ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 1 D'OCTUBRE DEL 2014.
ASSISTENTS:
VICEPRESIDENT:
- D. Miquel Domínguez Pérez
EL REGIDOR DE L'AJUNTAMENT:
- D. Vicent Sarriá Morell (PSOE)
VOCALS:
-D a Adriana Hernández Massotti (PP.)
-D. Vicente Orts Llácer (PP.)
-D a Cristina María Nebot Marzal (PP.)
-D. a Ana Arbaizar Martínez (PP.)
-D. Juan Carlos Ortiz Reboll (PP.)
-D. Manuel Lubary Martínez (PSOE)
-D. Francisco J. Guillot Pipaón (PSOE)
-D. Artur García i Lozano (COMPROMÍS)
-D. Juan Francisco García Martínez (EUPV)

SECRETÀRIA:
-D. a María José Beltrán Momblanch

Excusa la seua assistència:
PRESIDENT:
D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán
LA REGIDORA DE L'AJUNTAMENT:
D. a Mª Pilar Soriano Rodríguez Grup (Compromís)
VOCALS:
-D. Santos Peral Martín (PP.)
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A València sent les 18 hores 00 minuts del dia 01 d'Octubre 2014, es reunixen en els locals
de la Junta Municipal de Patraix, sita 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. Festejos de la Junta Municipal de Patraix del tercer quadrimestre 2014.
3.-Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Participació Ciutadana.
4.- Moció conjunta subscrita pel vocal portaveu D Manuel Lubary Martínez del Grup
Socialista, i pel vocal portaveu. D. Artur García i Lozano del Grup Compromís, i pel vocal
portaveu D. Juan Francisco García Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte:
Subestació Elèctrica de Patraix.
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Contaminants atmosfèrics en els barri de Camí Reial i Sant
Marcel·lí.
6.-.- Moció subscrita pel vocal D. Javier F. Guillot Pipaón del Grup Socialista. Assumpte:
Accés Passarel·la de vianants de C/ Pianista Amparo Iturbi.
7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Estat urbanístic en el nostre districte a l'octubre 2014.
8.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
Esquerra Unida País Valencià. Assumpte: Ajuda a les Festes Populars.
9.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
Esquerra Unida País Valencià. Assumpte: Inici del curs escolar 2014-2015.
10.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació
del Grup Socialista. Assumpte: AENA: Vols sobre poblats del sud.
11.-Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Arbres tallats en el barri de Patraix.
12.- Pregunta formulada pel vocal portaveu Juan Francisco García Martínez en
representació del Grup Esquerra Unida País Valencià. Assumpte: Condicionament de zona
sud plaça Escultor Frechina
13.- 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 per conéixer els Srs. Vocals el seu
contingut i sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
2.- Festejos de la Junta Municipal de Patraix del tercer quadrimestre 2014.
Presa la paraula la Sra. Secretària passant a informar dels dictàmens de la Comissió de
Cultura i sobre els Festejos i Activitats de la Junta Municipal
- Concurs Betlems .Records Commemoratius (Trofeus Giménez – 450, 00 €
Es dictamina que el Jurat passara per a avaluar els betlems participants els dies 10 i 11 de
desembre.
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- Festeig d'Entrega de Joguets Reis.2.135,00 € (mateix proveïdor que 2013) Es fixa el
pròxim dia 26 de desembre per a la realització d'este Festeig dins de la Campanya Nadal.
II: Premis 2014
- VII Concurs de Redacció. Amb el tema “Som europeus” i el Lema: Som Europeus Què
saps de la Unió Europea? Per un import 3.364,21€ (Ramón Llosa).
S'han redactat les bases del VII Concurs de Redacció en els mateixos termes que l'any
anterior, per a la tramitació del corresponent expedient del Concurs de Redacció 2014.
- II-concurs Jóvens Promeses. Per un import de 1.750,00 € (Comercial Addagio)
S'han redactat les bases del II Concurs de Jóvens Promeses. Es fixa el pròxim 28 de
novembre per a la celebració de la final del I Concurs de Jóvens Promeses en el
Conservatori de Municipal de Música José Iturbi.
