ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 7 DE GENER 2015.
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán
EL REGIDOR DE L’AJUNTAMENT
D. Vicent Sarriá Morell (PSOE)
VOCALS:
-D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.)
-D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
-Dª Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
-D. José Sánchez Marin (P.P.)
-D. Juan Carlos Ortiz Rebollo (P.P.)
-D. Manuel Lubary Martínez (PSOE)
-D. Francisco J. Guillot Pipaón (PSOE)
-D. Artur García i Lozano (COMPROMÍS)
-D. Juan Francisco García Martínez (EUPV)

SECRETÀRIA:
-Dª. María José Beltrán Momblanch
Excusa la seva asistencia
VICEPRESIDENT:
D. Miquel Domínguez Pérez
VOCALS:
-D. Santos Peral Martín (P.P.)
-Dª Cristina María Nebot Marzal (P.P.)

1

A València sent les 18 hores 00 minuts del dia 07 de Gener 2015, 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:
1.- Lectura i aprovació de l'Acta de la Sessió anterior.
2.- Dictàmens de la Comissió de Cultura de la Junta Municipal de Patraix.
3.- Festes de la Junta Municipal de Patraix del quart quadrimestre 2014.
4.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Trasllat Subestació.
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en
representació del Grup Esquerra Unida País València. Assumpte: Adequació del Sector
de la Pl. Escultor Frechina/Litògraf Pascual Abad.
6.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Revisió simplificada del Pla General de València.
7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Creació d'un premi anual per a personalitats, entitats i
institucions del Districte de Patraix.
8.- Moció dels vocals, D Manuel Lubary Martínez i Javier Guillot Pipaon en nom seu i del
Grup Socialista de la Junta Municipal de Patraix, Assumpte: Impulsar projecte entorn del
carrer Sant Vicent.
9.- Moció subscrita pel vocal portaveu, D. Manuel Lubary Martínez, en representació del
Grup Socialista, Assumpte: Consell Social de la Ciutat.
10.- Moció subscrita pel vocal portaveu, D. Manuel Lubary Martínez, en representació del
Grup Socialista, Assumpte: Espai d'oci i efectes de la botellassa.
11.- Pregunta formulada pel vocal portaveu Juan Francisco García Martínez en
representació del Grup Esquerra Unida País València. Assumpte: Preguntes sobre:
l'abocador de Vara de Quart darrere de l'ecoparc de Vara de Quart i sobre la reparació
d'escalons de l'escala d'accés a la porta del poliesportiu de Sant Isidre. Situació en què
es troben les peticions formulades en Consells anteriors.
12.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Temps Moderns: Pot una normativa de 1993 imposar-se al
Reglament Orgànic de l'Ajuntament que diu que els Consells de les Juntes podran fer-se
en els locals de les Juntes Municipals o en qualsevol altre lloc municipal.
13.- Precs i Preguntes.
Abans de tractar els distints punts de l'Orde del dia es guarda un minut silenci per les
víctimes de l'atemptada terrorista comesa en Paris.
1.- Lectura i aprovació de l'Acta de la Sessió anterior.
No es dóna lectura de l'Acta de la Sessió anterior per conéixer els Srs. Vocals el seu
contingut i sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
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2.-Dictàmens de la Comissió de Cultura de la Junta Municipal de Patraix.
Presa la paraula la Sra. Secretària Dª Mª José Beltrán Momblanch informant que la
Comissió de Cultura de la Junta Municipal es va reunir el 23 d'Octubre i l'11 de
Desembre passant a donar lectura de les Actes en els termes següents:
1.- LA COMISSIÓ DE CULTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX REUNIDA EL
DIA 23 D'OCTUBRE DEL 2014 PER A TRACTAR ELS ASSUMPTES SEGÜENTS:
Vocals del Partit Popular:

Dª Adriana Hernández Masotti
D. José Sánchez Marin
D. Vicente Orts Llacer
Dª Cristina Nebot Marzal

Vocals del Partit Socialista:

D. Manuel Lubary Martínez

Vocal del Grup d'Esquerra Unida: D. Juan Francisco García Martínez.
D. Artur García i Lozano vocal del Grup Compromís
Assumptes.
1. Concurs de Redacció: tema som europeusLema, que saps de la Unió Europea?. Bases
Per al 2015 la integració social. Que passa en el meu barri?
2.-II CONCURS MUSICAL JÓVENS PROMESES instrument saxòfon. Bases
El pròxim 28 de novembre es realitzara la final del I Concurs de Jóvens Promeses en els
locals del Conservatori de Música José Iturbi.
Per al 2015 trompeta
Per unanimitat es dictamina entregar una placa al senyor Salvador Chulia Hernández
Director del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
3.-Entrega de Joguets per a 26 de desembre
4.- XXIII Concurs de Betlems: El Jurat té previst realitzar la visita els dia 10 i 11 de
desembre als distints betlems instal·lats,
MODALITAT TRADICIONAL
MODALITAT MODERN
El 19 d'Abril del 2015 està previst en el Centre Cultural la Rambleta la celebració del
Festeig XVII Trobada de Bandes de Música de Patraix com en anys anteriors.
S'eleven els dictàmens punts 1 2 ,3 i 4 adoptats per unanimitat al consell de la junta
municipal del 7 gener 2015.
2.- LA COMISSIÓ DE CULTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX REUNIDA EL
DIA 11 DE DESEMBRE DEL 2014 PER A TRACTAR ELS ASSUMPTES SEGÜENTS:
1.-FALLADA DEL JURAT EN EL XXIII CONCURS DE BETLEMS
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Vocals del Partit Popular:

Dª Adriana Hernández Masotti
D. José Sánchez Marin
D. Vicente Orts Llacer
Dª Cristina Nebot Marzal

