ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX EN
SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 19 DE GENER DE 2017
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-Vicent Sarrià Morell (PSOE)
VOCALS:
-Artur García i Lozano (Compromís)
-José Higuera Más (Compromís)
-Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
-María Jesús Cabel Sánchez (PSOE)
-Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
-Vicente German Polo Fabra (València en Comú)
-Adriana Hernández Massotti (PP)
-Vicente Orts Llácer (PP)
-Ana Arbaizar Martínez (PP)
-José Forner Cervilla (Ciutadans)
-Susana Reich Scorssone (Ciutadans)
REGIDOR:
-María Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)
SECRETÀRIA:
-María José Beltrán Momblanch
N’EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:
VICEPRESIDENT:
-Carlos Galiana Lloréns (Compromís)
VOCALS
-Julio Such Miralles (PSOE)

A València, a les 19.00 h del dia 19 de gener 2017, es reunixen als locals del Centre Municipal
de Servicis Socials de Patraix, sítia al C/ Salabert, 13, els components del Consell de Districte
que anteriorment es relacionen per a tractar els punts següents de l'orde del dia:
ORDE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 20 d'octubre 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 20 d'octubre de 2016
No es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior per conéixer els senyors vocals el contingut.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
2. Informe de la Presidència del Consell
El Sr President informa de la reunió mantinguda amb els presidents de juntes municipals sobre
diversos assumptes. Quant als pressupostos participatius, es va plantejar un informe de la fase
inicial dels pressupostos. En el cas del districte de Patraix, de les propostes existents, 4 són
del Grup de Treball d'Urbanisme i 13 que en la pàgina web han aconseguit 13 suports. Així, en
passen 17 a la segona fase. Al districte de Jesús, de les propostes, 7 són del Grup de Treball
d'Urbanisme i 4 que en la pàgina web han aconseguit 30 suports. En total, 11 propostes.
S'ha modificat la fase de votació de les propostes que serà del 7 al 28 de febrer.
Respecte a la consulta d'informació dels projectes que es van aprovar en l'anterior procés
participatiu, la major part estan ja executats, i està prevista una segona fase d'execució en
2017, com és el cas del carrer de Ramon de Perellós. El forn de calç de la Rambleta no es podrà
executar a causa d'un problema d'actuació de l'àrea que depén del Parc Central. Sí que s'ha
executat el parc caní. De manera que totes estan executades o en via d'execució.
Intervé el representant de l'Associació de Veïns Bulevard Sud Sant Vicent Màrtir, el Sr. Elías
Sánchez De los Silos, que indica que el projecte del forn de calç no es farà, però segons té
entès, a canvi, a la Torre s'executarà el jardí de Torre de la Maçana. I sobre el projecte
d'enllumenat del carrer Capitular de Gandia, els números 9 al 12 han sigut enllumenats, però
falten quatre números més del carrer per enllumenar. Al carrer de Campos Crespo número 10,
només s'ha fet el pas de zebra i falta col·locar el semàfor.

Pren la paraula el Sr. President, que indica que s'ha executat el que s'ha pogut d’acord amb el
pressupost i enguany es farà una altra fase, ja que hi haurà diferència pressupostària.
El Sr. president informa de l'assumpte relatiu al procés de reforma del Reglament de
participació ciutadana. Es tracta d'un procés reglat municipal, amb una tasca prèvia de
recollida de propostes. Hi ha un procés de discussió del model de participació previ a la
modificació del reglament. Es pretén establir un model de participació com a base i enguany
s'arreplegaran els mecanismes de participació. El procediment està legalment establit i serà
llarg.
Quant a les sessions dels consells de districte, que en un principi a petició d'algunes entitats es
va passar de tres a dos mesos, s'ha aprovat mantindre les sessions ordinàries cada tres mesos,
sense perjuí que es puga realitzar alguna convocatòria extraordinària.
Finalment, informa sobre el pressupost assignat a Junta de Patraix per al 2017,
que substancialment no ha variat. En el repartiment de les quantitats s'ha seguit un criteri
basant-se en una fórmula matemàtica que té en compte, entre altres qüestions, la població i
les inversions, per a intentar objectivar el pressupost. Patraix conserva les quantitats de 10.000
euros per a activitats culturals i esportives i 2.800 euros per a premis, en total 12.800 euros,
sobre el total de 120.000 euros.
Pel Sr. president establix un torn d'intervencions. En primer lloc, pren la paraula el
representant de l'AV Bulevard Sud, el Sr. Elías Sánchez De los Silos, qui fa una crítica a la
participació dels veïns en els projectes, i indica que el pressupost de realització de les obres ha
de ser sabent que el que s'ha posat cobrix eixes quantitats. Així, per al districte de Jesús, els
470.000 euros per a jardins i enllumenat d'alguns carrers. Sol·licita informació dels comptes.
En segon lloc, intervé la representant de l'AV Favara, la Sra. Antonia Gómez Escorihuela
preguntant quina compensació donarà l'Ajuntament a les associacions per deixar els seus
locals i ordinadors, entre altres mitjans, per a la realització del procés dels pressupostos
participatius.
El Sr. president li contesta que traslladarà la pregunta, li recorda que la Federació
d'Associacions de Veïns va plantejar eixa possibilitat, i remarca que esta vegada el procés ha
estat prou clar i la proposta ha sigut de la Federació.
En tercer lloc, intervé per l'entitat Scout Bitácora el Sr. Ximo Mora, qui manifesta la seua
inquietud per la discrepància existent entre les propostes dels grups de treball i les que fan els
veïns. Estes propostes veïnals tenen més suports que les dels grups de treball. De fet, a nivell
de ciutat, el projecte amb més suports relatiu al carril bici de les grans vies és d'un veí.
El Sr. president contesta que és una inquietud molt raonable, estem davant de l'inici d'un
model que caldrà ajustar. És un model experimental, inclús no definitiu. Enguany es trauran
experiències per a millorar el pròxim procés.
En quart lloc, intervé la vocal del grup popular, la Sra. Adriana Hernández Massotti, qui critica
la tardança en la reforma del Reglament de participació ciutadana que ja fa any i mig es va dir
que es modificaria. Així també, considera insuficient el pressupost assignat a la Junta, que és

