ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE *PATRAIX EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA,
CELEBRAT EL DIA 4 DE JULIO DE 2016
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-D. Vicent Sarrià *Morell (PSOE)
VOCALS:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Figuera Más (Compromís)
- Dª. Silvia *Peñarrubia Soto (Compromís)
- Dª .María Jesús *Cabel *Sanchez (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot *Pipaón (PSOE)
- D. Vicente *German Polo Fabra (València en *Comú)
- D ª Adriana Hernández *Massotti (P.P.)
- D. Vicente Orts *Llácer (P.P.)
- Dª. Ana *Arbaizar Martínez (P.P.)
- D. José Vicente Aleixandre Blanquer (Ciutadans)
- Dª. Asunción Sanchis Morera (Ciutadans)
REGIDOR:
-Dª María Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)
SECRETÀRIA:
-D. ª María José Beltrán *Momblanch
EXCUSEN EL SEU *ASITENCIA:
VICEPRESIDENT:
-D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)
VOCALS
-D. Julio Such Miralles (PSOE)
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A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 4 de juliol 2016, es reuneixen en
els locals del Centre Municipal de Serveis Socials de Patraix, situada en la C/
Salabert, 13, els components del Consell de Districte que anteriorment es
relacionen per a tractar els següents punts de l'Ordre del Dia:
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 19 d'abril de 2016.
2. Informe de la Presidència del Consell.
3. Propostes dels Grups de Treball.
4. Mocions dels Grups Municipals.
5. Precs i Preguntes dels Vocals.
6. Intervencions Veïnals.

El Sr. president dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió.
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 19 d'abril de 2016.
No es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior per conèixer els senyors vocals el seu
contingut. Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
2. Informe de la Presidència del Consell.

Pel Sr President s'informa que des de la Regidoria de *Movilitat s'ha obert un
procés participatiu per a la millora de les línies de l'Emt.el procés de deliberació
i consulta sobre la modificació de les línies d'autobusos de l'EMT, es
desenvolupa en els grups de treball d'Urbanisme i Inversions en Barris de les
Juntes Municipals .El grup de treball de la Junta de *Patraix, es reunirà demà
dia 6 de juliol a les 18 hores en els locals de l'el *CMSSPatraix.
Respecte al tema de l'elaboració de les Bases per a subvencions, indica que pel Servei de
Descentralització i Participació s'està treballant en açò.
El pròxim Consell que serà ordinari se celebrarà en el mes de setembre.
Finalment indica que, a causa del curt espai de temps entre la data de presentació de les
preguntes (en concret el dijous i divendres passat i fins i tot avui a última hora) i el dia de
celebració del Consell, algunes contestacions a les preguntes poden ser ampliades en
informes posteriors dels serveis municipals.
3. Propostes dels Grups de Treball.
Grup de treball d'Urbanisme:
Pren la paraula el Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Javier Guillot *Pipaón
indicant que no s'ha reunit el grup de treball.
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Grup de treball de Benestar Social:
Pel Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Vicente *German Polo Fabra s'exposa que
no s'ha reunit el grup de treball.
Pel Sr. President es contesta a les preguntes presentades per aquest grup en l'anterior
consell, lliurant les respostes per escrit. Indicant que quant als pressupostos de benestar
social no s'assignen per districtes i sobre els menjadors escolars a l'estiu en la ciutat de
valència funcionen centres amb menjador escolar, però no és competència de Benestar
Social encara que si per algun *CMSS es detecta alguna necessitat, s'actua i no es queda
cap sense atenció.

Grup de treball de Cultura:

Pren la paraula el Sr. Vocal coordinador del grup de treball D. Arturo García i Lozano
exposant les activitats del Projecte Cultural *JMPatraix 2016
1.Festeig de concurs de Redacció dirigida a “tots” els centres educatius de la demarcació
territorial de la junta ,suposant una diferència respecte a convocatòries anteriors .El tema
per al concurs dels alumnes serà que és l'alcalde per a tu .Aquesta dotat d'un premi per al
col·legi de projector o material tecnològic equivalent per valor de 800 euros. Respecte als
premis d'alumnes s'estableixen tres premis, primer premi d'ordinador o material tecnològic
equivalent per valor de 750 i segon premi d'ordinador o material tecnològic equivalent per
valor de 705 euros i un tercer premi d'iPad o material tecnològic equivalent per valor 545
euros.

2. Certamen literari lema lliure en prosa i poesia. Estan previst dos premis d'ordinadors o
material tecnològic equivalent de 850 euros cadascun i dos *accésits de dos diccionaris de
valencià-castellà per valor total de 100 euros.

