ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 7
D'OCTUBRE DEL 2013.
ASSISTENTS:

PRESIDENT:

D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán

VOCALS:

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

LA REGIDORA DE L'AJUNTAMENT:
D.a Mª Pilar Soriano Rodríguez Grup (Compromís)

SECRETÀRIA:

-D.a María José Beltrán Momblanch

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

A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 07 d'Octubre 2013, es reunixen
en els locals de la Junta Municipal de Patraix, sítia en la C/ Beat Nicolás Factor, 1, els
components del Consell de Districte que anteriorment es relacionen per a tractar els
següents punts de l'Orde del Dia:
ORDE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació de l'Acta de la Sessió anterior.
2.- Dictàmens de la Comissió de Cultura.
3.- Festejos de la Junta Municipal de Patraix del tercer quadrimestre 2013.
4.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en representació
del Grup d'Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Abocador en Vara de Quart.
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Situació Plaça Holanda.
6.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Ajudes en concepte de menjador, transport i llibres escolars.
7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Campanya desratització del Districte.
8.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Debat sobre l'estat del Districte.
9.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: El nostre comerç en els barris.
10.-Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Espais d'escampament per a gossos i condicions higièniques.
11.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Filmació i publicació en la web de l'ajuntament dels Consells de la
Junta Municipal.
12.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Recipients per al deposite l'oli utilitzat.
13.- Moció conjunta subscrita pel vocal i portaveu D. Artur García i Lozano del Grup
Compromís, pel vocal i portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup Socialista i pel vocal i
portaveu D. Juan Francisco García Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte:
Participació en els Consells de Districte en l'elaboració i aprovació de les necessitats
pressupostàries en l'àmbit de la seua actuació.
14.- Moció conjunta subscrita pel vocal i portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup
Socialista, pel vocal i portaveu D. Artur García i Lozano del Grup Compromís i pel vocal i
portaveu D. Juan Francisco Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Promoció
de l'esport base en el districte.
15.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Juan Francisco. García Martínez en
representació del Grup d'Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Senyalització de les calçades
en el barri de Sant Isidre.
16.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Ocupació de les voreres amb taules i cadires dels bars.
17.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Expedients sancionadors vols AENA.
18.- Prec formulat pel vocal portaveu D. Juan Francisco. García Martínez en representació
del Grup d'Esquerra Unida EUPV Assumpte: Anomalies en l'exterior del poliesportiu cobert
de Sant Isidre.
19.- Prec formulat pel vocal portaveu D. Juan Francisco. García Martínez en representació
del Grup d'Esquerra Unida EUPV Assumpte: Retirada tronc arbre sec arrancat i bancs de
pedra trencats en la zona del parc junt amb les cotxeres EMT de Sant Isidre.
20.- Precs i Preguntes.

