ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 27 D’OCTUBRE DE
2015
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-

D. Vicent Sàrria Morell (PSOE)

VICEPRESIDENT:
- D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)

ELS REGIDORS De l’AJUNTAMENT:
-D. Jordi Peris Blanes (València en Comú)
- 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:- D. a María José Beltrán Momblanch

A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 27 d’Octubre 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:
1.

Constitució del Consell de Districte i nomenament de Portaveus dels grups
polítics./ Constitució del Consell de Districte i nomenament de Portaveus dels grups
polítics.

2.

Creació de Comissions de Treball i nomenament de Coordinadors de les
mateixes./ Creació de Comissions de Treball i nomenament de Coordinadors dels
mateixes.

3.

Règim de sessions dels Consells. Informació del seu funcionament./ Règim de
sessions dels Consells. Informació del seu funcionament.

4.-Suggeriments i propostes./ Suggeriments i propals.
1.-Constitució del Consell de Districte i nomenament de Portaveus dels grups
polítics/Constitució del Consell de Districte i nomenament de Portaveus dels grups
polítics.
1.1a) Constitució del Consell de Districte:
Pren la paraula D. Vicent Sàrria Morell, donant la benvinguda als assistents,
presentant-se per a aquells que no li coneixen, com Regidor del Grup PSOE de
l’Ajuntament de València, Tinent d’Alcalde de Vivenda i Cicle Integral de l’Aigua, i
aleshores, President de la Junta Municipal de Patraix. Realitza una explicació sobre la
filmació de la sessió, de les intervencions dels membres del consell així com en el torn
d’intervencions veïnals, podent optar-se per eixir o no en la gravació, arreplegant-se el
registre sonor de la intervenció en este ultime cas. Manifestant la satisfacció i l’honor tant,
en la qual cosa representa com a president, així com veí i poder presidir la Junta
Municipal a què ha assistit a les seues reunions en els quatre últims anys com a Regidor
de l’oposició i ara com a membre del Govern Municipal. Manifesta conéixer molts dels
problemes del districte i altres tindran els veïns que ajudar i donar-los a conéixer. Hui
comença una nova etapa, que esperem que siga fructífera i que suplisca les carències
que tenia el sistema anterior en les Juntes de Districte. Hui, venim a parlar, explícitament
d’açò, de constitució de la junta i informar-vos d’alguns elements que formaran part de les
Juntes Municipals en està etapa. Així alguns dels elements partint de dos pressupostos:
un que les Juntes són òrgans de Desconcentració de l’Ajuntament en doble sentit. Un
sentit administratiu perquè els ciutadans del districte tinguen un lloc pròxim al seu domicili
per a poder fer gestions. El primer vull agrair als funcionaris i funcionàries de la Junta
Municipal de Patraix, el treball que diàriament fan amb pocs mitjans i moltes dificultats, per
a atendre els veïns que acudixen per a tramitar ja siga una llicència d’obres o qualsevol
instància de l’Ajuntament. I no convé que s’oblide este aspecte, i la corporació actual
creiem que l’Ajuntament ha de tindre moltes cares. I en els districtes i barris, ha de tindre
una dotació adequada, i ens proposem millorar-la en esta legislatura. El segon aspecte,
és el de la participació, els que formen part d’associacions veïnals, els que han sigut
vocals de la junta municipal, coneixen que un dels debats que sempre hi ha hagut, és que