S'han elaborat les Bases del Concurs de Redacció per a escolars i del Certamen literari i
es troben en el Servei de Descentralització per a la seua tramitació.

Quant a la dates de lliurament dels premis, serà el pròxim 26 de novembre de 10h a 15h
en el *CMSSPatraix carrer *Salabert 13.
S'ha sol·licitat dos dies diferents al Centre Cultural La *Rambleta per a poder realitzar els
Festejos l'any 2017.
Així també, es mantindrà el Concurs de Pessebres per a 2016 i s'estudiara continuar amb
el festeig Joves Promeses.
Sotmès a votació dels membres del Consell de Districte el Projecte d'Activitats Culturals
per a 2016, s'aprova per unanimitat.
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Pel Sr Vocal coordinador del grup de treball de cultura D.Artur García i Lozano, es fa
lliurament al Sr. President d'un escrit del grup de treball de la Junta dirigit al Sr. Regidor de
Descentralització i Participació Ciutadana D. Jordi Peris sobre el mecanisme del
repartiment del pressupost a la juntes així com la quantitats assignades a la junta de
*Patraix en comparació d'unes altres, passant a donar lectura del mateix, remarcant que
d'una banda es tracta de conèixer els criteris de la Regidoria de Participació per a la
distribució dels fons públics destinats a activitats culturals i premis en la Junta de *Patraix
en 2016 i en els anys següents ,així com conèixer les diferències amb altres juntes. I d'altra
banda, donar-li a conèixer-les activitats culturals programades per a enguany i les
previstes per a pròxims anys.
Pel Sr President s'indica que donarà trasllat del mateix.
4. Mocions dels Grups Municipals.
No consta presentada cap Moció de Grup Municipal, passant a tractar el següent punt.
5. Precs i Preguntes dels Vocals.
Pren la paraula vocal Dª Asunción Sanchis Morera vocal del grup Ciutadans, preguntant
sobre diversos assumptes:
1.Neteja de solars del carrer El Moncayo amb Sant Vicent, del carrer Dolores *Alcaide amb
Sant Vicent Màrtir i solar *recayente a carrer sant Vicente 250, carrer Uruguai i part
posterior de Francisco Climent. Es tracta de conèixer la situació actual dels solars, si
encara té acumulació d'enderrocs i brosses.
2. Procés Participatiu del Pla Especial de protecció del Casc Històric de *Patraix.Sol·liciten
un informe resumeixen del desenvolupament de les jornades, així com conèixer que
propostes es van a dur a terme i el motiu i si poden fer-se públiques els suggeriments de la
ciutadania i el resultat de les enquestes. Finalment, desitgen conèixer la relació de
propostes valorades en el procés i en quina mesura van a atendre's les reivindicacions
ciutadanes del procés.
El Sr. President li indica que li faça arribar la documentació i se li contestarà.
Intervé D ª Adriana Hernández *Massotti Vocal PP preguntant si se'ls ha negat
subvencions a les associacions de veïns?
Pel Sr. President es contesta que, s'estan elaborant unes Bases reguladores de les
Subvencions que eixiran en breu.
7. Intervencions Veïnals.
Pel Sr. President s'informa que respecte a les preguntes dels veïns dóna trasllat a les
Delegacions Municipals corresponents han contestat per escrit les preguntes veïnals
presentades i recorda que els dimecres últims de cada mes rep als veïns i entitats en els
locals de la Junta.
En primer lloc, intervé D. Rodolfo Izquierdo, President de la *AV *Creu *Coberta,
sobre els següents assumptes:
Quant a l'assumpte plantejat pel *Ampa del Col·legi Sant Àngel de la Guarda, sobre la
situació del trasllat de les instal·lacions i si es va a reduir la velocitat del tràfic en els
voltants del col·legi.
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Es contesta pel Sr. President indicant que ha sigut tramitada la pregunta i com a ampliació
de la resposta donada per escrit al *Ampa, explica que el problema està en què assetge
situar les instal·lacions provisionals.
En segon lloc, intervé Dª Rafaela *Amezcua presidenta de l'Associació d'Av. Favara,
sobre els següents assumptes:
1. Subestació Elèctrica de *Patraix
2. Sol·licitud d'informació sobre constitució del Grup de Treball de Contaminació Acústica.
3. Estat de tramitació de les denúncies i sancions al bar Rincón de *Daisy
Li contesta el Sr. President informant que se li ha contestat per escrit i respecte al grup de
treball del soroll intervé amb la Conselleria perquè es reunisca el Consell amb els veïns,
tornarà a parlar sobre aquesta sol·licitud, i li consta que encara no s'ha reunit aquest grup
de treball.

