ACTA CORRESPONENT Al CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 19
D'OCTUBRE DE 2017

ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-D. Vicent Sarrià Morell (PSOE)
VOCALS:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Figuera Més (Compromís)
- Dª .María Jesús Cabel Sánchez (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente Ortuño Requena (València en Comú)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
- D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
- D. José Forner Cervilla (Ciutadans)
Assisteix a la sessió la Sra Regidora de la Delegació de Participació Ciutadana
i Acció Veïnal Dª Neus Fábregas Santana.
REGIDOR:
-Dª María Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)

SECRETÀRIA:
-Dª María José Beltrán Momblanch

EXCUSEN LA SEUA ASSISTÉNCIA:
VICEPRESIDENT:
-D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)
VOCALS
-D. Julio Such Miralles (PSOE)
-Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
-Dª Susana Reich Scorssone (Ciutadans)
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A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 19 d'octubre de 2017, 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 6 de juliol de
2017.
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 6 de juliol de
2017.
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.
Pren la paraula el Sr President D. Vicent Sarrià Morell, informant que a aquest
consell assistirà la Sra. Regidora Dª Neus Fábregas, Regidora de Participació
Ciutadana i Acció veïnal indicant que avui les intervencions tindran un caràcter
més general i sobretot se centraran en el tema de la participació. Respecte a
les propostes veïnals presentades, s'han remès les respostes donades pels
Serveis Municipals competents.
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3. Propostes dels Grups de Treball.
Grup de treball de Cultura:
1.Pren la paraula el Sr. Vocal coordinador del grup de treball D. Artur García i
Lozano exposant que s'han reunit en diverses ocasions aquest grup de treball,
per a dur a terme la preparació de les activitats del Projecte Festiu de la Junta
Municipal de Patraix de l'últim trimestre del 2017.
Felicita a l'Associació de Veïns de Patraix per la celebració de la setmana
cultural que han realitzat.
Passa a donar lectura d'un escrit l'acta i que ha sigut aprovada en l'última
reunió de la Comissió de Cultura. En resum, manifesta una gran insatisfacció
per part de la Comissió de Cultura per la modificació de les bases deu i onze
del certamen fotografía y del certamen del relat curt que impossibilita que es
puguen presentar aquelles persones que ja hagen participat i premiats l'any
anterior. Remarca el fet que la redacció de las bases deu i onze, no coincideix
amb les bases proposades per la Comissió de Cultura i aprovades pel Consell
de Districte de la Junta Municipal de Patraix, entenent que aquesta modificació
suposa un excés pel Servei de Descentralització i Participació ciutadana. Indica
que via telefònica pel Servei de Descentralització se li va comentar que açò era
costum en l'ajuntament i per açò s'havien modificat las bases deu i onze.
A continuació explica la composició dels jurats dels diferents concursos que
han de revisar el lliurat pels participants i elaborar l'acta del resultat de les
votacions.
Passa a exposar que es pretén emmarcar els càrtels de les diferents
convocatòries dels concursos organitzats per la Junta Municipal amb la
pretensió de deixar-los en la planta baixa de la Junta Municipal i donar a
conèixer els festejos i concursos organitzats per la Junta. L'import del projecte
ascendeix a dos-cens setanta-cinc euros. Sotmès a votació, s'aprova per
unanimitat.
2. Certamen de pessebres
En l'edició dues mil disset del certamen de pessebres tindrà lloc el pròxim
quinze de desembre. Finalment, passa a exposar l'acte previst per al vint-i-sis
de novembre amb les activitats de el “Matí Cultural” que se celebrarà en el
Centre “La Rambleta” convidant als assistents perquè acudisquen a aquest
acte.