Sotmés a aprovació els dictàmens de la Comissió de cultura, per unanimitat s'aprova el
dictamen dels punts 2 i 3 sobre trasllat de 2850,00 euros de l'Aplicació d'Activitats
Culturals a la de Premis així com les Activitats Festives i Premis imports i contractació, a
les mateixes empreses que en 2013 i la Fallada del Jurat del Concurs de Redacció
realitzat, així com les Bases del Concurs de Redacció i Jóvens Promeses quedant
assignat, repartit i executat tot el pressupost 2014.
3.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Participació Ciutadana.
Presa la paraula D. Manuel Lubary per a defendre la Moció passant a donar lectura de la
mateixa:
Exposició de motius
El Reglament de Participació ciutadana, aprovat per acord plenari del 28/09/2012,
publicat en el BOP el 26/10/2012, en la seua Exposició de Motius manifesta que:
“…La participació ciutadana s'ha convertit en un dels elements bàsics en el govern i
administració de les entitats locals; en este sentit, l'Ajuntament de València és conscient
que la participació ha de ser un principi inspirador de tota l'actuació municipal, i
complement de la democràcia representativa, en una societat en què la ciutadania, com a
component d'una comunitat política, reclama una presència activa en la presa de
decisions; en definitiva, participar consistix a prendre part en quelcom, i sentir-se part d'una
Ciutat és participar en el seu govern…El nou reglament de participació ciutadana de
l'Ajuntament de València pretén respondre als nous reptes, establint una sèrie de principis
inspiradors de l'actuació municipal, amb el compromís d'una aplicació efectiva de tals
principis en tot el seu àmbit d'actuació. Així mateix, s'establixen els mecanismes de
participació a través dels drets d'informació, participació i d'iniciativa ciutadana. Inclou
també el reconeixement de tota una sèrie de drets de la ciutadania vinculats a la
participació; aposta amb claredat pel foment de l'associacionisme; i, finalment, vincula les
tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, a les pràctiques
participatives…”
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Resulta paradoxal que, eixe mateix any, El Govern local elimina del Pressupost
municipal la partida de participació ciutadana que ascendia a la quantitat de 140.000 euros
anuals i que a la data es quantifica en 420.000 euros que haurien d'haver fomentat i
incentivat la participació ciutadana real i efectiva per a complir amb els objectius marcats.
És per això que els vocals que subscriu la present eleven la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Aprovació, si procedix, del Ple del Consell de Districte de la Junta de Districte de Patraix
de recuperar la partida pressupostària de participació ciutadana i instar al Ple de
l'Ajuntament de València que recupere la partida pressupostària de “descentralització
subvencions” a fi de complir i fer complir els objectius acordats en el Reglament de
Participació Ciutadana, per la quantia mínima i inicial de 140.000 euros, a la parell d'exigir
el compromís de no tornar a eliminar en exercicis venidors cap partida que afecte els drets
de participació dels ciutadà/es de València.
Presa la paraula D. Miguel Domínguez informant que:
Segons indica el Servici de Pressupostos, la subvenció que sol·liciten es contempla en el
pressupost en les distintes Delegacions per a l'exercici de les seues activitats.
Hi ha una partida en la Delegació de Participació ciutadana que es transferix a la
Federació d'Associacions de veïns per a subvencionar les seues activitats. Així també, el
Servici de Descentralització informa que, els Servicis Econòmics de l'Ajuntament de
València estan en contacte amb les Delegacions per a la formació del pressupost de cada
any. Recentment per la Delegació de Descentralització i Participació Ciutadana s'ha remés
el projecte de pressupost per a l'any 2015, si bé la determinació del pressupost definitiu
correspon a l'àrea econòmica amb l'aprovació del Ple Municipal.