Vocals del Partit Socialista:
D. Manuel Lubary Martínez qui delega el seu vot en Dª Mª
Jesús Cabel Sánchez per tindre que absentar-se.
Vocal del Grup d'Esquerra Unida: D. Juan Francisco García Martínez.
Excusa la seua assistència D. Artur García i Lozano qui delega el seu vot en D. Juan
Francisco García Martínez.
Havent realitzat la visita el dia 10 de desembre als distints betlems instal·lats, el Jurat per
unanimitat en la seua votació, emet la següent FALLADA respectiva al XXIII Concurs de
Betlems de la Junta Municipal de Patraix:
MODALITAT TRADICIONAL
1er Premi – FALLA JOAQUIN NAVARRO/CARRÍCOLA.
2do Premi - FALLA MESTRE BELLVER/MARIÀ RIBERA.
3er Premi – FALLA CARTERS/LITERAT PASCUAL ABAD.
Accèssit – CENTRE MUNICIPAL ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS “PARE JOFRE”.
Accèssit – JUNTA DE FESTES MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS
MODALITAT MODERN
1er Premi - FALLA SANT VICENT AMPARO ITURBI.
2do Premi – FALLA BARÓ DE PATRAIX
2.- FALLADA DEL JURAT EN EL JURAT I CONCURS MUSICAL JÓVENS PROMESES.
D. SALVADOR CHULIÁHERNÁNDEZ.
D. SERGIO SAPENA MARTINEZ.
D. DANIEL BELLOVI NAVARRO.
Havent-se realitzat la final del concurs musical Jóvens Promeses, organitzat per
l'Ajuntament de València, Junta Municipal de Patraix, en el Conservatori Municipal de
Música José Iturbi, en l'Av. Balears núm. 36, el Jurat per unanimitat dictamina com a
guanyadora a:
SRA. Lucía Alcañiz María.
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València a vint-i-huit de novembre de dos mil catorze.
S'eleven els dictàmens punts 1 i 2 adoptats per unanimitat al consell de la junta
municipal del 7 gener 2015.
Sotmesos a votació els dictàmens de la Comissió de Cultura són aprovats per unanimitat.

3.- Festejos de la Junta Municipal de Patraix del quart quadrimestre 2014.
Per la Sra Secretària de la Junta Dª. María José Beltrán Momblanch, s'informa dels
Festejos que han tingut lloc en els mesos de novembre i desembre 2014:
1.- VII Concurso Redacció
CONCURSO DE REDACCIÓ TEMA SOM EUROPEUSLEMA QUE SAPS DE LA UNIÓ EUROPEA?. S'ha aprovat el corresponent expedient de
tramitació amb les bases reguladores del concurs.
Jurat del Concurs:
Formen part del Jurat del Concurs del VII Concurso de Redacció els Srs. Vocals que se
citen a continuación:
Vocals del Partit Popular:

Dª Adriana Hernández Masotti
D. José Sánchez Marin
D. Vicente Orts Llacer
Dª Cristina Nebot Marzal

Vocals del Partit Socialista:

D. Manuel Lubary Martínez

Vocal del Grup d'Esquerra Unida: D. Juan Francisco García Martínez.
Vocal del Grup Compromís: D. Artur García i Lozano
.
2.- II CONCURSO MUSICAL JÓVENS PROMESES instrument saxòfon. S'ha aprovat el
corresponent expedient de tramitació amb les bases reguladores del concurs.
El passat 28 de novembre es va realitzar la final del I Concurso de Jóvens Promeses en
els locals del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
3.- El Festeig d'entrega de Joguets es va realitzar el 26 de desembre.
4.- XXIII Concurso de Betlems, la visita del Jurat es va efectuar els dies 10 i 11 de
desembre als distints betlems instal·lats, tant de la modalitat tradicional com de la
modalitat betlem modern. Havent-se fet entrega dels Records Commemoratius abans de
la celebració d'este Consell.
Per últim es confirma que s'ha autoritzat la celebració de la Trobada de Bandes de
Música de Patraix en el Centre Cultural la Rambleta el Domingo 19 d'Abril del 2015.
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4.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació
del Grup Compreels meus. Assumpte: Trasllat Subestació.
Presa la paraula D. Artur García i Lozano manifestant el seu agraïment a la
professionalitat i al tracte rebut per la Secretària de la Junta de Patraix Mª José Beltrán
Momblanch i els funcionaris de la Junta Municipal de Patraix, fent-ho extensiu al Servici
de Descentralització. Pel cap de Servici Dª Mª Teresa Minguez present en el Consell i
per la Secretària de la Junta de Patraix s'indica que en el compliment de les tasques
pròpies de l'exercici de les funcions de la Junta Municipal intenta realitzar el seu treball
dins dels nivells de professionalitat i qualitat el millor que poden, no obstant li agraïxen al
Sr. Artur García i Lozano i al Grup Comprís les seues paraules
A continuació defén la Moció passant a donar lectura de la mateixa:

AL PLE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE DE PATRAIX
Artur García Lozano, amb DNI 22. 653.177 V, Vocal i Portaveu del Grup Municipal
COMPROMÍS en la Junta Municipal districte de Patraix, i d'acord amb el que preveuen
els articles 129 i següents del Reglament Orgànic Del Ple de l'Ajuntament de València i
d'aplicació supletòria d'esta Junta de Districte (article 90 del Reglament Orgànic de
Govern i Administració de l'Ajuntament de Valencià) pel que pas a formular el següent:
ASSUMPTE: TRASLLAT SUBESTACION
Este vocal al Juny de l'any 2012 ja va presentar una moció a esta Junta demanant el
trasllat de la subestació elèctrica situada al carrer Gaspar Aguilar del nostre districte per
considerar-la un possible perill pels veïns.
És conegut per este vocal que l'Ajuntament de València va requalificar uns terrenys al
costat de la V-30, prop al cementeri municipal, lluny de les vivendes. I del possible perill
que
pot
ocasionar.
Cal recordar esta Junta i als seus representants, que el 20 de Novembre d'enguany va
ocórrer, novament, un accident en la referida subestació elèctrica on va haver-hi un ferit i
el
trasllat
d'un
bomber
als
servici
d'urgències
més
pròxim.
Este vocal conec la Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana de
2012 on és va anul·lar l'acte administratiu de l'Ajuntament de 2007 on es demanava el
tancament
de
la
subestació.
Coneixen que esta petició, que es fa en les últimes Juntes d'esta legislatura, només tinga
un valor testimonial però aclaridor pel veïnat de l'opinió dels seus representats polítics
el formula la moció següent:
1. Que s'aprove per esta Junta l'acord de demanar el trasllat de la subestació.
2. Que es done trasllat de l'acord a:
. Xarxa Elèctrica Espanyola / Iberdrola.
. Als Grups polítics en representació a l'Ajuntament de Valencià.
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Finalitza indicant que, esta moció podria ser presentada per tots els grups polítics, i que
ho demana com una obligació moral com a representant dels ciutadans,per a expressar
el que volen els veïns de Patraix.
Presa la paraula Donya Adriana Hernández Masotti, Vocal portaveu del Grup Popular
indicant que en el Consell d'1 d'octubre en el punt 4 es va tractar este assumpte,
passant a llegir els termes de la Moció Alternativa aprovada per unanimitat :” Que pel
Ple de la Junta Municipal de Patraix s'acorda ratificar la voluntat manifestada
reiteradament en els acords de la Junta de Govern Local, com del Ple de l'Ajuntament de
València sobre el cessament de l'activitat i el trasllat de la Subestació de Patraix”.
Atés que, els òrgans de govern municipals han deixat clara la posició de l'Ajuntament, Dª
Adriana Hernández Masotti, Vocal portaveu del Grup Popular presenta la Proposta de
Moció Acord alternativa, amb la redacció següent:
PROPOSTA D'ACORD
Davant dels últims fets i iniciatives, de grups polítics, associacions de veïns en el districte
de patraix com del propi ajuntament de valència:
1.-Donar el seu suport a l'Alcaldessa de València, Dª. Rita Barberá Nolla per la seua
decisió de cessament l'activitat i es trasllade a altres terrenys, cedits per l'Ajuntament, de
la subestació de Patraix
2.-Que es done trasllat a tots els Grups Polítics amb representació en l'Ajuntament de
valència.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en
representació del Grup Esquerra Unida País València. Assumpte: Adequació del
Sector de la Pl. Escultor Frechina/Litògraf Pascual Abad.
Presa la paraula D. Juan Francisco García Martínez per a defendre la Moció
passant a donar lectura dóna la mateixa:
Com segons pareix ocorre sempre que hi ha pluges, el sector de la Plaça Escultor
Frechina (adjacent a la C/. Litògraf Pascual Abad), com es pot veure en la documentació
gràfica adjunta, roman inundat dies i dies després de les pluges caigudes recentment.
Açò denota que a més de no estar bé urbanitzada aquesta plaça, no hi ha mètode de cap
drenatge per a les aigües pluvials com seria necessari, la qual cosa suposa que no es
pot utilitzar eixe espai ni com a zona de vianants, que seria la seua comesa natural, ni
com a zona d'aparcament com s'utilitza, sobretot a la nit, a conseqüència de la verdadera
“llacuna” que es forma en el centre de la plaça.
Basant-se en estes consideracions este vocal realitza al Ple la següent
Proposta d'Acord:
1r Que es desaigüe el gran toll que existix en aquesta plaça per mitjà del procediment de
bombament de l'aigua existent, amb la major brevetat possible.
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2n Que s'urbanitze correctament i de forma definitiva este sector de la Pza. Escultor
Frechina com correspon, perquè se solucionen definitivament estes anomalies, a fi que
puga ser transitada i disfrutada eixa zona per la ciutadania.