inclús inferior al d’anys anteriors, i sol·licita major pressupost ja que Patraix té moltes
associacions veïnals.
Li contesta el Sr. president amb indicació que és previsible que el Reglament de participació el
estiga fet al llarg d'enguany. Es vol que hi haja un procés previ de participació.
Quant al pressupost assignat, sí que és efectivament escàs, però els pressupostos participatius
no existien i s'han fet en esta legislatura. Açò suposa un canvi, i s'han solucionat problemes en
el nostre districte que s'arrossegaven des de fa anys. Sens dubte, el procés no existia i els veïns
i entitats veïnals hi poden participar.
I finalitza indicant que sempre ha dit que mentre no existisca un altre reglament s'estarà amb
el que hi ha.
La secretària, la Sra. María José Beltrán Momblanch, dóna compte del nomenament dels
vocals del Grup Municipal Ciutadans, el Sr. José Forner Cervilla i la Sra. Susana Reig Scorssone,
en substitució de la Sra. Asunción Sanchís Morera i del Sr. José Vicente Aleixandre Blanquer, i
dóna lectura a la resolució de l'Alcaldia, proposta número 18.

3. Propostes dels grups de treball
Grup de treball d'Urbanisme:
Pren la paraula el vocal coordinador del grup de treball, el Sr. Javier Guillot Pipaón, que indica
que el passat dia 17 s'ha reunit el grup de treball i informa que el pròxim dia 8 de febrer de
2017 als locals de la Junta de Patraix es reunirà per a tractar les preguntes relatives a temes
d'urbanisme.
Grup de treball de Benestar Social:
El vocal coordinador del grup de treball, el Sr. Vicente German Polo Fabra, exposa que el grup
de treball no s'ha reunit.
Grup de treball de Cultura:
Pren la paraula el vocal coordinador del grup de treball, el Sr. Arturo García i Lozano, qui
exposa el contingut de la reunió del passat 9 de gener, en què es va aprovar un projecte
d'activitats culturals per a 2017, i passa a llegir l'acta de la sessió:
Projecte d’activitats culturals JM Patraix 2017:
1. FESTEIG MATINAL CULTURAL. Trobada de bandes que es realitzarà a La Rambleta el 30
d'abril. Es va acordar mantindre el mateix import de 3.900 euros.
2.PREMIS:
I. CONCURS REDACCIÓ INFANTIL per als col·legis del Districte. Es va acordar instaurar els
premis següents:

Premis als alumnes:
1. Un primer premi per a redacció en castellà o valencià de material tecnològic per import de
500 euros.
2. Un segon premi per a redacció en castellà o valencià de material tecnològic per import de
400 euros.
3. Un premi a la millor redacció en valencià de material tecnològic per import de 500 euros.
Premi al col·legi amb major participació:
4. Un premi de material tecnològic de 500 euros.
II. SEGON CERTAMEN LITERARI. Es van acordar els premis següents, en efectiu metàl·lic:
CERTAMEN DE PROSA
1. Primer premi de 850 euros.
2. Segon premi de 500 euros.
CERTAMEN DE POESIA
Premi únic de 500 euros
ACCÈSSITS
Dos accèssits de 50 euros, amb un total de 100 euros.
Diplomes, publicitat i fullets, 800 euros.
III. CERTAMEN FOTOGRÀFIC VI Certamen de fotografia de la Junta Municipal.
Premis en efectiu metàl·lic:
Primer premi 500 €
Segon premi 400 €
Tercer premi 300€
Deu accèssits de 50 € per a les millors fotografies restants.
Diplomes i publicitat, 300 €.
Reconeixement individual i col·lectiu a la persona o col·lectiu que haja destacat per la seua
labor social, cultural o humanitària.
Dos socarrats amb un pressupost de 100 €.
Jurat: president Junta i vocals de Cultura.
MOSTRA DE BETLEMS 2017: Placa de reconeixement de 275 €.
Noves activitats:
Certamen de corals
Coral del Districte……………………………… 250€
Coral invitada …………………………………… 250€
Grup de danses valencianes ………... 250€
Concerts de campanes (dos) ……….….. 250€
Se sotmet a votació i és aprovat per unanimitat.
Quant a les dates dels actes previstos en el projecte d'activitats culturals, s'ha sol·licitat la
utilització del Centre Cultural La Rambleta, per a poder realitzar els festejos de la Junta de