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.- Dictàmens de la Comissió de Cultura.
La Comissió de Cultura de la Junta Municipal de Patraix, es va reunir el 3-10-2013, i el 7-102013. Per la Sra. Secretària es dóna lectura a les actes d'estes comissions.
ASSISTENTS:
VOCAL COORDINADORA COMISSIÓ DE CULTURA:
SRA. Adriana Hernández Massotti.
VOCALS:
D. Santos Peral Martín (Grup Popular)
D. Vicente Orts Llacer (Grup Popular)
D. Artur García (Grup Compromís)
D. Juan Fco. García Martínez (Grup Esquerra Unida)
D Manuel Lubary Martinez Grup PSOE
Les sessions es realitzen en els locals de la Junta Municipal de Patraix, per a
tractar els assumptes:
ORDE DEL DIA:
I.-FESTEJOS
1.- Festejos: XXII Concurs de Betlems; pels vocals s'establixen les condicions de
participació i dates segons queda arreplegat en full a part com les bases del Concurs de
Betlems que seran com en anys anteriors remesos a les entitats perquè puguen participar
en tal concurs tant en la modalitat de betlem tradicional com a modern el termini de
presentació instàncies finalitza el 5 de desembre havent d'estar muntat el betlem abans del
dia 9 de desembre, passant a realitzar la visita el jurat d'este concurs o el dia 10 o el dia 11
de desembre només en una única visita.
2.- Festejos: Entrega de joguets: Amb motiu de les festes nadalenques s'organitza com en
anys anteriors el repartiment de joguets per als xiquets més necessitats pertanyents a la
demarcació territorial de la Junta de Patraix per a aconseguir despertar la il·lusió dels més
xicotets d'esta zona establint-se en principi el 20 y 26 de desembre de l'any en curs,, en els
locals municipals de la Junta de Patraix.
II.-PREMIS
Es dictaminen les bases del Concurs de Redacció 2013 que queden unides a la present
acta en full a banda, establint-se el lema triat per a esta sexta edició del Concurs “ Que vull
ser de major i perquè”, la presentació per a participar serà des del 14 d'Octubre al 19 de
desembre. Dirigit als alumnes i col·legis del cicle de Primària dels Col·legis situats dins de la
demarcació territorial de la Junta de Patraix establint-se tres premis per als alumnes i dos
per als Col·legis.
Es dictaminen les bases del Primer Concurs de Jóvens Promeses de la Junta Municipal de
Patraix que queden unides a la present acta en full a banda per a alumnes que estiguen
cursant 4t, 5t'i 6t del grau professional o tindre la titulació del grau professional en
instrument “Clarinet” constituint-se el jurat i establint-se com a data limite de presentació
d'instàncies del 14 d'octubre al 15 de novembre establint un premi consistent en un
instrument musical i o material musical.

Amb referència a la comissió de cultura del dia 7-12-2013, assistint tots els vocals dels
grups polítics pertanyents a esta comissió, es dictamina per unanimitat elevar al Consell per
a la seua aprovació les bases dels distints festejos organitzats per la Junta i premis:
Concurs de Redacció 2013, Concurs de Jóvens promeses 2013, així com Concurs de
Betlems, Festejos i Entrega de joguets. arreplegats en els punts I i II de l'Orde del Dia
.
Sotmesos els dictàmens a votació és aprovat per unanimitat.

3.- Festejos de la Junta Municipal de Patraix del tercer quadrimestre 2013
Per la Junta Municipal de Patraix, s'organitzen com en anys anteriors dins de la campanya
de nadal i reis, els festejos que han sigut dictaminats per les Comissions de Cultura
celebrades i que han sigut referenciades en el punt segon de l'orde del dia.
Es remarca que pel Centre Cultural la Rambleta, s'ha validat la data del 6-4-2014, per a la
celebració del Festeig de la Trobada de Bandes de Música per a l'any pròxim.
4- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en representació del
Grup d'Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Abocador en Vara de Quart.
Proposta d'Acord
1r.- Que es tornen a netejar novament d'abocaments diversos la zona en qüestió.
2n.- Que es veja la possibilitat de senyalitzar per mitjà de cartells que indiquen informació
sobre la prohibició i sobre la sanció corresponent, (per a evitar el vandalisme o que els
roben, se suggerix pintar-los, per exemple, un en el lateral de la pilastra del pont del
ferrocarril València-conca al principi del camí d'accés i un altre en el mur posterior de
l'ecoparc Metropolità de Vara de Quart que és on es concentra major volum de runes,
efectes i fems.
3r.- Continuar la vigilància per la Policia Local s'eixa zona determinada, tal com es va
aprovar, i intentar per mitjà de les sancions que marca l'Ordenança Municipal corresponent,
que esta situació remeta, per neteja i per estalvi per a l'Ajuntament.
Presa la paraula per a defendre la moció el vocal D Juan Fco. García Martínez. Indicant
que la moció alternativa aprovada en el consell anterior d'esta junta, al seu paréixer no ha
sigut efectiva. Demana més vigilància, però sempre amb més cartells, sobretot un bàsic
que podria col·locar-se en el punte de la via de RENFE, pintat en la paret, ja que els
metàl·lics els roben. S'hauria d'incloure en els cartells que està prohibit baix multa i estima
necessari que la Policia Local doble la vigilància que efectua d'Ecoparc.
Presa la paraula el Sr. President, rebatent allò que s'ha exposat pel Sr. Vocal, informant que
el dia 3-10-2013, s'ha dut a terme una neteja en profunditat de tota la zona. La gestió de
l'Ecoparc és del E.M.T.R.E.. En l'Ecoparc hi ha una limitació, ja que arreplega quantitats
determinades i el que ocorre segons pareix, és que arriben camions amb runes i com
vullguen que no es poden acceptar la seua descàrrega per excedir en quantia, segons
pareix es tiren fora de l'Ecoparc. La Policia Local informa que ha reforçat la vigilància i que
la possible senyalització seria horitzontal pintada per a evitar robatoris de les
senyalitzacions.
El Sr. President indica que per tant la moció alternativa aprovada i traslladada a la Policia
local si que ha sigut efectiva i el tema està resolt. Es tracta de la mateixa qüestió ja resolta.
Sotmesa a votació, s'emeten vots a favor 4.Vocals ;(1GCompromis, 2 PSOE i 1 EUPV) i
vots en contra 5, vocals del P.P. no sent aprovada.