En tercer lloc intervé D David Sánchez Zuriaga veí de la plaça de *Patraix :
Pel *sr. Sánchez s'indica que representa a un grup de famílies de la plaça de *patraix
sol·licitant a l'Ajuntament que *actue sobre les problemàtiques de convivència i
contaminació acústica següents:
1. Compliment dels bars del districte de la vigent ordenança d'ocupació de la via pública
amb taules i cadires.
2. Col·locació de plaques en la plaça de prohibit jugar al *futbol.
3. Que es limite els serveis de recollida de contenidors de brossa i camions
d'escombrariaires.
4. Que es limite al màxim la concessió d'autoritzacions per a activitats nocturnes en la
plaça, tals com a revetles i festes.
5. Que s'augmente la presència policial sobretot en horari nocturn.
El Sr. President li indica que, ha donat trasllat de les seues preguntes i se li contestarà.
En quart lloc intervé D. Juan Julián Verges Mora, President de la *AV Parc Central
Empare *Iturbi.
Pregunta per la neteja del solar del carrer El Moncayo i Sant Vicent Màrtir 253 per trobarse en un lamentable estat de brutícia amb borses de brossa i rosegadors.
El Sr. President li indica que, ha donat trasllat de les seues preguntes i de les fotografies i
se li contestarà.

En cinquè lloc intervé la Plataforma Av. *Giorgeta Pérez *Galdós i en el seu nom
Donya María José De l'Amor *Macías.
Passant a formular les següents preguntes:
1. Quants accidents de vehicles i la seua repercussió en danys a persones s'han produït
en els últims dotze mesos en les avingudes de Pérez *Galdós i *Giorgeta?
2. Quins elements de mesura en matèria de contaminació atmosfèrica utilitzen en les
avingudes de Pérez *Galdós i *Giorgeta i quins són les dades i valoració que disposen
referits als últims dotze mesos?
3. Quins elements de mesura en matèria de contaminació acústica utilitzen en les
avingudes de Pérez *Galdós i *Giorgeta i quins són les dades i valoració que disposen
referits als últims dotze mesos?
El Sr. President li indica que, es donarà trasllat de les seues preguntes i se li contestarà.
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En sisè lloc intervé la *AV de *Patraix representada per D Antonio Pla Piera:
Comença la seua intervenció agraint el desbloquege del Planejament del casc històric de
*Patraix, El procés participatiu del PAI *Patraix, que s'està duent a terme i recorda que tant
en la seu de la Junta municipal com en els locals de l'associació hi ha formularis-enquestes
sobre aquest planejament per a emplenar i participar en la consulta.
Sol·licita informació sobre les gestions realitzades en el tema de la Memòria Històrica, en
concret sobre els símbols de la caserna de la Guàrdia Civil, demana la retirada dels
símbols i emblemes anticonstitucionals.
Li contesta el Sr. President D. Vicent *Sarria, indicant que tal com va indicar en el passat
consell de Districte estan incloses el grup d'habitatges del *Arzobispado i la Caserna.
Pregunta sobre l'ocupació massiva de la via publica del barri amb taules i cadires a la porta
dels bars. Sol·licita s'adopten mesurades sobre aquest tema.
Li contesta el Sr. President D. Vicent *Sarria, indicant que s'està en açò existint zones que
encara no s'han pogut pintar, però la voluntat de l'ajuntament és fer complir l'ordenança i
anar pintant les ocupacions.
En setè lloc intervé l'entitat *Som *Valencians representada per Don Carlos Crespo
Grau.
Pregunta sobre les quantitats de diners que s'ha dotat per a la zona de Jesús *Patraix
després del tancament del banc d'aliments i la manera en què es va a dur a terme la
distribució. Així també conèixer que menjadors escolars estaran oberts a l'estiu.
El Sr. President li indica que, ha donat trasllat de les seues preguntes i se li contestarà.
En vuitè lloc intervé la *AV *Senabre representada pel seu president D. Alfredo
*Barchino
Formula preguntes sobre poda d'arbres i palmeres en el barri de *Senabre, indicant que
avui ha presentat escrit per registre d'entrada sol·licitant les mesures necessàries per a
solucionar els problemes, amb la instància 107-2016-3986 trobant-se en la unitat de Parcs
i Jardins.
Fa lliurament en mà de cinc còpies d'instàncies passades pel registre d'entrada fa mesos,
sol·licitant informació sobre l'estat de tramitació.
El Sr. President li indica que, donarà trasllat de les seues preguntes i se li contestarà.

I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió sent les vint-i-una hores trentacinc minuts del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
J.M.*PATRAIX

VºBº
EL PRESIDENT DE LA J.M.*PATRAIX

*Fdo: Mª José Beltrán *Momblanch

*Fdo: Vicent *Sarrià *Morell
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