Intervé Dª Adriana Hernández Massotti, indicant que segons el Servici de Parcs i Jardins
de l'Ajuntament de València:
En esta plaça està prevista una obra d'inversió per a principis de 2015 la superfície de la
qual serà d'1.074 m2 99.998,62 € de pressupost (el 02/12/2014 se va mantindre reunió
amb els representants de les A.VV per a explicar-los el projecte). L'obra consistix en la
construcció d'un jardí, amb jardineres perimetrales realitzades amb bloc de formigó
decoratiu, possibilitant la plantació d'espècies arbòries, arbustives i tapizantes per a
tancar i aïllar de sorolls l'interior del jardí. Com ferm, s'utilitzarà terra morterenca sobre
subbase de llasts, davall les quals, per a facilitar el drenatge, hi haurà un sola de graves.
Els accessos es realitzaran en formigó imprés.
Es construirà una zona de jocs infantils amb tres unitats de jocs homologats en matèria
de seguretat. La zona de jocs tindrà una base de paviment de seguretat.
Es col·locaran bancs de fusta amb pletinas d'acer i papereres de polietilé i pal d'acer.
Es realitzarà un pipi-can de terra batuda. Es regarà el jardí amb una xarxa automatitzada.
Presa la paraula el Regidor de l'Ajuntament D. Vicent Sàrria Morell (PSOE) indicant que
en la Comissió Municipal d'Urbanisme es tracte que es faça el jardí. Però Planejament,
preveia la realització d'un pàrquing en la Plaça, i este no es fa.
Li contesta la vocal portaveu del Grup Popular Dª Adriana Hernández Massotti, es va
declarar un concurs que es va quedar desert i no es va poder realitzar. Per l'empresa que
s'anava a edificar el pàrquing es va cridar els distints veïns que estaven apuntats com a
compradors de places de garatge, indicant que ja no estaven interessats en l'adquisició
de les mateixes.
Presa la paraula el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís, indicant que a l'hora
d'establir els costos, s'ha pogut constatar que els ciutadans de l'entorn no estan
interessats a comprar les places. És qüestió de fer el jardí ja que no es construïx el
Pàrquing.
Per tot això no prospera la Moció.
6.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació
del Grup Compromís. Assumpte: Revisió simplificada del Pla General de València.
Defén la Moció D. Artur García i Lozano passant a donar lectura de la mateixa.
Artur García Lozano, amb DNI 22. 653.177 V, Vocal i Portaveu del Grup Municipal
COMPRIS en la Junta Municipal districte de Patraix, i d'acord amb allò que preveuen els
articles 129 i següents del Reglament Orgànic Del Ple de l'Ajuntament de València i
d'aplicació supletòria d'esta Junta de Districte (article 90 del Reglament Orgànic de
Govern i Administració de l'Ajuntament de Valencià) pel que, pas a formular el següent:
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Assumpte: Revisió simplificada del pla general de valència
Des del Grup Compromís de Patraix proposen la retirada de la “Revisió simplificada del
Pla General de València” presentada per l'Ajuntament de València per tal d'incrementar
els terrenys edificables pels motius següents:
1.- Fa una estimació de creixement de la població de la ciutat del 0'6% anual que
està totalment deslligada de la realitat de la ciutat de València. Així la població de
València ha disminuït en més de 21.000 persones durant els últims quatre anys. La
planificació que es fa està, per tant, viciada d'origen al fer una estimació de necessitats
de vivendes que en la pràctica no té res a veure amb la realitat.
2.- La Revisió simplificada del Pla General de València no té en compte que hi
ha sense construir una gran quantitat de solars de què estaven previstos en el Pla
General d'Ordenació Urbana de 1988. Es poden construir encara 38.375 vivendes en
aquests solars que poden donar cabuda a les necessitats actuals i futures de vivenda de
la ciutat durant molts anys. És, per tant, innecessari edificar 17.000 vivendes noves com
pretén esta Revisió
3.- La
Revisió simplificada del Pla General de València tampoc té
adequadament compte que hi ha en la ciutat al voltant de 60.000 vivendes que es troben
buides ja siga per necessitar una adequada rehabilitació ja siga per qualsevol altre motiu.
Pareix evident que posar al mercat estes vivendes faria totalment innecessari qualsevol
ampliació de la superfície a construir en la nostra ciutat.
4.- No es fa un plantejament seriós de rehabilitació i millora energètica de
vivendes com recomanen en l'actualitat els urbanistes i planteja la mateixa llei estatal
8/2013 de 26 de juny de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes
4.- La Revisió simplificada del Pla General de València suposa l'eliminació de
415 Hectàrees d'horta. A pesar que s'intente amagar amb el fet que es destruïxen
algunes menys que en el projecte anterior (en l'anterior volien destruir 460 Hectàrees) el
que és molt cert és que la major part d'hectàrees desapareixen com s'havia previst
anteriorment.
Cal acordar que l'horta de València és un dels terrenys més productius de tot el
món i que la ciutat va nàixer precisament en el marc d'esta horta que era la basa de la
seua alimentació.
5.- En el cas concret de Districte de Patraix es destruïx l'horta de La Torre
MOCIÓ
Que l'Ajuntament retire la Revisió simplificada del Pla General de València.
Després de la seua lectura, el Sr. García i Lozano indica que per l'Ajuntament no es fa
política d'ajudes per a la rehabilitació de vivendes ni per a lloguer. Així, en el Barri de
Sant Isidre amb esta revisió es lleven quatre-centes Ha d'horta. Quedant-se Patraix
sense eixa horta, motiu pel qual se sol·licita es retire la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana de València.
