirera-Pío IX
Segon Premi falla Baro de Patraix.
Finalment, dóna a conéixer la Fallada del Jurat del II i III Concurs Jóvens Promeses:
El Jurat del Concurs Jóvens Promeses per unanimitat el dia 10 de desembre atorga
premi: Concurs II Jóvens Promeses Instrument saxòfon a Javier Quintana Bea .Y Concurs
III Jóvens Promeses Instrument trompeta a Manuel Martinez Querol.
Sotmés a votació s’aprova per unanimitat.
4.-Donar compte de la reunió de la Comissió de Treball d’Urbanisme i inversions en
Barris de data 25 de novembre
Pren la paraula el Vocal Coordinador de la Comissió d’Urbanisme D. Javier Guillot
Pipaón explicant allò que s’ha tractat en la reunió del dia 25 de novembre en què es va
realitzar la presentació de la Consulta Ciutadana, qui podia participar i com. Passant a
llegir els terminis indicant que respecte a Patraix serà el dia 15, tenint Patraix 37,
Jesús 26 i Poblats del Sud 28 projectes (compartit amb JMRuzafa). Informant que ara
es passa a la segona fase (11-1) priorització de propostes per viabilitat econòmica i
tema jurídic.
A continuació s’obri un debat:
Intervé la vocal Adriana Hernández Massotti, preguntant si els tècnics de l’ajuntament
valoraran els projectes, pel Sr. President D. Vicente Sarrià es contesta que valoració
tècnica no és tant avaluar-los si els pareix bé o no. El Servici de Descentralització
arreplega les propostes .Per part de la Vocal Adriana Hernández Massotti es pregunta
si la participació és de tots els ciutadans un vot una persona, què significat té el
Consell de la Junta integrat per Vocals triats democràticament. Hi ha una normativa
legal, un Reglament que esta vigent i s’ha de complir, plantejant si es va a regir la
Consulta Ciutadana per a inversió en els Barris per la normativa legal i s’aplicara el
Reglament o no?
Li contesta el Sr. President, indicant que estem davant d’una experiència pilot i
experimental. Els primers passos que es donen costen. El Reglament efectivament diu
que el vot ho tenen els vocals. En els Pressupostos Participatius les Comissions i
funcionament de les Juntes ha d’aplicar-se el Reglament. Però la Junta de Govern va
aprovar les Bases d’una Consulta Ciutadana oberta, es va apostar per eixa consulta
telemàtica i ha generat confusió del paper de la Junta en si. Al final, el important és
quants projectes es presenten i quants es coneixen. Els problemes que sorgisquen dia
a dia es van resolent. En definitiva, es tracta d’una iniciativa en tota la ciutat aprovat
per Junta de Govern de l’ajuntament.
Pren la paraula la vocal Adriana Hernandez Massotti indicant que al seu entendre no

es compta amb el Reglament de Participació Ciutadana, perquè es va donar un termini
però no es va informar bé.El Reglament que es complisca i que es canvie, perquè
s’esta incomplint.
Li contesta el Sr. President, que el Reglament es té que aplicar.Este procediment és
especial i transcendix a les Juntes Municipals però el Pressupost Participatiu és un
procés especial que s’ha ubicat en les Juntes de Districte com podia.
Intervé el vocal del grup ciutadans José Vicente Aleixandre Blanquer, preguntant sobre
el pas següent segons informació donada.
A continuació, intervé el president Av. Creu Coberta D. Rodolfo Izquierdo, per haver
presentat la petició torn de paraula en els Punts 3 i punt 4 de l’Orde del Dia i
preguntes:
1.- Denegació del Mercat ambulant Artesanal que realitza l’Associació des de fa més
de 5 anys els dies 18 i 19 de desembre.
Esta qüestió, es contestara una vegada tractats els distints punts de l’orde del dia del
Consell.
2.- Dificultats per a inscriure’s en “Les Inversions en Barris”.
Per D. Rodolfo Izquierdo.- Dificultats per a inscriure’s en “Les Inversions en Barris”.
Per Rodolfo Izquierdo s’exposa que han treballat quinze dies, inclús van cridar per
telèfon, a Virginia Martín exposant les dificultats que han tingut sol·licitant que es
millore la pagina Web i que s’amplie el termini per haver quedat en forma d’esborrany
189 projectes.
Pren la paraula El Cap del servici de Descentralització SRA María Teresa Minguez
Manzano, indicant que tots estem aprenent. És legal. No esta normat com volguérem.
El Reglament regula els grups de treball de les Juntes. Poden participar veïns i vocals i
entitats com a membres. ho fan en el mateix pla horitzontal com iguals. Quant a la
Consulta Ciutadana, el reglament no regula com fer una Consulta Ciutadana. es fan
les Bases i es tracta d’una consulta oberta a tots els ciutadans. El calendari no s’ha
canviat, es han presentat propostes d’inversions, es estan validant de l’orde de siscentes propostes en Web.
Pel Sr. President s’informa que el dilluns se sabrà les propostes.
Pren la paraula la Sra. Presidenta de l’AV Favara SRA Rafaela Amezcua exposant els
problemes que diverses persones han tingut amb la pagina Web, així cinc projectes
han costat cinc hores amb dificultats perquè eixia en la pagina error, (barri/districte
numere) així com l’esborrany amb indicació de si o no desconeixent l’usuari que té un
numere de registre. Constata que, s’han donat problemes dels veïns a l’intentar
registrar-se per a poder votar i com vullga que hi ha un termini de 12 dies, tenen la
problemàtica que no tenen ordinadors i l’associacióobri només cinc dies. Sol·licita que
s’òbriga un termini d’inscripció.
A continuació, pren la paraula D.D.Iñaki Pérez del Moviment 15M, preguntant sobre el
procés de valoració.
Li contesta El Cap del Servici de Descentralització SRA María Teresa Minguez
Manzano explicant que la valoració econòmica la donen els Servicis Municipals.
Pel Sr. D’Iñaki Pérez se sol·licita que la votació es realitze en urnes en centres cívics.