Intervé el vocal del Partit Socialista D. Vicent Sàrria incidint en la mateixa línia ja que pel
Servici de Descentralització s'advoca per la partida de Subvencions.
Presa la paraula D. Miguel Domínguez remarcant que des del Servici de Descentralització
ja s'ha sol·licitat i s'esta a l'espera, motiu pel qual no procedix la Moció tal com esta
plantejada. I es proposa la següent Moció Alternativa:
Aprovar l'adhesió al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana en l'assumpte de
projecte pressupostari de la partida pressupostària denominada Descentralització
Subvencions per la quantia minima inicial de 140.000,00 Euros per al 2015 i que es
continue mantenint per a exercicis venidors.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
4.- Moció conjunta subscrita pel vocal portaveu D Manuel Lubary Martínez del Grup
Socialista, i pel vocal portaveu. D. Artur García i Lozano del Grup Compromís, i pel vocal
portaveu D. Juan Francisco García Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte:
Subestació Elèctrica de Patraix.
Presa la paraula D. Manuel Lubary per a defendre la Moció passant a donar lectura de la
mateixa:
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Juan Francisco García, en qualitat de portaveu-vocal del Grup Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV) i Artur García en qualitat de portaveu-vocal del Grup de la Coalició
Compromís, en ambdós casos de la Junta Municipal de Patraix,
MANIFESTEN
1. Que s'adherixen a la moció presentada el dia 9 dels corrents per Manuel Lubary, en

qualitat de portaveu-vocal de Grup municipal socialista (PSOE-PSPV), sobre la
subestació elèctrica de Patraix.
Que, així mateix, i amb el beneplàcit dels tres grups municipals abans mencionats,
comuniquen que es considere la dita moció com una moció conjunta del Grup
socialista, EUPV i Compromís.
Assumpte: Subestació elèctrica de Patraix
Exposició de motius
De nou l'assumpte pendent i sense resoldre de la subestació elèctrica de Patraix
torna a ser notícia al conéixer-se la pretensió de la companyia elèctrica IBERDROLA
d'ampliar en dos cel·les les instal·lacions de dita SSEE, segons allò que s'ha publicat en el
DOCV de data 05/09/14.
La dita pretensió ha sigut percebuda pel/s veí/s confrontants a la instal·lació com
una provocació que ha suscitat l'alarma social i la indignació de la població. No sols no
s'ha aconseguit el trasllat al solar públic habilitat a este efecte, sinó que l'activitat es va a
desenvolupar de forma continuada, amb menyspreu als drets de salut, al principi de
precaució assenyalat per les directives europees respecte d'això, i a la vulneració dels
acords adoptats en el Ple de l'Ajuntament si El Govern municipal s'inhibix davant d'esta
pretensió empresarial.
Per tot això, els vocals que subscriuen formulen la següent:
PROPOSTA D'ACORD

Aprovar en el Ple del Consell de Districte de la Junta Municipal de Patraix el ple rebuig a
l'ampliació de la SSEE de Patraix i instar al Ple de l'Ajuntament de València ratifique la
voluntat política de desmantellar la subestació i traslladar-la fins a la V-30, és a dir, en el
nou llit, eradicant tot conflicte social en el districte i aplicant el principi de precaució davant
de les imprevisibles conseqüències soci sanitàries de la contaminació electromagnètica
que això provocaria.
Presa la paraula D. Artur García i Lozano, indicant que el tema ho veu molt clar, és un dret
de salut. La subestació esta clar que té un risc.
Presa la paraula D. Juan Francisco García Martínez indicant la coincidència de Mocions. El
Ple Municipal ha de canalitzar el tema. L'Ajuntament va arribar a un acord sobre el lloc per
a ubicar la subestació elèctrica entre el cementeri de València i la V-30, per la qual cosa
s'ha de defendre per a evitar que s'amplie i que no continue funcionant. L'Ajuntament ha
d'actuar davant dels responsables de l'empresa.