5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Situació Plaça Holanda.
Proposta d'Acord:
Instar al Ple de l'Ajuntament o organisme que li corresponga, l'avaluació i estudi de la
situació actual de la plaça d'Holanda i els seus accessos, i reservar la quantia suficient
pressupostària per a esmenar les deficiències observades, atorgant-li el caràcter d'urgent o
prioritari per a evitar que en el futur tornen a produir-se els mateixos danys i continuen
ocasionant riscos innecessaris al veïnat i residents de la zona.
Defén la moció el vocal D. Manuel Lubary, pensa que la situació de la PL. Holanda és
deguda a l'acció de les arrels dels arbres. Tots els anys ocorre la mateixa situació, la
població és molt densa, es tracta tant de xiquets com de persones majors que poden caure.
Sap que s'ha fet una neteja, però vol saber quan s'agrana en la Plaça.
Li contesta el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchis, que segons informe de l'Ajuntament
del Servici de Neteja de la via pública, s'agranen els dimarts, dijous i dissabtes. Es fa un
agranat i cada 15 dies a més es netegen les voreres amb un cotxe mecànic. Es netegen els
taulells manualment, per l'àrea de l'Ajuntament competent en via pública, s'informa que
s'han revisat les voreres de la PL. Holanda i estan en prou bones condicions per a l'ús.
Intervé el Sr. Vocal D. Javier Guillot Pipaon. Ara està endreçat però abans hi havia mates de
fins a 25 cm., i no es podia passar per la vorera, açò ha ocorregut durant molt de temps.
Li contesta que el Sr. President que ara està correcte i així s'indica tant pel Servici de
Jardineria i el Servici de Coordinació de la via pública, per tant està moció està resolta.
6.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Ajudes en concepte de menjador, transport i llibres escolars.
Proposta d'Acord:
1.- Establir un programa d'accés a llibres de text i material escolar a famílies amb dificultat
econòmica en este districte (així com de la resta de la Ciutat) en col·laboració amb les
AMPAS, servicis socials municipals i servicis tècnics de l'Institut Municipal d'Educació, amb
un pressupost extraordinari en el 2014 d'este Ajuntament.
2.- Establir una convocatòria d'ajudes de menjador i transport, amb un pressupost
extraordinari en el 2014 d'este Ajuntament, per a les famílies d'este districte (així com de la
resta de la Ciutat) que patixen una situació de precarietat econòmica, complementant les
ajudes que respecte d'això determine la Generalitat.
Defén la moció D. Manuel Lubary, qui procedix a donar lectura de la mateixa.
I després d'això indica que se seguixen amb els mateixos criteris a causa de retalls
pressupostaris.
Presa la Paraula el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchis, contestant que esta matèria a
què es referix la moció plantejada és competència de la Generalitat, perquè ho tinguen en
compte, ja que l'Ajuntament de València no té competència respecte d'això. Si que hi ha una
via que ja va ser plantejada en el Consell anterior que és per Benestar Social, la Regidoria
de Benestar Social, té només per a alimentació una partida especifica per a alimentació. La
Regidoria d'Educació no té pressupost més que per a pintar. Per a suport i ajuda per a
aliments però no per a llibres. Ja es tracte en el Ple de l'Ajuntament i es va traslladar a la
Conselleria.
Per tant està moció ja ha sigut tractada tant el Ple de l'Ajuntament com en el consell de la
Junta. Remarcant que, si algun dels vocals és coneixedor d'una família/s'en estes situacions
poden acudir a la Regidoria de Benestar Social.