Grup de treball d'Urbanisme:
Pren la paraula el Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Javier Guillot
Pipaón que indica que el pròxim catorce de novembre a les 19:00, en els locals
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de la Junta Municipal de Patraix, està convocada una reunió del grup de treball
d'urbanisme.
Pren la paraula la Sra. Regidora Dª Neus Fábregas, informant que està en
marxa la tercera consulta ciutadana d'inversions per a la ciutat i els pobles de
València,decidimVLC. Enguany, la consulta té algunes novetats respecte a les
anteriors, la primera novetat és que aquesta plantejada des de la perspectiva
de la ciutat, per a projectes de ciutat, no se circumscriuen a un sol districte. La
segona novetat és, l'existència de projectes que han sigut presentats per
l'Ajuntament a més dels de la ciutadania.I la tercera novetat, consisteix que els
projectes per a poder passar la primera fase i sotmetre'ls a estudi de viabilitat
tècnica, requereixen d'un nombre de suports, sent necessari el suport de 100
persones per a les propostes ciutadanes i doscentes per a les municipals,
començant ahir dia dihuit, la consulta. El que es pretén és treballar més en la
idea de ciutat ja que hi ha projectes que excedeixen al districte.
El pressupost és de set milions per a tota la ciutat .Es podran consultar les
propostes dels projectes i votar en la pàgina web decidimvlc.valencia.es.
Quant a les dates previstes informa que:
1.-El termini per a presentació i suport dels projectes d'inversió de la ciutadania
serà del 18 d'octubre al 8 de novembre.
2.- Per a l'estudi de viabilitat tècnica del 9 al 30 de novembre.
3.-Per a la votació ciutadana d'1 al 15 de desembre.
La idea de començar a treballar a un any a vista és la millor manera perquè es
puga ajustar el procés participatiu i puga començar el procés econòmic. Hi ha
cinquanta propostes de ciutadania i disset de l'ajuntament del nou al 30 de
novembre es poden donar suports que es consideraran cent per a projecte de
ciutadania i dos centenars per als de l'ajuntament. La fase de votació està
prevista des del dia un al quinze de desembre.
Els grups de treball d'urbanisme de les Juntes Municipals s'estan reunint per a
aquest assumpte i emplaça al fet que es puga pensar en col·lectiu per als
projectes, indicant que en aquesta Junta Municipal el president D. Vicent Sarrià
és especialista per ser Regidor d'urbanisme. A continuació indica que està
previst un projecte pilot perquè de l'un al quinze de desembre es puga votar
des d'una urna digital. Aquest projecte està muntat des de la Delegació de
Transparència de l'ajuntament i podran votar els majors de setze anys. Finalitza
la intervenció animant a la participació en la consulta.
Pren la paraula el Sr. President de la Junta qui agraeix a la Sra. Regidora Dª
Neus Fábregas la seua assistència al Consell i la informació que ha facilitat
sobre la consulta ciutadana. Com s'ha indicat que és necessari reunir-se abans
del dia vuit, la data previsible per a la reunió en els locals de la junta, indica que
podria ser el dos de novembre.
Grup de treball de Benestar Social:
Per el senyor vocal coordinador D. Vicent Ortuño Requena s´exposa que el
dimarts 26 de Setembre es va celebrar una reunió del GT de Benestar Social
en els locals de la Junta de Districte de Patraix, amb dos punts a destacar:
1.- Experiència de treball del Districte Ciutat Vella en la dinamització
intergeneracional.
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2.- Seguiment de la precarietat, dependència i pobresa en el barri amb la
presència de la Directora del Centre Municipal de Serveis Socials.
1.- La coordinadora del grup de Benestar Social de Ciutat Vella, Josefa Pretel
Piqueras, ens va exposar al grup la reeixida experiència que es va
desenvolupar en el seu districte i en una plaça del centre històric de la ciutat, a
aquesta Jornada la van cridar: “JOCS POPULARS DELS IAIOS”. En ella van
participar L'Escola Pública Sta. Teresa, els Majors de la Universitat Popular,
residències de Majors de les quals van acudir també persones discapacitades.
L'acte es va celebrar en un espai públic pròxim a l'escola, amb la intenció
d'estendre el pati del col·legi a la plaça i es va realitzar en una setmana cultural
del Col·legi. En l'organització van col·laborar AMPAs i Tutories del Col·legi, va
tenir també la col·laboració de l'Ajuntament en la qual es va fitar la Plaça per la
Policia Municipal.
L'activitat consistia a donar conèixer als xiquets i xiquetes jocs populars que
culturalment s'estan perdent per les noves generacions i que són exemples de
participació en col·lectiu. Els jocs que es van posar en pràctica aqueix dia van
ser: La rayuela (o el sambori), les xapes (per equips), peus quiets, el mocador i
les bales. Es va aportar material necessari per a l'execució dels jocs, donant-se
posteriorment al Col·legi per a posar-ho a la disposició de l'alumnat.
En el nostre grup ens va semblar interessant aquesta proposta per al Districte
de Patraix, volent traslladar-la als nostres barris, amb la idea de transmetre-la
al Grup de Cultura de la Junta, per a posar-nos a la feina i en un futur pròxim,
celebrar-ho en les nostres places.
2.- La Directora del Centre Municipal de Serveis Socials de Patraix per un mal
entès en la comunicació no va acudir a la reunió del grup, posteriorment ens
vam posar en contacte i ens ha assegurat la seua assistència a la pròxima
reunió, que se celebrarà el dijous 26 d'Octubre en els locals de la Junta de
Districte C/Beat Nicolás Factor nº1.
Esperant que aquesta convocatòria pròxima acudisca el major nombre
d'assistents al GT, tant Associacions com a voluntaris/as, us convidem a
participar del Grup i les seues reunions per a fer de Patraix un lloc més
habitable i solidari.