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Havent sol·licitat per escrit l'Associació de Veïns de Patraix la intervenció en este punt, per
D. Antonio Pla president de l'Associació es manifesta que l'activitat elèctrica ha disminuït i
la subestació ja no és tan imprescindible. Remarcar el trasllat de la subestació i que el
soterrament de les subestacions elèctriques s'esta duent a terme en les grans ciutats.
Només funcionen en cas de necessitat més electricitat com a conseqüència del major
consum d'electricitat. L'ampliació no ha d'autoritzar-se.
A continuació presa la paraula D. Miguel Domínguez indicant que pel Servici de Sanitat
s'informa que no hi ha antecedents de sol·licitud d'ampliació de l'activitat. Així també pel
Servici de Medi Ambient s'informa que no consta sol·licitud respecte d'això.
Pel Servici d'Activitats s'indica que no consta petició alguna d'ampliació de la subestació
objecte de la moció.
Pel Servici d'Urbanisme s'informa que per l'Ajuntament es va dictar orde de paralització de
l'activitat Al Maig del 2007. Es van adoptar tres actes administratius: la Resolució de la
Melca que va decretar el cessament de la Subestació, l'Acord de la Junta de Govern Local
que va ratificar el cessament, va exigir la investigació immediata de les causes d'accident i
va reiterar l'oferiment de terrenys en permuta per al trasllat de la subestació, i finalment el
Ple de l'Ajuntament va acordar ratificar el tancament i la resta de les consideracions
efectuades per la Junta.
Recorreguts estos acords, el Jutjat núm. 9 va anul·lar els Acords de la Junta de
Govern Local i del Ple atés que no tenien cobertura jurídica, anul·lació que va ser
recorreguda per l'Ajuntament, ratificant i confirmand el TSJCV en sentència de 20 de
Gener del 2012 els pronunciaments del Jutjat, permetent el Jutjat i el TSJCV permetre el
funcionament de la subestació.
L'Ajuntament es va comprometre i va dur a terme la modificació de planejament a fi
d'habilitar el sòl junt amb la V-30 per a permetre el trasllat de l'activitat a eixe nou
emplaçament.
La posició i la voluntat de l'Ajuntament, en esta qüestió, no s'ha mogut ni una coma del
plantejament que sempre ha mantingut.
Per tant, amb independència que el titular de la instal·lació puga instar una
modificació en la seua activitat (actes, d'altra banda reglats i que el Servici Municipal
corresponent ha de tramitar ajustant-se en tot moment a la legalitat vigent), la voluntat
política de l'Ajuntament, tant de la Junta de Govern, com del Ple han sigut manifestats per
mitjà d'acords que mantenen el seu posicionament en este tema, per la qual cosa no es
considera necessari noves declaracions d'intencions per part del Ple que en res diferixen
del reiteradament manifestat.
Per tant, no consta la sol·licitud d'ampliació de l'activitat pel que no ho rebutgem. I atés
que, els òrgans de govern municipals han deixat clara la posició de l'Ajuntament, es
presenta la Proposta de Moció Acord alternativa, amb la redacció següent:
PROPOSTA D'ACORD
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Que pel Ple de la Junta Municipal de Patraix s'acorda ratificar la voluntat manifestada
reiteradament en els acords de la Junta de Govern Local, com del Ple de l'Ajuntament de
València sobre el cessament de l'activitat i el trasllat de la Subestació de Patraix.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Contaminants atmosfèrics en els barri de Camí Reial i Sant
Marcel·lí.
Presa la paraula D. Artur García i Lozano per a defendre la Moció passant a donar lectura
de la mateixa.
ASSUMPTE:
L'ENEMIC LATENT ALS NOSTRES BARRIS: L'AMIANT
Hui en dia, la contaminació i la pol·lució atmosfèrica són factors que predisposen a
determinades malalties com ha reconegut l'OMS (Organització Mundial de la Salut). Dins
d'estos contaminants atmosfèrics, es troba en un lloc destacat l'amiant o asbest.