les juntes han sigut un lloc fallit de participació ciutadana i una mera expressió de queixes
que hi havia en el districte, però que tenien un recorregut curt i que no sempre era així,
però en la major part dels casos sí. Era un ritual trimestral que, es repetia amb els
mateixos problemes sense solucionar i la gent que acudia tenia la sensació que no sèrbia,
ja que sempre era la mateixa lletania, provocant que entitats i gent del moviment
associatiu deixara de participar. I per tant, hui el que proposem és iniciar una nova etapa,
des de l’equip de govern a qui pertanc. Cal dir que, com a òrgan, la junta municipal es
regix pel Reglament de Participació Ciutadana, que esta plenament vigent i al qual, de
moment, en aspectes normatius de funcionament legals, mentres que este reglament no
siga modificat, hem d’atindre’ns, al seu contingut, i el que farem és dins del marge
discrecional del mateix, ampliar al màxim el que és la convocatòria del consell i les formes
de participació, per a avançar en esta nova etapa i que ens porte a un marc de
participació ciutadana més ampli i dinàmic, fent que les juntes siguen un fòrum de
participació dels ciutadans/as del districte.
Quant a les intervencions, es concedirà per als Portaveus dels Grups Polítics en la
primera intervenció cinc minuts i tres minuts en la segona. Els presents en el Consell que
vullguen participar, hauran d’omplir el full de participació perquè la Intervenció quede
arreplega i consten en Acta. I per a cada torn de paraula, de les AA.VV. i veïns, si bé es
tracta de dos minuts per intervenció i estarà en funció de les paraules peticions, que este
temps es puga ampliar.
Pel que fa a les mocions dels vocals, seran tres com a màxim per grup polític i les
preguntes seran les que vullguen presentar, podent consultar-se en la Secretaria de la
Junta.
En posteriors punts s’informarà del procés que es va a seguir, ja que no és senzill
canviar la normativa, però el procés de participació de tots els veïns no és senzill canviarho.
Com a president de la Junta Municipal i interlocutor dels veïns amb l’Ajuntament en
este districte, indicar-vos que la meua voluntat és estar a la disposició dels veïns una
vegada a la setmana a la vesprada per a poder atendre les qüestions i queixes dels barris.
Passa a presentar al Sr. Vicepresident de la junta municipal D. Carlos Galiana
Llorens, el qual dirigix unes paraules als assistents al Consell, i al Regidor de Participació
Ciutadana D. Jordi Peris Blanes, responsable de l’impuls d’està acció de govern. Així com
a un altre membre de la Corporació present la Sra. Regidora Mª. Dolores Jiménez Díaz
del Grup Ciutadans.
Cedix la paraula al regidor D Jordi Peris Blanes, el qual explica la dinàmica
plantejada per a les set juntes municipals en este nou moment polític. El criteri és la
celebració de sessions cada tres mesos segons el reglament, manifestant la intenció que
els consells siguen espais de participació ciutadana. Un procés que permeta participar
tant a les associacions de veïns com a la ciutadania durant uns mesos. La novetat més
important és que es dóna la paraula en els punts de l’orde del dia i que les juntes estan
obertes a tots els veïns. Este procés farà de les juntes municipals espais més
participatius, passant a explicar el full de participació per a intervindre en els consells que
podrà omplir-se en la mateixa sessió i entregar-se per a prendre la paraula. En el full de
participació figurara en síntesi el motiu de la intervenció.
A continuació, prenen la paraula els vocals de la junta municipal D. Artur Garcia i
Lozano del grup compromís, presentant-se com a vocal que ja ha treballat en l’anterior
legislatura en la Junta Municipal de Patraix, cada tres mesos en les sessions de la junta,
havent sol·licitat la utilització dels locals del centre municipal de servicis socials, per als

consells. Reitera la petició feta en la legislatura anterior d’un local per a reunir-se els
vocals amb els veïns, dins d’una dinàmica de participació, la qual cosa definix com una
xicoteta finestra de peticions veïnals.
A continuació intervé D. Vicente German Pol Fabra, del grup València en Comú, després
de presentar-se indica que en l’ADN del seu grup polític esta la participació. Així també es
presenta i dirigix unes paraules als ciutadans D.D.Javier Guillot Pipaón del grup PSOEPSPV i pel grup Ciutadans SRA Asunción Sanchís Morera. I pel Partit Popular SRA
.Adriana Hernández Massotti.
1.1b) Resolucions de l’Alcaldia de nomenaments de vocals titulars i suplents:
Per la Sra. Secretària Mª .José Beltrán Momblanch, es dóna lectura de la Resolució de
l’Alcaldia número 95 de data 4 d’agost de 2015 de nomenament dels vocals titulars i
suplents:
VOCALS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX GRUP COMPROMÍS:
Titulars/Titulars:
-Artur Garcia i Lozano.
-José Figuera Més.
-Silvia Peñarrubia Soto.
Suplents/Suplents:
-Rafael Soler Xerpa.
-Enric Moreno Pla.
-Victor Talens Gallardo, sent substituït per R.A. de 30-9-2015, i anomenant-se a D.
Antonio Martinez Carrerons.
VOCALS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX GRUP PSOE-PSPV:
Titulars/Titulars:
-Julio Such Miralles.
-Javier Guillot Pipaon.
Suplents/Suplents:
-Mª.Jesus Cabel Sánchez.
-Carmen Ortiz Torrijos.
VOCALS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX GRUP VALÈNCIA EN COMÚ:
Titulars/Titulars:
-Vicente Germà Pol Fabra.
Suplents/Suplents
-Mª.Dolors Catalá Álvarez.
VOCALS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX DEL GRUP PP:
Titulars/Titulars:
-Ana Arbaizar Martinez.