7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Campanya desratització del Districte.

Proposta d'Acord:
Instar al Ple de l'Ajuntament o a l'organisme que corresponga, l'estudi i anàlisi de la situació
plantejada, a fi que amb una acció coordinada amb la resta de districtes, es propicie una
ampliació de les campanyes habituals de desratització en la Ciutat, i s'inicie tan ràpidament
com siga possible, en primer lloc per a frenar la proliferació d'estos animals, i, en segon lloc,
per a evitar qualsevol tipus d'infecció que poguera derivar-se dels mateixos, especialment
en la població infantil.
Defén la moció D. Manuel Lubary, qui procedix a donar lectura de la mateixa.
Pel Sr. President, s'informa que l'Ajuntament de València, fa campanyes sobre està matèria.
Així a Patraix en el mes de juliol del 2013, el Servici de Sanitat informa que no hi ha cap
queixa i suggeriment, per tant no són coneixedors d'estes circumstàncies. Remarcant que
per este servici es presta durant 24 hores vigilància per a fer actuacions.
Sotmesa a votació no és aprovada per 5 vots en contra.
8.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Debat sobre l'estat del Districte.
Proposta d'Acord:
Instar a este Ple de la Junta de Districte de Patraix la convocatòria extraordinària d'un
Consell Plenari, establint les condicions polítiques per a realitzar un Debat sobre l'estat del
nostre Districte, ja que entenem que el seu desenvolupament dinamitzarà la participació
ciutadana i de les associacions de veïns i coadjuvarà a l'objectiu de definir, identificar,
preparar, coordinar i incorporar totes aquelles aportacions polítiques i ciutadanes, que es
consideren, per al pròxim pressupost de 2014, que afecte les inversions en el nostre
Districte.
Defén la moció D. Manuel Lubary, qui procedix a donar lectura de la mateixa.
Pel Sr. Lubary es vol conéixer la situació entre altres temes sobre la subestació de patraix,
el poliesportiu de la Rambleta i neteja de solars de districte de Patraix.
Sotmesa a votació no s'aprova la moció presentada per votar en contra 5 vocals del PP.
Vots a favor 4. .;(1GCompromis, 2 PSOE i 1 EUPV)

9.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: El nostre comerç en els barris.
Proposta d'Acord
1.- Que la Junta Municipal inste a la Junta de Govern de l'Ajuntament de València a revocar
l'acord de 7 de desembre del 2012, ja que havent-hi passat quasi 10 mesos des de la seua
promulgació hem observat greus conseqüències al xicotet comerç.
2.- Que es crega una comissió formada per les totes les trobades en representació de
l'Ajuntament, associacions i organitzacions empresarials que representen al sector a nivell
del districte, per buscar una solució al problemes del comerç de proximitat

Defén la moció D. Artur García i Lozano. La defensa es basa que el 16% de l'arribada dels
creuers al port de valència, durant un període de 6 a 8 hores, el turista no compra és molt