A Espanya, el fibrociment que té l'amiant es conegut amb el nom d'Uralita, nom de
l'empresa comercialitzadora fins a l'any 2001. Eixe any, i després de comprovar els perills
que provoca, es va prohibir el seu ús en la construcció gràcies a un Reial Decret.
El mecanisme de contaminació s'ocasiona pel despreniment de micropartícules de l'amiant
o asbest. A més durant la seua producció, el despreniment també es produïx, pel
deteriorament de les plaques d'amiant de les cobertes dels edificis i naus que tinguen este
material. Estes micropartícules poden quedar en suspensió en l'aire, en forma d'un pols
incolora, inodor i insípid. El perill està que esta pols remana el temps suficient perquè les
persones ho puguen aspirar, i per tant de produir malalties.
L'amiant ha sigut classificat com un carcinogen humà per l'Agència Internacional de la
Salut. Este efecte nociu esta clarament demostrat per estudis epidemiològics en llocs on
hi havia fabriques d'amiant.
En el districte de Patraix de València, hi ha dos barris (Camí Reial i Sant Marcel·lí), on hi
ha naus abandonades, la coberta de les que esta feta de plaques d'amiant. Estes plaques
es troben en un estat ruïnós, inclús trencat. Estes fabriques, situades concretament en els
carrers Alcalà de Xivert i Soriano, estan rodejades de nombroses vivendes. I encara més
perillós, a sols uns pocs metres es troba una escola pública de Primària com s'el Col·legi
Faust Martínez (fotografies 1 i 2).
La retirada d'estes plaques ha sigut petició pels veïns a l'Ajuntament de València en
reiterades ocasions, sense obtindre cap resposta positiva.
És necessari que els habitants d'estes vivendes pròximes estiguen sotmesos al risc
d'inhalació d'amiant? No és la salut un dret constitucional de tots els espanyols i per tant
cal ser preservat?.
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Si no és considerat un perill, com es pot explicar que en un altre lloc del nostre districte en
la retirada de les plaques es prenguen grans mesures de seguretat? (fotografia 3)
Demanem a les autoritats corresponents:
1. El desmantellament de les plaques d'amiant de les fàbriques abandonades abans
mencionades.
2. La creació d'un registre municipal d'edificis amb amiant de la ciutat de València.
3. L'elaboració d'un pla d'eliminació de l'amiant a la ciutat de València, prioritzant els llocs
que estiguen prop de col·legis, hospitals, instituts.
Pel Sr Arturo Gràcia I Lozano, s'indica que la uralita quan es trenca és nociva per a la
salut. Per ultime, remarcar que en el carrer Sant Vicent, en els edificis dels antics quarters
s'han llevat les plaques.
Presa la paraula Senyora Adriana Hernández Masotti, Vocal portaveu del Grup Popular,
indicant que,s'ha sol·licitat informació a diversos Servicis municipals,informant el següent:
Pel Servici de Medi Ambient, s'indica que no és competent en este assumpte.
Pel Servici de Sanitat: Els residus especials i perillosos s'exclouen de l'àmbit competencial
dels ens locals. D'acord amb el RD 952/97 de 20 de juny qualsevol residu que continga
amiant és un residu perillós i els residus perillosos no són fems urbans. En conseqüència
l'amiant no és un residu urbà o municipal.
Pel Servico d'Educació: En contestació a la qüestió plantejada, significar que des d'este
Ajuntament i a través del Consell Escolar Municipal, s'elaboren i es realitzen les propostes
corresponents quant als centres escolars públics de la Ciutat de València, en l'àmbit de les
competències que té atribuïdes.
En relació amb l'anterior, significar respecte d'això que no procedix que esta Corporació
assumisca competències que no té expressament atribuïdes per Llei Orgànica. Amb més
motiu, indicar que l'Ajuntament no té atribuïda cap competència com a garant de la
prestació del servici educatiu, atés que l'Administració Educativa competent en este cas és
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Finalment la Sra. Hernández indica que la Constitució Espanyola parla del Dret a la
Sanitat i no a la salut com diu el Sr. Artur García.