Patraix i entrega de premis del Concurs de Redacció i del Certamen Literari de Relats Curts i de
Poesia l'any 2017, en concret el dia 30 d'abril, per a la Matinal Cultural, Trobada de bandes, i
el 26 de novembre per al concurs i lliurament de premis.
Per últim, exposa una proposta tractada en la Comissió de Cultura sobre el suport per a la
retirada dels símbols franquistes. Basant-se en el compliment de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, del BOE, sobre la memòria històrica, se sol·licita la retirada dels símbols franquistes
existents en el districte de Patraix situats al Col·legi Públic Pare Manjón de la pedania de la
Torre, el centre diocesà Pastoral Juvenil de Patraix i la Comandància de la Guàrdia Civil de
Patraix.
Se sotmet a votació i és aprovat per sis vots a favor i cinc abstencions.
4. Mocions dels grups municipals
Els vocals del Grup Municipal Ciutadans presenten una moció amb data de registre d'entrada
de 13 de desembre, una vegada tancat l'orde del dia d'este Consell. La moció es referix a la
situació de solars i immobles dels carrers d’Altamira i de Vicenta Alcedo pertanyents a una
unitat d'execució del Parc Central.
Sotmesa a votació la declaració d'urgència, no s'aprova, amb 6 vots en contra i 5 a favor.
5. Precs i preguntes dels vocals
No hi ha precs ni preguntes dels vocals.
6. Intervencions veïnals
El Sr. president informa que respecte a les preguntes dels veïns en dóna trasllat a les
delegacions municipals corresponents i ha contestat per escrit les preguntes veïnals
presentades. Així també, recorda que el dimecres últim de cada mes rep els veïns i entitats en
els locals de la Junta i que les preguntes es poden presentar en qualsevol moment, encara que
no estiga convocat el Consell, per a aconseguir agilitzar els informes dels servicis municipals i
les respostes.
En primer lloc, intervé el Sr. Rodolfo Izquierdo, president de l'AV Creu Coberta, sobre els
assumptes següents:
Si bé ha presentat unes preguntes per escrit i li han sigut contestades, sol·licita saber si es
realitzarà la neteja dels barris i carrers. Manifesta que continuen tenint incidències amb la
col·locació de taules i cadires al barri a la plaça de Segòvia, la plaça d'Holanda i els voltants, i
que les voreres es troben molt saturades amb taules i cadires.
En segon lloc, el Sr. president indica que les preguntes de l'Associació de veïns Favara s'han
traslladat a les regidories competents per raó de la matèria, que se n’ha contestat a una part

per escrit, i a la resta quan tinga contestació, i remarca que les preguntes que estan pendents i
versen sobre temes urbanístics es remeten al grup de treball d'Urbanisme de 8 de febrer.
En tercer lloc, intervé el Sr. Juan Julián Verges Mora, president del Parc Central Amparo Iturbi.
El Sr. Verges indica que el solar del carrer del Moncayo i Sant Vicent Màrtir, 253, està ple de
runes i d’indigents.
El Sr. president li contesta que este assumpte es passa al grup de treball d'Urbanisme de 8 de
febrer.
El Sr. president indica que ja s'han contestat per escrit les preguntes veïnals i, pel que fa a les
preguntes del Sr. Ximo Mora, per l'entitat Escolta Bitácora; del Sr. Luis Cebrián, del Club
Bàsquet Petraher; del Sr. Pablo Valls, UPD, i les que fan referència a temes d'urbanisme, estat
de solars, la qüestió de l’enllumenat i la resta de temes urbanístics, es passen al grup de
treball d'Urbanisme del 8 de febrer perquè hi siguen tractats, així com les formulades pel Sr.
Salva Fil; la Sra. María Ángeles La Torre, veïna del carrer de República de la Costa d’Ivori; el Sr.
Juan Manuel Bavera i les de l'AV Bulevard Sud Sant Vicent.
Per últim, intervé el veí Manuel Ruiz, qui sol·licita l'ajuda del Sr. president sobre un assumpte
d'intermediació policial que ha sol·licitat al juny juliol a la tercera unitat de Patraix i no ha sigut
realitzada.
I no sense més assumptes que tractar, s'alça la sessió a les vint-i-una hores cinquanta minuts
del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
JM PATRAIX

M. José Beltrán Momblanch

Vist i plau
EL PRESIDENT DE LA JM PATRAIX

Vicente Sarrià Morell