poc probable que deixe diners en la ciutat. Està mesurada està pensada per a afavorir als
xicotets comerços.
El Sr. President contesta que el districte de Patraix no està afectat per la liberalització dels
horaris comercials. En un dels Plens de l'Ajuntament ja es tracte el tema, i el partit popular
vot a favor i la resta en contra, i després alliberen en tota la ciutat els horaris. Està moció no
se centra a Patraix. L'observatori del comerç es reunix la setmana pròxima, es veu fora de
lloc la moció, ja que va ser votada en l'Ajuntament de València en ple.
Sotmesa a votació 4 vots a favor i 5 vots en contra. No sent aprovada.
10.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Espais d'escampament per a gossos i condicions higièniques.
Proposta d'Acord
1.- S'habiliten i fiten zones amples dins del referit parc, les quals, que estigueren
delimitades per prop de separació de la resta de zones del parc. Açò que es demana ja
existix en altres zones de la ciutat de València, com als jardins de l'antic Mercat d'Abast
(s'adjunta fotografia). Açò permet mantindré mesures de salubritat i higiene de la zona,
evitant possibles infeccions per contacte amb els restos fecals i altres perills que un gos bot
ocasionar
2.- Que hi haja un servici de neteja i manteniment d'estes àrees per tal que es mantinga
les condicions de neteja
Defén la moció D. Artur Garcia i Lozano, indicant que proposa una reunió per a conéixer
l'espai públics que tenim a Patraix per a poder establir els espais per a gossos, en quant és
una necessitat i forma part de la cultura europea i és bo per a la ciutadania, tant per als que
tenen gos com per als que no ho tenen
Intervenint en el debat els Srs. Vocals D Manuel Lubary i El senyor Juan Francisco
García, indicant que es tracta d'un tema d'educació de la gent que estima convenient situar
este espai per a gossos en la plaça d'Enrique Granados.
El Sr. President contesta, que la voluntat del Partit Popular és gran però no es pot fer.
En el llit del riu Túria que és un espai gran si que hi ha diversos llocs destinats a este ús
encara que els amos no porten als gossos als llocs destinats a este efecte. Hi ha unes
Ordenances municipals que quan s'incomplixen se sancionen els amos dels gossos .A
València només existix en el Mercat d'Abastiments un lloc així i els veïns protesten pels
sorolls dels gossos quan coincidixen allí.
Sotmesa a votació no s'aprova la moció presentada per votar en contra 5 vocals del P.P.
Vots a favor 4.;(1GCompromis,2 PSOE i 1 EUPV)
11.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Filmació i publicació en la Web de l'Ajuntament dels Consells de la
Junta Municipal.
Proposta d'Acord
1. Que l'Ajuntament registre les sessions de la Junta Municipal de Patraix
2. Que les gravacions de les sessions es publiquen en la Web de l'Ajuntament de
València en un apartat visible i específic per a la Junta Municipal de Patraix.
3. Que es faciliten els mitjans tècnics per a possibilitar registrar els plens els ciutadans
particular o entitats que així ho desitgen.

Defén la moció D. Artur García i Lozano, sol·licitant que es faciliten mitjans tècnics per a
este fi.
Pel Sr. President: es respon donant lectura a l'informe del Servici de Descentralització en
els termes següents: El Reglament Orgànic del Ple, d'aplicació subsidiària en l'organització i
competències de les Juntes, ja preveu en l'article 64 que les sessions que no hagen sigut
declarades secretes tindran difusió pública a través de mitjans audiovisuals, per mitjà de
canals telemàtics associats a l'espai Web oficial de l'Ajuntament de València. Les imatges
hauran d'estar disponibles durant el termini de tres mesos des de la seua gravació.
D'acord amb esta previsió i resultant que es tracta d'una proposta efectuada en diverses
Juntes municipals, procediria el seu debat en Junta de Portaveus i per esta s'ha acordat
però hem de tindre mitjans .Sumant-se tots els vocals a l'acord de la Junta de Portaveus
12.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Recipients per al deposite l'oli utilitzat.
Proposta d'Acord
Per tot el mencionat abans, es formula les qüestions següents:
1.- Quin es la raó perquè encara estar registrat com a punt de depòsit i arreplega de l'oli
utilitzat en la pàgina Web de l'Ajuntament, no hi haja recipients per a depositar-ho en el
Mercat de Jesús , tenim en compte que ses els mercats els principals llocs d'arreplega ?
2.- Des del Grup Municipal Compromís i per part d'este vocal es demana s'incrementen el
nombre de contenidors en la ciutat de València, i més en concret en este districte que té una
població superior als 100.000 ciutadans, ja que comprén una gran extensió de sòl, tot just
hi ha cinc contenidors, molts d'ells inclús amagats (el situat al Centre de Majors de Giorgeta
es prou difícil trobar ja que es troba amagat darrere una porta d'accés al carrer que
habitualment es troba tancada).
Defén la moció D. Artur García i Lozano, procedint a la seua lectura.
El Sr. President contesta que en la campanya sobre l'arreplega de l'oli es col·loque un
deposite en les voltants del mercat de Jesús i els comerciants del mercat van dir que no
volien eixe punt d'arreplega la idea era que es posaren punts d'arreplega d'oli en tots els
mercats, en definitiva en punts de fàcil accés.
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat i es queda que pels Vocals es buscaren llocs de
fàcil accés en el Districte per a passar la informació als Servicis Municipals corresponents,
per a això en la reunió de la Comissió d'Urbanisme de la Junta Municipal es podrien
proposar diversos punts.