Intervé la Sra. Regidora de l’Ajuntament de València del Grup Ciutadans SRA María
Dolores Jiménez Díaz, exposant que ha tingut una reunió amb el Sr. Regidor D. Jordi
Peris per a veure totes les Propostes i indicant que ja que es fan des d’un Grup de
Treball de Districte (Juntes Municipals) esta la Secretaria per a donar fe del que es
presenta.
Intervé la Regidor del PP María Jesús Puchalt Farinós, hi ha un milió d’euros per
Junta i quan es decidisquen pels servicis que projectes són favorits, tornaran a les
Juntes a la Comissió d’Urbanisme i Inversions en Barris. Qui fa la selecció ?És
totalment independent que no estiga canviat el Reglament de Participació?
Pren la paraula per CAVECOVA D Manuel Lubary, (es fa amb molt bona voluntat però
es té molta dosi d’improvisació), formulant una critica a la forma. Les AAVV són
agents que han participat durant trenta anys en les Juntes de Districte. Equipara vot
ciutadà al de una Associació de Veïns .Se han creat Grups de Treball i s’han obert a la
ciutadania. Són dos coses distintes, la participació ciutadana i la Consulta Ciutadana.
D Ximo Grup Escolta Bitàcola: exposant que considera el Procés interessant.
Pel Sr. President, s’indica que este és un equip de Govern que, no ha tingut temps de
preparar, però sí, voluntat de muntar un procés participatiu al voltant d’un milió d’euros
és una cosa a valorar positivament. Hi ha hagut voluntat d’obrir el nombre de
projectes. Quant a la votació serà per barris on s’esta empadronat. Contesta la
Regidor SRA María Jesús Puchalt indicant que l’objectiu és millorar el Reglament i ferho mes flexible i afavorir la participació, .Hasta modificar-ho s’aplicara el Reglament
excepte en el procés de participació.
Es contesta a la pregunta sobre l’elaboració del acta del Grup de Treball que es fa per
l’Animadora-Promotora Cultural.
Per ultim, indica que es pretén ampliar la periodicitat dels Consells cada dos mesos, el
pròxim serà el 25 de febrer 19h en este CMSS Patraix i com a President de la Junta
Municipal de Patraix en els locals de la Junta Municipal carrer Beat Nicolás Factor 1,
un dia al mes de 18 a 20 hores de la vesprada, l’últim dimecres rebrà els veïns i AVV
prèvia cita.
5.-Suggeriments i propostes.
-No hi ha suggeriments i propostes dels vocals.

-Preguntes de les AAVV
Intervé en primer lloc l’AVV Favara:
En la seua representació pren la paraula la Sra. Presidenta de l’Associació,Dª Rafaela
Amezcúa, indicant que és necessari millorar les coses passant a explicar que amb motiu
de la presentació de les sol·licituds d’ajudes de material escolar, veïns i ella en persona
han hagut de patir les llargues cues que s’han generat en els registres d’entrada de
l’ajuntament i en concret a Patraix. Les companyes de la Junta Municipal han estat
desbordades per l’afluència de gent havent de donar números per a atendre i s’han
generat llargues cues per a poder tramitar les peticions d’ajuda econòmica, sol·licita que
per a pròximes convocatòries, es donne un termini suficient i que es puguen presentar,