-Vicente Orts LLacer.
-Adriana Hernández Massotti.
Suplents/Suplents:
-Rafael Ros Rosello.
-Gema Ripollés García.
-Jose Sánchez Marín.
VOCALS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX DEL GRUP CIUTADANS:
Titulars/Titulars:
-Guillermo Ibáñez Castellar.
-Inmaculada Alcocer Ferrer.
Suplents/Suplents:
-Asunción Sanchis Morera.
-Mª.Dolors Jiménez Díaz.

1.2 Nomenament de Portaveus dels Grups Polítics:
Es designen com a Portaveus dels grups polítics als següents vocals:
- Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente German Pol Fabra (València en Comú)
-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- Dª. Asunción Sanchís Morera (Ciutadans)

2.- Creació de Comissions de Treball i nomenament de Coordinadors de les mateixes.
/Creació de Comissions de Treball i nomenament de Coordinadors dels mateixes.
El President de la Junta Municipal de Patraix D. Vicent Sarrià Morell, fent 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 realitzar les activitats pròpies de la Junta Municipal de
Patraix , proposa les comissions de treball de:1.- Cultura2.-Urbanismo i Inversions en
Barris3.- Benestar Social , i el nomenament dels Srs. vocals que a continuació s’indiquen
per a coordinar les Comissions de Treball:
1.- Comissió de Cultura- Vocal Coordinador: SRA Artur Garcia i Lozano. Grup

Compromís.
2.- Comissió d’Urbanisme i Inversions en els barris- Vocal Coordinador: D. Javier
Guillot Pipaon. Grup PSOE.
3.- Comissió de Benestar Social Vocal Coordinador: D. Vicente German Pol Fabra. Grup
València en Comú.
El jurat dels Festejos i Concursos organitzats per la Junta Municipal, estarà format pels
vocals de la Comissió de Treball de Cultura.
Sotmés a votació és aprovat per unanimitat.

Quedant integrats els grups de treball/Comissions pels següents vocals:
1.- Comissió de Cultura: Vocal Coordinador: SRA Artur Garcia i Lozano, Grup
Compromís. Vocals : D.Juliol Such Miralles, Grup PSOE. D. German Pol Fabra, Grup
València en Comú., SRA Adriana Hernández Massotti PP i SRA. Asunción Sanchís
Morera (Ciutadans).

2.- Comissió d’Urbanisme i Inversions en els barris: Vocal Coordinador: D. Javier
Guillot Pipaón, Grup PSOE. Vocals: D. José Figuera Mes. Grup Compromís. D. Vicente
German Pol Fabra, Grup València en Comú, SRA Ana Arbaizar Martínez (P.P.) SRA.
Asunción Sanchís Morera (Ciutadans).
Indicant que el pròxim dia 25 de novembre es reunirà esta comissió.
3.- Comissió de Benestar Social: Vocal Coordinador: D Vicente German Pol Fabra, Grup
València en Comú. Vocals : SRA. Silvia Peñarrubia Soto, Grup Compromís.
D. Julio Such Miralles Grup PSOE. D Vicente Orts Llacer PP i SRA. Asunción Sanchís
Morera (Ciutadans)