13.- Moció conjunta subscrita pel vocal i portaveu D. Artur García i Lozano del Grup
Compromís, pel vocal i portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup Socialista i pel vocal i
portaveu D. Juan Francisco García Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte:
Participació en els Consells de Districte en l'elaboració i aprovació de les necessitats
pressupostàries en l'àmbit de la seua actuació.
Defén la moció D. Artur García i Lozano, procedint a la seua lectura i realitzant dos
Propostes d'Acord:.

Proposta d'Acord

1. Que es consideren a les Juntes Municipals els llocs on s'hauria d'aprovar les
necessitats pressupostaries del nostre àmbit d'actuació, com a Òrgan Territorial
Descentralitzat de l'Ajuntament de València, per a la seua posterior elevació a les
delegacions corresponents amb la finalitat que la Junta de Govern els incloga dins
del projecte de Pressupostos de la Corporació.
Presa la paraula el Sr. President D Ramón Isidro donant la resposta següent: El
Vicealcalde i el Regidor d'Hisenda es reunixen amb la Federació de veïns per a establir les
prioritats. Hi ha una comunicació per part dels Servicis Econòmics de l'Ajuntament de
València a la Delegació de Descentralització i Participació Ciutadana, del projecte de
pressupost previ a la seua aprovació pel Ple
A continuació intervé el Sr. D .Artur García i Lozano qui formula la següent Proposta
d'Acord:
1.- Que dels pressupostos anuals assignats a la Junta, per al desenvolupament
d'activitats culturals, socials, recreatives etc... siga la mateixa Junta la que de prioritat i
distribuïsca els percentatges en relació als projectes que es consideren necessaris en el
districte en el present any.
Presa la paraula el Sr President D Ramón Isidro Sanchís contestant que per les
Comissions de Cultura de cada Junta Municipal, ja s'efectua esta distribució pressupostària.

Pel Sr. D. Artur García i Lozano s'indica que es tracta que les Juntes Municipals tinguen
capacitat de decisió que estan infradotades. Les Juntes de Districte han de ser entitats amb
més competències sol·licitant una descentralització més eficaç i pels propis presidents de
les Juntes es deuria demanar més competències polítiques.
Presa la paraula la Sra. Regidora de l'Ajuntament de València del Grup Compreels meus
Senyora Pilar Soriano ,indicant que esta molt bé que es reunisquen amb les AAVV però
volem demanar una cosa que esta reconeguda en el R.O. com a possibilitat que tenen les
Juntes Municipals i que es pose en marxa. Considera la Sra. Regidora, que amb esta Moció
es donarà un pas avant
Sotmesa a votació 4 vots a favor.;(1GCompromis,2 PSOE i 1 EUPV) i 5 vots en contra. del
PP. No sent aprovada.