Li contesta el Sr. Artur García, que es tracta del Dret a la Vida.
Intervé el Sr. Regidor de l'Ajuntament de València D. Vicent Sàrria Morell (PSOE), indicant
que ja han sigut presentades dos Mocions sobre este assumpte, davant de l'Ajuntament i
no és matèria competència de l'Ajuntament de València.
Presa la paraula el Sr. Vicepresident de la Junta Municipal de Patraix D. Miguel
Domínguez indicant que en efecte no és matèria competència de l'Ajuntament de valència,
no són fems urbans i proposa la següent Moció alternativa.
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1.-Que per la Delegació d'Urbanisme:
a) Es duguen a terme les tasques en matèria de la seua competència per a requerir als
propietaris de les edificacions amb plaques d'amiant i concedir quantes autoritzacions i
llicències siga menester per a la retirada de l'amiant dels immobles, entre altres els edificis
i naus abandonades d'antigues fàbriques pertanyents a la demarcació territorial de
Patraix.
b) Que pels tècnics de tals Servicis o pels que si és el cas tinguen la competència, es
realitze una inspecció ocular i s'elabore un informe sobre l'existència de més edificacions
i/o naus en la demarcació territorial de la Junta de Patraix, amb determinació del titular,
emplaçament i la resta de dades .I es requerisca al propietari dels edificis amb amiant per
a la seua retirada, sempre que hi haja perill.
c).-Per a aquells supòsits en què el propietari dels immobles a què es fa referència, faça
cas omís al requeriment de l'Ajuntament, que ho duga a terme l'Ajuntament a càrrec del
propietari.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
6.- Moció subscrita pel vocal D. Javier F. Guillot Pipaón del Grup Socialista. Assumpte:
Accés Passarel·la de vianants de C/ Pianista Amparo Iturbi.
Presa la paraula D. Javier Guillot Pipaón per a defendre la Moció passant a donar lectura
de la mateixa:
Exposició:
No fa molt de temps s'ha inaugurat la nova passarel·la d'Amparo Iturbi, reclamada
durant dècades pel veïnat de Jesús-Patraix-Patraix, Malilla I Russafa, per la qual es ve a
garantir la mobilitat i seguretat de qualsevol classe de persones que ho precisen.
No obstant, han arribat queixes quant a les molèsties que estan produint
determinades persones que en un clar exercici d'abús circulen amb les seues motocicletes
per la dita passarel·la.
PROPOSTA D'ACORD:
S'inste i s'exigisca als òrgans de govern de l'Ajuntament s'ordene la vigilància a
discreció, durant el període de temps que s'estime oportú, de la dita passarel·la i de
col·locació de senyals d'advertència, a fi de conscienciar en primer lloc i sancionar, si no hi
ha altre remei a tot infractor, sobretot si posa en risc la seguretat dels transeünts.
Presa la paraula D. Miguel Domínguez indicant que la Policia Local informa:
1r.- Que l'esmentada passarel·la que unix els districtes de Jesús i Russafa, conté a un
costat i a l'altre una senyalització, que va ser col·locada pel mes de març. Consistix en dos
plaques a un costat i a l'altre, en el que es prohibix la circulació de motocicletes i una altra
que obliga els ciclistes a transitar davall del seu vehicle.
2n.- Des d'eixe moment el Policia de Barri, diàriament, tant a un costat que pertany a la
3ªUnidad, com en l'oposat que és de la 2a Unitat, realitzen controls aleatoris i
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discrecionals, informant i amonestant verbalment o corregint amb denúncia administrativa,
els comportaments incívics. De tals controls es deixa nota de servici del dia i l'hora.
Pel Servici de Transports i Circulació: i en contestació a la pregunta presentada pel Grup
Socialista, es comunica que, en el passat Ple de la Junta del mes d'abril es va formular la
mateixa qüestió, reiterant-nos en la contestació realitzada. Encara així, s'adjunten
fotografies realitzades in situ, en les que es pot comprovar esta mateixa circumstància.