inclús, en el registre del PROP, en definitiva, es d’un tracte exquisit a la gent i no un
termini tan curt així com es dote de mitjans suficients a les Juntes Municipals.
Com a Associació de Veïns plantegen les qüestions següents:
1. L’activitat de La Subestació Elèctrica de Patraix complix LA LLEI 6/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la
Comunidat Valenciana [2014/7304] pel que fa al risc d’incendi i explosió?
Sol·liciten a la nova corporació una implicació absoluta davant de tots els estaments
administratius. Sol·liciten conéixer com considera l’Ajuntament la llicència de activitat de
la Subestació Elèctrica de Patraix, és qualificada o no?
2.- L’activitat del pas dels avions pel Sud de València complix la LA LLEI 6/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la
Comunitat Valenciana [2014/7304] pel que fa al soroll i a la contaminació de l’aire?
Sol·liciten participar en els grups de treball com afectats i que els avions,
seguisquen les rutes traçades pel vell llit i pel mar.
3.- Centre IES NOU PATRAIX:
Coneguda la línia de Crèdit per a infraestructures educatives concedida en el 2008 i
que es va a crear el centre IES NOU PATRAIX en la parcel·la de 10.365 m3 junt amb el
col·legi Eliseo Vidal, o en el solar del Bulevard Sud.
És possible saber els terminis d’execució del centre educatiu, ja que considerem urgent i
necessària la seua construcció?
4.-Solars:
Passa a exposar la situació de diversos solars del barri, el solar del carrer Campos
Crespo (enfront del Mercadona), el que existix darrere del Col·legi Jesús i-el solar
entre l’encreuament del carrer Jacinto Labaila i Franco Tormo, és possible que,
siguen omplits amb graveta per a evitar les entollades?.
En tot cas i respecte a parcel·la de solar després del col·legi públic Jesús és
possible que es convertisca en la terminació del jardí que al seu dia es va construir
només parcialment?
5.-Neteja de carrers i jardins:
Després de parlar de la falta de neteja en uns quants carrers com c/Llanera de
Ranes, Santander, Montesa…) sol·licita la neteja freqüent d’un espai “pipí can” en
el jardí del carrer José Pérez Fuster.
Així també i a l’efecte de evitar que siguen arrancats d’este jardí, els cartells de
“gossos no”, pregunta si és possible que l’ajuntament pose en marxa una
campanya gràfica instant els amos de cans la seua responsabilitat i el compliment
de les ordenances municipals?
I en tot cas, seria possible que, la policia municipal s’implique en el compliment de
la llei establida ?.

6.-Imelsa:
Sol·liciten ser informats de la situació de la restauració obres parades en la
posterior de l’antic convent de Jesús. I que, l’Ajuntament que coordine esta situació
amb el responsable de Patrimoni de la Diputació de València.
7.-Fermax:
Existixen en les antigues naus de Fermax al final de Campos Crespo, la llicència
construir una macrodiscoteca.
És possible que el Ajuntament frene esta situació?.
A continuació per AVV Favara: pren la paraula SRA Mercedes Puchades.
Insistix en la situació de la subestació de Patraix i respecte al tema de les molèsties
pel pas dels avions, comenta moció de la Sra. Regidor SRA Pilar Soriano de 22 de
juliol de 2013, i sol·licita formar part de la Comissió de Seguiment Ambiental.
Pel Sr. President D. Vicente Sarrià, s’indica que s’han contestat algunes de les
preguntes que ha fet l’associació i la resta s’esta en això. Quant a la subestació és
un tema complex i els demana paciencia-Hia voluntat de buscar una solució, és un
tema que esta en el jutjat. Passant a proposar que en la Comissió d’urbanisme de
la Junta de Patraix vinguen les persones de l’ajuntament a explicar, en una reunió
especifica.
Respecte a l’IES de Patraix no consta que s’haja canviat la parcel·la. I els col·legis
Sant Ángel de La Guarda i José Soto Mico, es traslladen segons se li ha informat
respecte d’això.
En segon lloc, intervé Av. Creu Coberta :
-Denegació del Mercat ambulant Artesanal que realitza l’Associació des de fa més de 5
anys els dies 18 i 19 de desembre.
El president Av. Creu Coberta D. Rodolfo Izquierdo, agraïx a la secretària de la Junta
Municipal María José Beltrán la labor i professionalitat i passa a exposar la
problemàtica que han tingut respecte al mercat ambulant artesanal.
Sol·licita regulació dels mercats ambulants ja que són productes d’un euro o dos. Els
mercats ambulants d’altres barris dotze en total, ara seran tots il·legals perquè es va a
anul·lar l’ordenança.
Li contesta Sr. President D. Vicente Sarriá indicant que possiblement haja que regularlos. Segons l’explicació que li han donat hi ha una proliferació de mercats ambulants
no regulats.

En tercer lloc, intervé D. Ignacio Pérez del 15M:
Sobre el tema de Grup de Participació sol·licita una votació manual a més de
telemàtica. Sol·licita un equip d’àudio i remarca el fet de la coincidència dels Consells
el mateix dia.

I no tenint més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-una hores trenta
minuts del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
J.M.PATRAIX

Fdo: Mª.Jose Beltrán Momblanch

Vist i plau
PRESIDENT J.M.PATRAIX

Fdo: Vicente Sarrià Morrell