Intervé D. Juan Fco. García Martínez vocal de l'EUPV.
A continuació intervé D. Manuel Lubary Martínez vocal de PSOE, qui presa la paraula
manifestant que si bé està d'acord amb la filosofia de la Moció presentada pel Grup
Compromís, no compartix que es retire la revisió del Pla General, per considerar que ha
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de fer-se la revisió, però amb la rectificació dels terrenys de l'horta, mantenint com a
horta.
A continuació intervé D. Juan Carlos Ortíz Reboll vocal del Partit Popular coordinador de
la Comissió d'Urbanisme de la Junta Municipal, indicant que la forma de créixer la ciutat
de València és per eixa zona de l'horta. Pel Servici Municipal d'Urbanisme s'informa que:
El Ple de l'Ajuntament de 26 de desembre del 2014, després de debatre entre altres
arguments, els d'esta Moció del Grup Compromís, va acordar sotmetre novament a tràmit
d'informació pública el document de la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació
Urbana de València.
Reiterar este tràmit en un mateix procediment no és preceptiu, però donada la
transcendència del Projecte per a la ciutat, s'ha considerat convenient el seu sotmetiment
a un nou tràmit d'informació pública.
Intervé Dª. Adriana Hernández Massotti vocal portaveu del grup Popular indicant que
esta obert el procés i s'esta en tramite d'al·legacions per quaranta dies, sobre la qual
cosa no s'al·legue l'any 2010.
Per ultime, intervé el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís informant que en este nadal
s'ha sotmés a publicació i es poden presentar al·legacions. Per tal motiu no es va a
retirar la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València ni se'n va
a anar contra l'acord plenari que va acordar sotmetre-ho a informació pública.
Sotmesa a votació no és aprovada: vots a favor quatre. Vots en contra cinc. Voten a
favor dos vocals del Grup PSOE, un del Grup EUPV i un Grup Compromís i voten en
contra cinc vocals del Grup Popular.
7.-Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació
del Grup Compromís. Assumpte: Creació d'un premi anual per a personalitats,
entitats i institucions del Districte de Patraix.
Defén la Moció D. Artur García i Lozano vocal portaveu del Grup Compromís qui passa a
donar lectura de la mateixa.
Dins de la normativa d'òrgans de govern i administració de l'Ajuntament de València les
Juntes Municipals de Districte són entitats per a la gestió descentralitzada de l'entitat
municipal i tot açò per a facilitar una interrelació més pròxima i directa amb els seus
ciutadans.
Davall esta premissa en diferents Juntes de districte (Russafa, Abastiments i Ciutat Vella)
s'han creat uns premis i/o reconeixements a aquelles entitats o personalitats residents en
el districte que per la seua labor han destacat.
Els sotasignats, representants dels seus grups polítics formulen a esta Presidència la
moció següent:

MOCIÓ
10

1.- La creació d'un premi anual, aquelles personalitats, entitats i institucions, radicades en
el districte, que hagen destacat per la seua labor social i professional
2.- Que es publiquen en el districte les convocatòries.
3.- Que les entitats o personalitats proposades puga ser realitzada tant a proposta de
la comissió de cultura de la Junta Municipal com pels ciutadans i institucions residents
en el districte.
Intervé Dª Adriana Hernández Massotti vocal portaveu del Grup Popular indicant
que si bé esta conforme amb els punts un i dos ja que en esta Junta Municipal ja
s'ha concedit un reconeixement al Cirurgià de l'Hospital Doctor Peset D. Enrique
Grau Cardona, la qual cosa proposa és modificar el punt tres de la proposta i que
siga la pròpia Comissió de Cultura i a través de la mateixa es realitzen les
propostes i es tramite amb els procediments habituals per a l'atorgament dels
reconeixements proposats.
Quedant la redacció del punt tercer com s'indica a continuació:
3.- Que les propostes d'entitats o personalitats a què es pretenga un reconeixement
siga realitzat a través de la Comissió de Cultura de la Junta Municipal fent-los arribar
les candidatures dels proposats a la mateixa ja bé per ciutadans o per institucions de
Patraix.
Sotmés a votació és aprovada per unanimitat
8.- Moció dels vocals, D Manuel Lubary Martínez i Javier Guillot Pipaon en nom seu
i del Grup Socialista de la Junta Municipal de Patraix, Assumpte: Impulsar projecte
entorn del carrer Sant Vicent.
Defén la Moció el vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez passant a donar lectura de
la mateixa.
El carrer de Sant Vicent és una de les principals artèries de la ciutat que connecta els
barris del sud amb el centre de la ciutat, i és un eix prioritari per a la canalització de la
mobilitat. A un costat i a l'altre del seu recorregut es van planificar actuacions que no han
eixit avant en estos 24 anys de govern municipal del PP per la falta de voluntat política,
l'absència de gestió urbanística, la renúncia de projectes o l'incompliment dels
compromisos d'altres Administracions.
3. Pla Reforma Interior Parc Central
L'incompliment del govern central del conveni de 2003 per a la remodelació de la
xarxa arterial ferroviària de València, i la seua negativa a licitar les obres per al canal
d'accés, eix passant i l'estació central estan hipotecant el desenvolupament urbanístic
d'este important sector que ha de facilitar la integració i la mobilitat entre els barris, al
desaparéixer la platja de vies, i la urbanització de la qual preveu l'ampliació del carrer de
Sant Vicent amb voreres més àmplies i arbratge.