4. Mocions dels Grups Municipals.
No s'ha presentat cap Moció
5. Precs i Preguntes dels Vocals.
Pren la paraula Dª Adriana Hernández Massotti (P.P.) formulant la pregunta de
quin ha sigut el motiu pel què s'han llevat els projectes participatius en barris?
La participació ha sigut molt xicoteta en Patraix. Es lleva la participació en
barris i es trasllada a projecte de ciutat. Per què es lleva?
A continuació intervé el vocal D. José Forner Cervilla (Ciutadans). En primer
lloc felicita a la Sra. Regidora Dª Neus Fábregas pel seu nomenament, passant
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a exposar que existeix una problemàtica sobre els projectes que resulten
inviables pel fet que estan tres dies treballant sense que cap persona
responsable de l'Ajuntament els haja informat que eixos projectes no es podien
fer. Sol·licita un bon assessorament per part de les persones que hagen de
recolzar i assessorar en la confecció dels projectes. Finalitza la intervenció
sol·licitant més publicitat del procés participatiu decidimVLC.

6.-Intervencions Veïnals.
Pel Sr. President es recorda que les preguntes es poden presentar en
qualsevol moment, encara que no estiga convocat el consell, tot açò per a
poder agilitar els informes dels diferents serveis municipals i traslladar les
respostes amb promptitud.
En primer lloc, intervé D. Rodolfo Izquierdo, President de la l'Associació
de Veïns Creu Coberta sobre els següents assumptes:
Inicia la seua intervenció sobre l'assumpte de les inversions en barris. Fa dos
dies la senyora Regidora Dª Neus Fábregas va tenir una reunió amb
associacions veïnals i la federació de veïns sobre el tema de les inversions en
barris. Les associacions no estan contentes amb la idea de la forma de la
votació, indicant que també estan molests per no haver-se executat els
projectes triats l'any anterior per a les inversions en barris. Així també exposa la
problemàtica de l'Associació Creu Coberta quant a la denegació de la
subvenció sol·licitada de dues mil cinc-cents euros, passant a exposar la
problemàtica existent ja que durant molts anys estan realitzant setmanes
culturals i al voltant d'uns 100 actes culturals. Des del servei de
descentralització se'ns diu que la participació no existeix en el projecte de
subvenció presentat, estant totalment disconformes amb aquesta afirmació, ja
que les activitats que realitzen sí que són activitats d'accions participatives.

En segon lloc, intervé per l'Associació de Veïns Favara, Donya Mercedes
Puchades:
Pren la paraula per a comentar sobre l'assumpte de les molèsties dels sorolls
dels avions que sobrevolen els barris de Jesús-Patraix, remarcant el fet del
soroll i baluerns produïts per dos avions que, a baixa altura el passat quatre de
setembre a les 22,45h van sobrevolar l'espai aeri dels barris.
A continuació intervé sobre l'assumpte de la situació de l'edifici del Convent de
Jesús, situat en Beat Nicolás Factor, 1. Fa vuit anys es van traslladar els espais
de salut mental de la Diputació que estaven situats en aqueixos locals,
escometent-se unes obres de restauració. Per aquesta associació es va
sol·licitar que aquest claustre es destinara a conservatori de música perquè a
les vesprades, aquest espai cedit per la Diputació es poguera utilitzar pels
músics de les diferents agrupacions musicals dels barris, sol·licitant al Sr.
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President que intercedisca davant la Diputació per a aconseguir aquest
objectiu.
El Sr. President li contesta que sol·licitarà més informació sobre aquest tema.