A la vista de la moció de Javier Guillot Pipaón en nom seu i en el grup municipal
Socialista ha d'informar-se que realitzada visita d'inspecció s'ha comprovat l'existència de
senyals, en els accessos a la passarel·la de vianants del carrer Pianista Amparo Iturbi, una
que prohibix la circulació de motocicletes per ella i l'altre senyal amb text bicicletes
encreuament caminant.
No prospera la Moció per estar col·locades les plaques.
7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Estat urbanístic en el nostre districte a l'octubre 2014.
Presa la paraula D. Artur García i Lozano per a defendre la Moció passant a donar lectura
de la mateixa:
Mantenint la nostra política de col·laboració i comunicació amb esta Presidència dels
problemes dels nostres barris perquè faça arribar als departaments corresponents les
anomalies detectades. Tot amb una finalitat d'obtindre una ràpida reparació i esmena dels
desperfectes fets:
1. En l'anterior Junta de Districte, realitzada al juny d'enguany el Grup Compromís va
presentar una moció que anomenem “Adequació del pont de la Torre”
Este vocal vol agrair que s'haja realitzat la correcció d'un dels desnivells per a accedir al
pont, com sol·licitàvem, però la nostra satisfacció encara seria major si les regidories
corresponents procediren a la correcció d'eixos desnivells, per a accedir al pont, en tots els
punts.
Així mateix demanem també, que s'instal·laren els passadissos elevats i l'habilitació del
carril bici al pont per a poder transitar per l'anomenat pont.
Desitgem que amb este nou recordatori, eixos punts puguen ser realitzats.

2.- En la Ronda Sud (carrer Tomás de Villarroya) pròxim a l'edifici de la Rambleta, hi ha
diversos trams de vorera que s'han alçat, la qual cosa suposa un perill per als vianants (cal
recordar que és una zona de pas de xiquets i persones majors) que poden patir caigudes.
Este grup polític sol·licita que es procedisca a la reparació de la vorera en els trams
afectats (figura 1,2)
3.- En el carrer Sant Vicent Màrtir, cantó amb el carrer Pres de Villarroya, hi ha un solar
que no complix les normes de manteniment i conservació de solars de l'Ajuntament de
València. Este vocal desconeix qual o quals són els propietaris, però les condicions no són
les adequades. El solar, a més de no estar tanca, esta ple de matolls, brutícia, ratolins i
quan plou s'ompli de tolls i fangs com es pot comprovar per les fotografies 3,4.
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MOCIÓ
Que es prenguen les mesures perquè es complisca la normativa, en relació al
manteniment, tancament, neteja i seguretat dels solars per qüestió de salubritat, higiene i
normativa.
Presa la paraula El senyor Miguel Domínguez indicant el següent:
1.-Pel Servici Municipal d'Obres OCOVAL, s'informa que es continua estudiant la
possibilitat d'instal·lar els passadissos elevats.

2.- Pel Servici Municipal d'Obres OCOVAL.- S'indica que es repararen els trams afectats.

3.- “Els terrenys en part privats i en part públics situats en l'encreuament dels carrers Sant
Vicent Màrtir i Tomàs de Villarroya, són utilitzats pels veïns com a aparcament provisional,
i es netegen periòdicament per la brigada de neteja de zones pendents d'urbanitzar,
atenent que es tracta de terrenys adscrits pel Pla General a espai públic lliure (zona verda)
i que d'acord amb l'article 17 de l'Ordenança Municipal de Neteja que diu:
Es podrà eximir de l'obligació de neteja i buscat als propietaris d'aquells solars que per
les seues característiques especials, de situació urbanística i utilització, no facen
aconsellable el seu tancament segons el paréixer dels Servicis Municipals.