14.- Moció conjunta subscrita pel vocal i portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup
Socialista, pel vocal i portaveu D. Artur García i Lozano del Grup Compromís i pel vocal i
portaveu D. Juan Francisco Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Promoció
de l'esport base en el districte.
Proposta d'Acord:
Els grups Socialista, Compreels meus i Esquerra Unida, sol·liciten que este Ple aprove la
iniciativa presentada per la mencionada entitat esportiva i que prèvia les diligències i
comprovacions que siguen oportunes, si procedix, s'adopten les mesures perquè El Govern
de l'Ajuntament cedisca temporalment o el que en dret corresponga, dels terrenys públics
sol·licitats a l'entitat esportiva sol·licitant per a l'exercici de l'esport base en la majoria dels
centres d'ensenyança del nostre districte.
Defén la moció D.Manuel Lubary qui procedix a donar lectura de la mateixa.

Per Sr President D Ramón Isidro Sanchis es contesta que no és propietat municipal i no es
pot cedir en conseqüència. però el Sr Regidor d'Esports D. Cristóbal Grau pot posar-se en
contacte amb el col·lectiu com a grup..No es pot acceptar esta moció per no ser propietat de
l'Ajuntament.
Pel Sr. President es proposa la següent Moció Alternativa Que el Col·lectiu entitat
esportiva sol·licitant de l'esport base es reunisca amb el Sr. Regidor El senyor Cristóbal
Grau
Sotmesa a votació és aprovada pels 5 vots a favor dels Vocals del PP vots en contra cap i
abstencions 4 vots 1GCompromis,2 PSOE i 1 EUPV
15.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Juan Francisco. García Martínez en
representació del Grup d'Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Senyalització de les calçades
en el barri de Sant Isidre.
A mitjan estiu s'ha renovat la senyalització de la calçada en els carrers del Barri de Sant
Isidre observant-se algunes modificacions i reduccions de les mateixes en alguns punts, en
especial en els passos de zebra de vianants. Basant-se en açò el vocal que subscriu
formula les PREGUNTES següents:
1a.- que obeïx que s'haja variat la senyalització d'alguns passos de vianants?
Contesta el Sr. President que segons li informen és un criteri dels tècnics que inspeccionen
tots els que tenen desgast i els repinten.
2a.- Està ja acabada la renovació de la senyalització?
Contesta el Sr .President que sí .Que ja ha finalitzat
3a.- Amb l'última modificació d'aparcaments es va guanyar espai al col·locar tots els
automòbils en bateria, però s'estret amb això l'espai en calçada de pas de vehicles. Açò té
l'inconvenient que qualsevol vehicle que haja de parar per qualsevol motiu, interromp
totalment el tràfic d'eixe carrer en molts casos.Hi hauria possibilitat d'establir algunes zones
de “apartador” on es poguera parar el vehicle momentàniament sense interrompre el pas de
la resta, en especial en les vies que són eixida o entrada del i al barri?.
Contesta el Sr. President donant lectura a un informe del Servici de Transports i Circulació
indicant que han intentat buscar la fluïdesa i places d'aparcament .han reestudiat el tema.
4t.- ¿Hi ha la possibilitat de col·locar semàfors sonors, de forma estratègica, de manera que
construïsquen un itinerari que permeta a les persones invidents poder creuar el barri amb
major seguretat?.
Contesta el Sr. President que totes les actuacions es consensuen amb l'Associació de la
O.N.C.E.

16.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Ocupació de les voreres amb taules i cadires dels bars.
Es pot comprendre que en els períodes de bon temps, l'ocupació del domini públic de
carrers i voreres siga major i que es tinga una certa flexibilitat en la normativa legal dels
Ordenances Municipals; però hi ha situacions que superen la permissibilitat.