En tercer lloc, intervé D Juan Julián Verges Mora, President l'Associació
de Veïns del Parc Central Empare Iturbi.
Formula una queixa sobre l'estat de brutícia del solar de la Calle Moncayo, si
bé per la Sra. Regidora de Residus i Neteja Dª Pilar Soriano se li indica que dit
solar està net, açò no és així, estant en un lamentable estat d'abandó i
insalubritat.

En quart lloc, l'AMPA del CEIP Sant Àngel de la Guarda representada per
D. Antonio Luis Bartual Moltó:
Comença la intervenció sol·licitant sobre diversos assumptes:
1.-Sol·licita il·luminació exterior per a poder realitzar les activitats extraescolars
a partir de les 17:00 hores.
2.- Sol·licita la instal·lació d'algun tendal que permeta tenir ombra en el pati
durant els esbarjos i descansos.
3.- Neteja, desratització i esbrosse de l'entorn del col·legi.
4.- Adequació de l'actual tanca perimetral. Sobre aquest punt indica que pel Sr.
Regidor D. Sergi Campillo se li ha indicat que es van a realitzar les gestions
relatives a aquest tema, així com de la il·luminació sol·licitada.
5.- Condicionament interior per al cablejat i distribució d'internet
Pel Senyor President se li contesta que ja se li ha donat trasllat als serveis
municipals competents.

En cinquè lloc,
Veïns Patraix:

D. Vicente Aroca en representació de l'Associació de

Sol·licita informació sobre la data de celebració de la pròxima comissió de
soroll, Quan es va a convocar la comissió del soroll? Li contesta el Sr.
President que per l'Associació de Veïns de Favara ja es va fer aquesta mateixa
pregunta i es va donar trasllat a la Sra. Regidora Dª Pilar Soriano.