4. Ampliació futur bulevard Federico García Lorca per a connectar amb la V-30
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El Grup Municipal Socialista ha plantejat reiteradament la necessitat planificar
l'ampliació del futur bulevard Federico García Lorca fins a la V-30 en els terrenys
alliberats pel soterrament de les vies de l'AU. Este eix viari garantiria en un futur la
connexió dels barris de Sant Marcel.li i Camí Vaig riureal amb el centre de la ciutat
reduint d'una manera dràstica el tràfic que suporta el carrer de Sant Vicent.
5. PRI Quarters d'Enginyers i Artilleria
De la mateixa manera, el Ministeri de Foment està incomplint els terminis per a
urbanitzar estos dos plans de reforma interior. Un any més els pressupostos de 2015 no
contemplen cap quantitat per a esta urbanització d'ambdós sectors, que entre altres
coses facilitaria l'adequació d'una parcel·la en el PRI d'Enginyers per al nou col·legi
públic Sant àngel de la Guarda, i un institut en el sector d'Artilleria, en ambdós casos
amb instal·lacions escolars en barracons. Com a pas previ és imprescindible que la
Generalitat trasllade a una parcel·la en l'àmbit del Parc Central, enfront del CP Sant
Ángel de la Guarda l'actual col·legi per a poder urbanitzar els terrenys.
6. Programa Actuació Integrada entorn carrer Moncayo
Recentment El Govern Municipal ha caducat, després de molts anys de tramitació, el
PAI de l'entorn del carrer Moncayo i Sant Vicent que havia d'urbanitzar esta zona. La
situació de degradació, amb edificacions en ruïnes presenta un aspecte lamentable. Com
es pot comprovar, hi ha els projectes i la planificació, però no hi ha voluntat política per a
portar-los a cap, la qual cosa possibilitaria disposar del carrer de Sant Vicent com un eix
vertebrador i espai de qualitat urbana, amb mobilitat segura, a més de reparar-se el
dany històric que les platges de vies causen a desenes de milers de veïns dels barris del
sud, facilitant la seua connexió.
Respecte d'això, estos vocals, realitzen les següents
PROPOSTES D'ACORD:
1) Dirigir-se a l'Alcaldia perquè realitze les gestions necessàries davant de en el

Ministeri de Foment per a la licitació de les obres del Canal d'Accés; Eix Passant i
nova Estació Central que possibilitarien la urbanització del sector urbà Parc
Central, incorporant la prolongació del bulevard Federico García Lorca fins a la V30 i la urbanització dels dos sectors d'Enginyers i Artilleria.
2) Dirigir-se al Ministeri de Foment en idèntics termes a l'anterior.
3) Dirigir-se a la Delegació d'Urbanisme perquè per l'empresa municipal AUMSA

s'impulsen les actuacions urbanístiques necessàries per a urbanitzar l'entorn
degradat del carrer de Moncayo.
4) Dirigir-se a la Delegació d'Urbanisme perquè amb caràcter provisional s'adopten

les mesures necessàries per a millorar voreres i planta viària del carrer Sant
Vicent, que garantisquen una mobilitat segura.
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Presa la paraula Dª Adriana Hernández Massotti vocal portaveu del Grup Popular
indicant que pel Servici Municipal d'Urbanisme s'informa:
Amb l'objecte de poder avançar en la urbanització del Parc Central amb la urbanització
de l'àmbit del futur jardí entre les vies del ferrocarril i el carrer Filipí, la societat “València
Parc Central” va presentar una Memòria que modificava en dos subfases la Fase 1 per a
poder actuar en els sòls que poden ser urbanitzats de manera immediata per a començar
amb l'execució de l'obra sobre una superfície que representa aproximadament el 40% del
total de l'àmbit del Parc Central deixant per a un moment posterior aquelles parcel·les
que estan pendents de concretar les qüestions relatives al canal d'accés i les obres de
soterrament de les vies ferroviàries.
Quant a la tramitació dels programes d'Actuació Integrada de gestió directa, per
part de l'entitat estatal SEPES s'està avançant tècnicament, si bé les obres d'urbanització
no es poden executar fins que es produïsca el trasllat dels centres escolars al seu
emplaçament provisional, a més que, en estos moments, la demanda de producte
residencial és molt baixa pel que s'estan buscant solucions que permeten tancar una
programació urbanística factible i realitzable.
La causa de resolució de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrat Carrer
Moncayo va ser la declaració de concurs amb obertura de la fase de liquidació,
circumstància que és causa obligatòria de resolució de l'adjudicació. La urbanització
integral de la zona es podrà escometre amb la presentació d'un programa
econòmicament viable que desenvolupe eixe àmbit. Mentrestant, els propietaris tenen les
obligacions derivades de la seua titularitat de mantindre les seues propietats en les
degudes condicions de neteja i seguretat.
Intervé el Sr. Regidor de l'Ajuntament de València D. Vicent Sàrria Morell indicant que
l'actuació del Parc Central se centrarà en Malilla i Russafa i encara que inclou Macosa i
les antigues Cerveses El Túria no se'n va hi ha executar en estos immobles. El Partit
Socialista es va oposar a l'execució parcial del Parc Central.
Presa la paraula el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís indicant que intervenen
distintes administracions (Administració Autonòmica, Administració Central) i s'esta
treballant en això. En la zona de Malilla s'actua ja que no cal entrar en les vies i es vaig
poder treballar. Però no hi ha recursos econòmics. No es pot hipotecar el total. Així, la
Moció no es pot acceptar. El Grup Municipal esta pressionant però no hi ha manera
d'entendre's amb l'Administració Central. D. Alfonso Novo Regidor d'Urbanisme ha
informat que s'esta treballant sobre el tema, per la qual cosa no es pot aprovar la Moció
presentada.
Vaig intervindre D. Manuel Lubary indicant que manté la Moció.
Sotmesa a votació no és aprovada per recaure quatre vots a favor (dos vots de vocals
del PSOE, un del vocal EUPV i un del vocal Grup Compromís i cinc vots en contra dels
cinc vocals del Grup Popular.