Durant este estiu, s'ha observant l'ocupació, sense control, de les voreres per als vianants,
per cadires i taules de diferents bars i restaurants del nostre Districte. Tot això ha produït
dificultat per als vianants en l'habitual desplaçament per estes.
Este fet s'encara més greu per persones amb mobilitat reduïda que necessiten moure's
amb cadires de roda i altres mecanismes ortopèdics. A vegades no tenen més remei que
baixar als vials de trànsit dels vehicles per poder passar, amb el perill que açò representa.
Estos fets mencionats han sigut més cridaners en alguns restaurants situats prop de la
plaça de Jesús i la plaça Segòvia del nostre districte, com es pot observar en les
fotografies adjuntes.
La vocal que subscriu, sense voler impedir el normal desenvolupament del treball que els
referits bars realitzen, i com a mesura per a defendre aquells bars o restaurants que sí que
seguixen la normativa, fa les següents preguntes
PREGUNTES
1. Quines són les mesures i controls que realitza la Policia Municipal de València en relació
al temps, nombre de taules i cadires, i segon la normativa de l'Ordenança Reguladora
d'Ocupació del Domini Públic (acord 30/01/2009), en relació a
- l'ocupació en fila paral·lela a una distància mínima de mig metre de les voreres de la
calçada i deixant lliure la banda dels vianants al costat de les fatxades.
- la falta d'exposició en la fatxada de l'autorització municipal on queda reflectida el nombre
de taules i cadires que es poden col·locar en l'espai de domini públic municipal.
2. Quins números de sancions s'han aplicat als locals d'este districte per incompliment de la
normativa i les causes més comunes d'estes sancions.

Contesta el Sr. President que hi ha regulació molt detallada d'ocupació de la via publica
amb taules i cadires en l'ordenança Municipal i que per part de la Policia Local s'efectuen la
tasca de control i vigilància d'esta ocupació i en cas d'alçar butlletins de denúncies es
traslladen a la Junta Municipal i esta al Servici del Procediment Sancionador.
17.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Expedients sancionadors vols AENA.
Contesta el Sr. President, indicant que l'Ajuntament no és competent per a multar AENA.

18.- Prec formulat pel vocal portaveu D. Juan Francisco. García Martínez en representació
del Grup d'Esquerra Unida EUPV Assumpte: Anomalies en l'exterior del poliesportiu cobert
de Sant Isidre.

1a En la el lateral esquerre mirant d'enfront de la porta principal del Poliesportiu hi ha una
porta que o per vandalisme o perquè s'ha trencat amb l'ús té un dels batents solts pel que
seria necessari reparar-ho, ja que algú ho podria doblegar i obstruir la rampa lateral de pas
de la gent, per a baixar a la zona de l'aparcament inferior.
2a.- En la part dreta entrant, de l'aparcament siti davall del Poliesportiu, hi ha un armari de
quadros elèctrics que en el moment de passar este vocal estava obert de bat a bat, amb el
consegüent perill o de robatori de la instal·lació d'una banda o de risc que algú manipule la
instal·lació o cometa vandalisme en els quadros, la qual cosa pot suposar greu risc
d'electrocució per descàrrega elèctrica. Segons pareix este armari o no té el cadenat de
tancament corresponent o algú va oblidar tancar-ho.
Contesta el Sr President que l'Ajuntament ja ha realitzat les tasques pertinents sobre este
assumpte.

19.- Prec formulat pel vocal portaveu D. Juan Francisco. García Martínez en representació
del Grup d'Esquerra Unida EUPV Assumpte: Retirada tronc arbre sec arrancat i bancs de
pedra trencats en la zona del parc junt amb les cotxeres EMT de Sant Isidre.
En la zona del parc siti entre les cases adjacents a les cotxeres d'EMT de Sant Isidre hi ha
des de fa ja algun temps diversos bancs de pedra trencats i un arbre sec sencer, que
segurament va ser arrancat per este motiu i que roman tirat en el sòl.
Ambdós coses podrien provocar que s'accidentara alguna persona, en especial algun niñ@,
per la qual cosa este vocal demana que els Servicis de l'Ajuntament procedisquen a retirarlos com més prompte millor.
Poe el Sr.President s'indica que ja s'ha retirat el tronc.

20.- Precs i Preguntes

Pel Sr D Manuel Lubary se sol·licita la data del pròxim Consell de la Junta del mes de
desembre..
Pel Sr President s'indica que ja es dirà el dia

I no tenint més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les 22:30 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

V..Bº
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