3.- Règim de sessions dels Consells. Informació del seu funcionament./ Règim de
sessions dels Consells. Informació del seu funcionament
Per Moció del Sr. President de la Junta Municipal de Patraix D. Vicent Sarrià Morell:
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, el Consell de les Junta
Municipal de Districte podrà celebrar sessions ordinàries i sessions extraordinàries. Les

sessions ordinàries seran com a mínim una reunió cada tres mesos, podent convocar-se
sessions extraordinàries sempre que fóra necessari segons preveu Art. 87 Apt. 3 proposa
als Srs. Vocals el següent règim de sessions:
La Junta Municipal de Patraix celebrarà sessió ordinària cada trimestre.
Sotmés a votació és aprovat per unanimitat.
4.-Suggeriments i propostes./ Suggeriments i propals
1.- Intervé la A.VV. FAVARA:
Presidenta SRA Rafaela Azmecua qui felicita els polítics triats, indicant que tres mesos és
un període molt llarg perquè es reunisca el consell de la junta, sol·licitant cada dos mesos
un consell. Respecte al temps de les intervencions considera que dos minuts no són
suficients, sol·licitant més temps, ja que les associacions i està en concret representen a
cinc mil persones amb problemàtica. Sol·licita que la junta municipal, siga Jesús-Patraix, i
es mencione el nom de Jesús i no sols el de Patraix. Finalitzant la intervenció, indicant
que segons el que establix el Reglament de Participació, en el que es preveu distints
equips de treball, sol·licita participar en estos grups.

2.-.Interviene la A.VV. CREU COBERTA :
President D. Rodolfo Izquierdo Mayordomo, sol·licita modificació del Reglament de
Participació Ciutadana, i que es parle de la Junta de Jesús i no sempre de Patraix.
3.-.AVV PATRAIX
President D Antonio Pla Piera
Sol·licita a l’equip de govern que s’òbriga un procés participatiu per a la modificació del
Reglament de Participació Ciutadana vigent en l’actualitat. Sol·licita que s’explique el
funcionament previst en els processos participatius. Quant a les propostes d’ajudes i
subvencions, sol·liciten que estiguen subjectes a projectes que estiguen avaluats per
tècnics i la seua justificació siga el més transparent i accessibles sol·licita un procés
d’informació i participació accessible als col·lectius ciutadans i a les persones.
4- Intervé la A.VV PARC CENTRAL- AMPARO ITURBI:
President D Juan Julian Verges Mora.
Intervé agraint la labor del Sr. President de la Junta per la seua intervenció en assumptes
urbanístics del barri. I sol·licita que es deroge i/o es canvie el reglament de participació
ciutadana, ja que les associacions de veïns i els veïns, són convidats de pedra, i així
mateix, es concedisca més temps en els torns de paraula.

5.- Intervé la A.VV. SANT VICENT FERRER:
President D Miguel Puchades
Declina la intervenció per a realitzar-la una vegada alçada la sessió del consell en les
preguntes de les intervencions veïnals

6- Intervé la A.VV COTLAS:
President D Vicente Arenes Ferrer.
Felicita els membres de la junta i agraïx als funcionaris de la junta municipal de patraix
pel treball que realitza. I sol·licita una modificació del Reglament de Participació
Ciutadana, per a major participació d’Entitats i Veïns. Destaca la labor dels polítics de
voler vindre a planificar la realitat del nostre entorn, finalitzant la seua intervenció sobre els
denominats Pressupostos Participatius en els Districtes, com un treball conjunt sobre
temes d’ampli consens.
7.-AVV VAIG AGRANAR SANT MARCEL·LÍ:
Representant D Luis Valls Peris
Felicita als distints grups polítics per la convocatòria de la sessió del consell i allò que s’ha
exposat per la participació ciutadana, sol·licitant modificació del reglament per a una major
participació de les entitats veïnals i veïns, en general. Sol·licita el desdoblament una de
Jesús i una altra de Patraix, per a augmentar la Participació i Descentralització. Demana
augment de Pressupost de les Juntes de Districte i de les Subvencions a Entitats
Ciutadanes. I que les Juntes tinguen un poder real per a decidir les millores dels barris.
8.-GRUP ESCOLTA BITÀCOLA:
D .Ximo Mora Manzano.
Decau la petició i la passa a pregunta una vegada alçada la sessió.

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

LA SECRETÀRIA DE LA
J.M.PATRAIX

Vist i plau
PRESIDENT J.M.PATRAIX

Fdo: Mª.Jose Beltran Momblanch

Fdo: Vicente Sarrià Morrell