13

9.- Moció subscrita pel vocal portaveu, D. Manuel Lubary Martínez, en
representació del Grup Socialista, Assumpte: Consell Social de la Ciutat.
Presa la paraula D. Manuel Lubary Martínez per a defendre la Moció passant a
donar lectura de la mateixa:
Una vegada aprovat el Pressupost Municipal de 2015, elaborat sense haver-se convocat
preceptivament el Consell social de la Ciutat, constituït formalment el passat 7 de
Novembre del 2013, després de deu anys de retard, el qual hauria de pronunciar-se
sobre els Pressupostos i qualsevol modificació del Pla General d'Ordenació Urbana
(PGOU) cal recordar que la participació en els assumptes públics, directament o per mitjà
de representants, és un dret dels ciutadans atorgat per l'article 23 de la Constitució
Espanyola, que ha sigut posteriorment desenvolupat en distintes Lleis de l'Estat i de les
comunitats autònomes. Quant a la nostra Comunitat, la Llei 11/2008, de 3 de juliol del
2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana torna a reconéixer dits drets. En l'àmbit
municipal, este dret de participació aconseguix una major rellevància, per la pròpia
definició dels municipis que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, així com les seues modificacions, i el Reglament de participació
Ciutadana Aprovat per acord plenari de 28 de Setembre del 2012.
Per tot això, i a la vista de la vulneració dels propis acords adoptats pel Govern
municipal, els vocals que subscriuen formulen la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Instar i exigir al Ple de l'Ajuntament de València la urgent convocatòria del Consell
Social de València ,com a òrgan col·legiat permanent de caràcter consultiu i de
participació de l'Ajuntament, que es crega per aplicació del que disposa la Llei
Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, ja que entenem que el
desenvolupament de la seua activitat dinamitzarà la participació ciutadana en les juntes
de districte de tota la ciutat i coadjuvarà a l'objectiu de definir, identificar, preparar,
coordinar i incorporar totes aquelles aportacions ciutadanes per al pròxim pressupost de
2016, i es pronuncie sobre la recent modificació del PGOU
Presa la paraula la vocal del Grup Popular Dª. Adriana Hernández Massotti indicant que
el 12 de novembre del 2014 es va reunir el Consell Social de la ciutat. Entre les
competències pròpies de l'esmentat Consell estan l'emetre informes i conéixer qüestions
com el Pla General d'Ordenació Urbana o el Pressupost Municipal. En la sessió del 12 de
novembre es van donar a conéixer els criteris generals del pressupost municipal. D'acord
amb el règim de sessions del Consell correspon celebrar sessió ordinària cada sis mesos
de manera que la pròxima sessió cabrà la possibilitat d'analitzar novament els temes que
se sol·liciten.
Intervé el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán informant que el Consell es
reunix cada sis mesos, convocant-se dos vegades a l'any. El passat 12 de novembre es
va reunir per a tractar el tema dels pressupostos i cap grup polític va demanar parlar en
la dita reunió, només un membre de UGT però cap Grup Polític ho va demanar.
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Intervé D. Vicent Sàrria Morell Regidor de l'Ajuntament de València indicant que el
Consell Social deuria haver-se reunit abans de l'aprovació de la revisió del Pla General,
amb caràcter d'urgència igual que s'ha reunit per a tractar el tema dels pressupostos.
Presa la paraula el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán formulant la
següent proposta Moció Acord Alternativa que:
Com vullga que en el primer semestre de l'any 2015 es reunirà el Consell Social de la
Ciutat: que es convoque el Consell Social per a parlar del Pla General si així els Grups
Polítics ho sol·liciten.
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.
10.- Moció subscrita pel vocal portaveu, D. Manuel Lubary Martínez, en
representació del Grup Socialista, Assumpte: Espai d'oci i efectes de la botellassa.
Defén la Moció D. Manuel Lubary Martinez qui passa a donar lectura de la Moció:
Recentment, un grup de veïns afectats del districte, concretament del barri de la Creu
Coberta, han realitzat mobilitzacions pel dret al descans pertorbat per jóvens a la seua
eixida d'una discoteca sítia en el carrer de Sant Vicent. A pesar de les accions
realitzades per les persones directament afectades i per les AA.VV. de Creu Coberta i la
recent de Sant Vicent-bulevard Sud, i reunions amb l'administració municipal i cossos
policials, la qüestió seguix sense resoldre's. El conflicte no sols és patit pel nostre
districte sinó per diversos punts de la ciutat, i no sols ocorre a València sinó que
s'expandix per la majoria de les ciutats i poblacions grans del nostre País. Estem davant
d'un fenomen social, educatiu, cultural i, en alguns cas, delictiu, en quant atenta a la
salut.
Sense perjuí de la legítima activitat i del negoci lícit de la propietat dels negocis
d'oci, la veritat és que a l'hora de l'eixida, estos jóvens romanen per l'al voltant de nuclis
urbans, amb música alta en els seus vehicles, realitzen el “botellassa” i deixen tota una
sintonia de fem, rovells i molèsties a determinat veïnat l'única responsabilitat de la qual a
és la d'estar situades prop de la dita discoteca. A més, a la vista està que la recent Llei
de Seguretat Ciutadana, tristament famosa per ser denominada “Llei mordassa” i les
Ordenances municipals, estan sent ineficaços per a atallar el problema.
Tal és la dimensió del problema que, es té coneixement que la patronal CIERVAL
(a través del sector d'hoteleria), i la Confederació de Veïns CAVE-COVA estan iniciant
contactes per a realitzar, a nivell de Comunitat, conferències i campanyes de
conscienciació amb la finalitat d'arreplegar propostes que minimitzen l'impacte de la
col·lisió dels drets d'oci i drets al descans.
Per tot això, els vocals que subscriuen formulen la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Instar al Ple de l'Ajuntament de València, i a este mateix Consell plenari de la
Junta municipal de Patraix perquè assumisca les competències legals i complisca i faça
complir les ordenances en la dita matèria i que considere el problema com un assumpte
més enllà de salut pública que no ha d'estar subjecte únicament i exclusivament per les
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mobilitzacions veïnals. El problema és sociocultural i només exercitar la força policial
tampoc és la solució idònia, però han de buscar-se mesures dissuasives i començar a
pensar a subvencionar a la joventut l'accés a la cultura (cines, poliesportius i teatres) així
com la busca de recintes habilitats respecte d'això que puguen fer compatibles el dret a
l'oci amb el dret al descans.
Així mateix, prendre part activa en les accions de Cierval, Federació de Veïns de
la Ciutat de València, i CAVE-COVA, a fi de dotar-los de major cobertura, publicitat i
buscar solucions conjuntes a fi de solucionar progressiva en el temps el conflicte
d'interessos que genera l'activitat de l'oci amb la població.
Presa la paraula Dª Adriana Hernández Massotti vocal portaveu del Grup Popular
indicant que és un fet la botellassa i les molèsties que ocasionen als veïns de València.
Passant a donar lectura de l'informe de la Regidoria d'Esports i Joventut.
La regidoria de Joventut ha mantingut diverses reunions enguany amb l'AAVV de Cruz
Coberta, a més d'altres AAVV de la ciutat per a fer-los partícips d'una nova iniciativa que
s'ha posat en marxa per esta Regidoria, amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat i
la Policia Local, consistent en la intervenció d'una Unitat Mòbil d'Informació Nocturna que
actua els caps de setmana i que pretén promoure la salut integral de la infància,
adolescència i la joventut, i la prevenció de conductes addictives.
El passat mes de juny es va posar en marxa esta Unitat Mòbil, que consciència als
jóvens dels perjuís que per a la seua salut pot causar el consum abusiu d'alcohol i
substàncies nocives; les molèsties que la pràctica de la botellassa en via pública pot
causar als veïns, i la brutícia que es deixa en la zona. La Unitat Mòbil actua de manera
coordinada amb la Policia Local de València, però no interferint en el seu treball. Està
integrada per dos mediadors socials i tres voluntaris que han rebut prèviament formació
per a realitzar intervencions amb la joventut a què es van a dirigir. Les edats d'estos
oscil·len entre 18 i 26 anys, amb la finalitat de realitzar un treball de mediació entre
parixes i d'esta manera conformar un grup representatiu d'edat i característiques
sociològiques semblants als jóvens objectes d'intervenció. L'equip porta material que
suporta la intervenció en prevenció de conductes de risc: qüestionaris, alcoholímetres,
preservatius, díptics del bus corre-nit, i díptic informatiu dels riscos del consum d'alcohol.
A més s'entreguen bosses de fem xicotet per a arreplegar els envasos i depositar-les en
contenidors, evitant la brutícia en el carrer.
Per a establir les zones d'actuació, se seguix les recomanacions de la Policia Local, i
s'establix un calendari de treball.
Prèviament a cada intervenció, i amb la col·laboració de la Federació d'Associacions de
Veïns, se celebren reunions amb les associacions veïnals, els col·legis i instituts i altres
entitats de la zona per a la posada en comú l'actuació i coneixement pròxim de la realitat,
així com per a la captació de voluntaris. Concretament, en la Cruz Coberta s'han oferit
xarrades als instituts del barri i s'han impartit dos xarrades sobre addiccions als
estudiants de 4t d'ESO de l'institut Juan de Garay.