En sisè lloc, D. Ximo Mora en representació de l'entitat Scout Bitàcola:
Comença la seua intervenció donant les gràcies a l'Ajuntament i a la
presidència de la Junta Municipal per haver escoltat la queixa plantejada per
l'Associació i s'haja efectuat la substitució de les plaques ceràmiques en la
façana de l'edifici Centre Municipal de la Calle Salabert, 13. Seguidament,
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manifesta el seu malestar per la quantitat de gent que hi ha en les
dependències administratives del registre d'entrada de la Junta Municipal de
Patraix. Puntualitza que aquesta intervenció no és en contra de l'equip de
funcionaris que treballa en la Junta Municipal, ja que precisament sol·licita es
dote de més personal a aqueix part administrativa i es revise la gestió de cues
existent.
Finalment, sol·licita informació sobre si l'ajuntament té previst posar en marxa
alguna mesura per a evitar incendis com l'ocorregut el passat disset d'agost en
la partida de el “Zafranar” en el barri de San Isidro.
En setè lloc, D. José Navarro en representació de l'Associació de Veïns
Sant Vicent Bulevard Sud:
Sol·licita informació sobre la inversió de quatre-cents setanta mil euros
d'inversió en el barri Cruz Coberta, en concret eren per a il·luminació i una
plaça. Fins ara desconeixen l'abast de la inversió ja que faltava també la
urbanització de la plaça i pregunta: On està els diners?
En vuitè lloc, D.Jose Martinez en representació de l'Associació de Veïns
Tres Forques:
Manifesta la seua queixa pel termini de quinze dies existent en el procés actual
per considerar-ho insuficient. Sol·licita millor coordinació amb les Regidories de
l'Ajuntament i manifesta que el projecte participatiu aprovat sobre la instal·lació
de petanques no s'ha executat, ja que ha sigut la Fundació Esportiva Municipal
la que ha col·locat les actuals petanques sol·licitant informació sobre aquest
tema.
Pren la paraula la Senyora Regidora Dª Neus Fábregas per a contestar a
les preguntes que han formulat les associacions de veïns en les
intervencions precedents:
En la web municipal s'ha publicat l'estat d'execució dels projectes en quatre
fases. En contestació a la intervenció de D. Rodolfo Izquierdo, President de la
AV Creu Coberta manifesta que en la reunió mantinguda en la regidoria de la
Sra. Neus Fábregas amb associacions i federació de veïns, ja es va indicar
que, si bé des de fa dos anys les associacions poden participar en aquests
processos decisoris, també es poden millorar el procés. Tot té avantatges i
desavantatges. És important escoltar al veïnat. Quant a la participació dels set
milions d'euros la informació és important. Es decideix els diners en el procés
últim de març, per la qual cosa tècnicament és impossible iniciar l'expedient en
dos mesos.
En contestació a la pregunta de D. Julián Verges Mora, President de la AV Parc
Central Iturbi, el Reglament Orgànic del Ple els ciutadans tindran el mateix
temps. Quant al temps de participación en Consells Distrite, l'any passat es van
fer tallers i abans que acabe enguany es tancarà el procés per a la reforma
d'aquest Reglament, de manera que l'any pròxim puguem parlar ja del
Reglament de Participació conclòs aquest procés de reforma. Així també
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informa que el mes de novembre està prevista la realització d'unes jornades
sobre participació.
En contestació a la pregunta del Sr. Ximo Mora de l'entitat Scout Bitàcora, li
informa que la gestió de cues en les Juntes de Districte s'ha millorat i intentem
millorar-les perquè tinguen un bon funcionament en els registres d'entrada.
En contestació a l'assumpte dels tècnics que assisteixen a les reunions i tallers
d'elaboració de projectes, indica que no són tècnics de l'ajuntament, són
dinamitzadors. Hi ha vuitanta-dos serveis municipals i quaranta-dues
regidories, la qual cosa evidencia la complexitat de la informació necessària
dels projectes que s'elaboren.
Finalment i sobre l'assumpte del termini de quinze dies per a votar, aquest
termini té a veure amb un programa en projecte de ciutat des del mes d'octubre
a desembre.
A continuació s'estableix un torn de rèplica, intervenint:
1.- D. Rodolfo Izquierdo de la Avv Creu Coberta, indicant que a la seua
entendre la participació és el nombre de vots.
2.- El vocal D. José Forner Cervilla, sobre el tema de la publicitat sol·licita
informació sobre com es va a realitzar aquesta, com podran assabentar-se.
3.- La vocal Dª Adriana Hernández Massotti, sol·licita informació sobre el
nombre projectes aprovats que estiguen en fase d'execució i de la modalitat del
contracte de dinamitzadors dels tallers, el perfil amb el qual van ser triats i com
es contractava.
4.- D. Vicente Aroca de la Avv de Patraix, sol·licita d'informació sobre el
percentatge de ciutadans que van votar en el procés participatiu anterior.

Pren la paraula Dª Neus Fábregas per a contestar.
En primer lloc sobre la qüestió plantejada per D. Rodolfo Izquierdo de la Avv
Creu Coberta, en relació a l'assumpte de la denegació de la subvenció
sol·licitada, indica que la convocatòria de subvencions és en pública
concurrència. Amb la denegació de la subvenció no s'ha qüestionat les
activitats que fa l'Associació de Veïns ni a l'associació de veïns com a tal.
Respecte als índexs de participació s'ha donat el 2,3% de participació, per la
qual cosa s'ha doblegat el percentatge de la primera a la segona convocatòria.

En referència al tema de la publicitat, indica que s'està recorrent la ciutat
sencera per a donar informació sobre aquest tema. Així es publicita en les
Juntes Municipals i en la Federació d'Associacions de Veïns.

Quant als projectes executats, dels cent nou projectes en primera consulta, hi
ha setanta cinc executats.
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I finalment, quant a la modalitat de la contractació dels dinamitzadors dels
tallers aquesta ha sigut mitjançant contracte menor.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió sent les vint-i-una
hores cinquanta-dos minuts del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
J.M.PATRAIX

Firmat : Mª José Beltrán Momblanch

VºBº
EL PRESIDENT DE LA J.M.PATRAIX

Firmat : Vicente Sarrià Morell
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