16

Les primeres intervencions de la Unitat Mòbil d'Informació Nocturna, i seguint les
recomanacions de la Policia Local, van tindre lloc en la Plaça del Cedre i en la Cruz
Coberta en el mes de juny, la nits de divendres i dissabte de 23.00 a 02.00 hores.
La Unitat ha continuat intervenint en els mesos de setembre a desembre a més de en la
Cruz Coberta i en la Plaça del Cedre, en la zona del barri de Sant Josep, Av. Blasco
Ibáñez-Ramón-Ibáñez-Ramón Llul- Plaça d'Hondures, Zona Cruz Coberta, Plaça
d'Espanya-au i Plaça de Benimaclet. En els mesos de novembre i desembre s'ha reforçat
este servici intervenint de forma simultània tres Unitats Mòbils els caps de setmana.
En 2015 este servici continuarà intervenint les nits dels caps de setmana.
A més, la Regidoria de Joventut ha posat en marxa el passat 14 de novembre un nou
programa, “Viu la Nit”, amb l'objectiu d'impulsar altres alternatives d'oci positiu per als
jóvens durant les nits dels caps de setmana, i que forma part de l'àmplia Guia d'Activitats
que s'oferix a la població juvenil de la ciutat.
El nou programa “Viu la Nit” s'ha dissenyat seguint les recomanacions del Pla Jove de la
ciutat de València, i en especial, allò que s'ha establit en el seu Objectiu Estratègic
nombre 6: “Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d'oci positiu, potenciar les
polítiques culturals i esportives, dirigides a la infància, l'adolescència i la joventut”.
Esta primera edició de “Viu la Nit”, que compta amb una programació per als caps de
setmana de novembre i desembre, divendres i dissabtes nit, oferix places per a jóvens
entre 18 i 35 anys, en activitats com a cine, teatre, monòlegs, actuacions, excursions
nocturnes, i tallers de cuina en centres municipals de Joventut. Totes les activitats tenen
caràcter gratuït.
Este programa d'activitats es completarà els pròxims mesos amb exposicions, concerts,
musicals, i altres novetats a realitzar en horari nocturn els caps de setmana.
Intervé el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán indicant que a més la Policia
Local esta treballant sobre el tema. És una labor que s'ha de realitzar dia després de dia.
Tots estem d'acord a intentar evitar la botellassa però fonamentalment és una tasca dels
pares d'educar als seus fills. Pel que realitzant-se actuacions per a evitar que es
produïsca la botellassa no prospera la Moció presentada respecte d'això.
11.- Pregunta formulada pel vocal portaveu Juan Francisco García Martínez en
representació del Grup Esquerra Unida País València. Assumpte: Preguntes sobre:
l'abocador de Vara de Quart darrere de l'ecoparc de Vara de Quart i sobre la
reparació d'escalons de l'escala d'accés a la porta del poliesportiu de Sant Isidre.
Situació en què es troben les peticions formulades en Consells anteriors.
Presa la paraula D. Juan Fco. García Martínez d'EUPV pasant a relacionar 2 temes
aprovats pel Ple de la Junta Municipal, que pel que s'observa, l'acció acordada sobre un
d'ells no està tenint el resultat dissuasori esperat (Abocador Il·legal Vara de Quart). O
que en l'altre tema, que es contemplava en un altre acord més global, no s'ha realitzat,
(Reparació escalons escala accés a Puerta Principal Poliesportiu Cobert de Sant Isidre).
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1.- Abocador Il·legal Vara de Quart:
Com es pot observar en la doc. Gràfica Adjunta, es continua abocant prou quantitat de
runes i objectes de desfet urbans en l'abocador il·legal siti darrere de l'ecoparc de Vara
de Quart i en el límit del camí d'accés a l'eixe lloc a pesar de les mesures dissuasòries
basades en el control policial periòdic, que en el seu dia es van aprovar en este Ple.
2.- Reparació escalons escala accés a Puerta Poliesportiu Sant Isidre.
Esta reparació es va aprovar englobada junt amb altres, (eliminació grafits, desbrossat
zones adjacents, etc.) per a l'adecentamiento del Poliesportiu Cobert de Sant Isidre que
sí es van realitzar. No obstant en la mencionada escala no es va fer reparació alguna
dels escalons, -hi ha 35 llosetes de formigó trencades- de les que conformen la
“empremta” dels escalons, la qual cosa pot comportar risc d'accidents (torcements o
ruptures de peus o la caiguda dels usuaris). Pel que es demana siguen reparats tals
escalons amb la major brevetat.
Intervé el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán informant que:
Respecte al punt un segons el Servici Municipal de Neteja es neteja periòdicament pels
equips de neteja de solars de la Zona 1. Les últimes neteges s'han efectuat Al Maig i A
l'Octubre del 2014. S'augmentarà les freqüències de neteja del mateix l'any en curs.
La pròxima neteja serà immediata i durant el 2015 ho anem a mantindre net de forma
permanent amb neteges setmanals.
Respecte al punt dos en relació a la reparació d'escalons de l'escala accés a la porta
principal del Poliesportiu de Sant Isidre, se'n va a procedir a la seua reparació.
12.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en
representació del Grup Compromís. Assumpte: Temps Moderns: Pot una
normativa de 1993 imposar-se al Reglament Orgànic de l'Ajuntament que diu que
els Consells de les Juntes podran fer-se en els locals de les Juntes Municipals o en
qualsevol altre lloc municipal.
Intervé el vocal portaveu del Grup Compreels meus D. Artur García i Lozano passant a
donar lectura de la pregunta:
Amb data 8 de gener 2014 es va presentar una moció per part d'este vocal a esta
Presidència on es demanava que s'habilitara un dia al mes , una vesprada , un espai en
la seu de la Junta Municipal per a rebre a les associacions i veïns del nostre barri tal
com establix l'article 28.1 del Reglament d'organització i Règim Jurídic de les Entitats
Locals : “ L'Alcaldia posaria a disposició dels grups polítics municipals els locals i mig
materials i personals que resulten necessaris per al desenvolupament de les seues
funcions”.
Es va respondre per esta Presidència per qüestions pressupostàries no era possible
habilitar el local a les vesprades.
L'Ajuntament de València disposa de diferents locals en el nostre districte on també es
podien fer eixes reunions.
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Es va demanar el Centre Social de Patraix siti al carrer Dr. Anacard 4 que està obert a
les vesprades fins a les 20 hores excepte els mesos d'estiu i on si que hi ha sales lliures.
Este local és dependent de la regidoria de Benestar Social pel que vaig dirigir amb escrit
de registre de 7 De Juliol del 2014 a la seua regidora Sra. Ana Albert per la seua cessió.
La resposta va ser que no era possible perquè els Centres Municipals de Servicis
Socials, es basen en una normativa de 1993, són locals amb un doble caràcter
instrumental:
Centres de treball dels treballadors adscrits a Servicis Socials.
Lloc per a l'execució d'activitats marcades per objectius de promoció individual, grupal,
de prevenció de la marginació social o de condicionament de la societat per a la
reinserció social.
En l'última Junta de Districte es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics
demanar l'ús del saló d'actes del Centre Social de Patraix, siti a uns 150-200 m d'esta
junta, per millorar les condicions de l'estada del personal que acudix a les juntes.
La resposta a la pregunta de si esta Junta anava a fer-se en l'anomenat centre es va
respondre que la delegació de Benestar Social no accedia a la seua utilització.
Este vocal formula a esta Presidència la pregunta següent:
Pot una normativa de l'any 1993 imposar-se al Reglament Orgànic de l'Ajuntament de
València que diu en el seu articulat que les Juntes de Districte podran fer-se en els
locals de les Juntes o en qualsevol altre lloc municipal?
Li contesta el Sr. President de la Junta Municipal D. Ramón Isidro Sanchís informant
que segons el Servici de Descentralització en relació amb la pregunta formulada pel
vocal D. Artur García, indicar que l'ús dels centres municipals de Servicis Socials queda
subjecte a allò que s'ha disposat en la seua reglamentació específica aprovada l'any. I
això per aplicació del principi d'especialitat normativa.
La celebració dels Consells de Districte procedix efectuar-los en la seu de la Junta
Municipal sempre que resulte possible. A continuació cedix la paraula al Cap del Servici
de Descentralització present Dª Mª Teresa Mínguez Manzano qui informa que el
Reglament és de l'any 93 però és regulació especifica i si que està per damunt del
Reglament d'Organització i Funcionament pel que preval la norma de 1993.

13.- Precs i Preguntes
Presa la paraula D. Manuel Lubary Martínez formulant la pregunta següent:
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¿És possible que en el pròxim Consell d'1 d'Abril ja al final de la Legislatura hi haja un
debat en la Junta Municipal de Patraix sobre el balanç de la Gestió de tota la legislatura?

I no tenint més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les 21,30 hores redactant-se
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 SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX

Mª José Beltrán Momblanch

V. .Bº
EL
PRESIDENT
DE
MUNICIPAL DE PATRAIX

LA

JUNTA

D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán
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