La neteja dels esmentats terrenys s'ha realitzat al novembre del 2013 i a l'abril del 2014, i
està en la programació periòdica de manteniment de zones pendents d'urbanitzar en la
zona 1”

Indicant el Sr. Vicepresident D Miguel Domínguez, que no procedix la Moció, perquè ja
esta contemplada.

8.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
Esquerra Unida País Valencià. Assumpte: Ajuda a les Festes Populars.
Presa la paraula D. Juan Francisco García Martínez per a defendre la Moció passant a
donar lectura de la mateixa.
Les festes són una manifestació cultural que més enllà del calendari institucionalitzat
permeten rastrejar en el passat de les societats. Però sens dubte la festa complix una
funció socialitzadora, és a dir, la creació d'un espai on s'unixen els jo individuals per a
construir un jo col·lectiu.
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Esta funció ancestral es reproduïx en els nostres temps quan es convertixen en una
ferramenta per a mantindre en la memòria col·lectiva esdeveniments històrics de la ciutat o
del barri.
En la nostra ciutat són molts els barris que reviuen la seua història mantenint, any rere any,
les seues festes. Les festes ajuden a crear vincles entre la ciutadania i propicien un clima
de convivència més positiu i amb menys conflictes.
Per això, l'Ajuntament com a administració més pròxima a la ciutadania té l'obligació de
vetlar per la promoció i conservació d'estes, memòria viva dels barris de la ciutat.
En este sentit, l'Ajuntament ha de facilitar els tràmits a les associacions veïnals i
ciutadanes, sovint sense ànim de lucre i sense recursos, i col·laborar amb les mateixes per
tal de garantir que la celebració es faça garantint les normes de seguretat.
Per tot l'anteriorment exposat el /la vocal que subscriu en nom propi i en la d'Esquerra
Unida formula les següents

PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER.- Que l'Ajuntament a través de les Juntes Municipals, assessore i col·labore en la
tramitació administrativa a les associacions veïnals i entitats ciutadanes en la realització de
les festes populars dels barris
SEGON.- En el cas que l'Ajuntament dega el pagament d'alguna subvenció a entitats i
associacions, que este deute servisca en la part proporcional, com a fiança.
TERCER.- En el supòsit de tindre que fer efectiva la fiança, que esta siga compensada, si
és el cas, amb el deute contret per l'Ajuntament amb associacions i entitats.
Intervé D. Miguel Domínguez indicant:

Punt 1.- Que l'Ajuntament a través de les Juntes Municipals, assessore i col·labore en la
tramitació administrativa a les associacions veïnals i entitats ciutadanes en la realització de
les festes populars dels barris.
Pel Servici de DESCENTRALITZACIÓ.- s'informa que, d'una banda, les Juntes de
Districte tramiten la celebració de festejos que elles mateixes organitzen per a fomentar la
participació dels veïns del districte i sempre atenent a l'interés dels distints sectors de la
població (concursos de relat, fotografia, betlems, festivals de bandes…).
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D'altra banda, des del Servici de Descentralització es tramiten totes les sol·licituds de
festejos presentades per Associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
Amb data 2 d'agost del 2014 va entrar en vigor l'ordenança municipal reguladora de
l'ocupació del domini públic municipal. Tant amb la normativa anterior com amb la nova
des de tal Servici es ve informant tots els peticionaris de la documentació que fa falta per a
la celebració de cada un dels esdeveniments, estant a disposició del ciutadà i utilitzant els
mitjans que resulten més accessibles per al mateix tant per a la recepció de qualsevol
document que es requerisca com per a la remissió de les notificacions que es practiquen.
Quant als punts 2.- i 3, pel Servici d'Hisenda s'informa que quan una vegada siga ferma el
deute de l'Ajuntament amb l'entitat o associació, esta podrà instar a l'Ajuntament a què la
mateixa o la part proporcional, si és el cas, puga convertir-se en fiança. Que li seria
tornada una vegada concloga l'objecte refermat i no existisca inconvenient per a la seua
devolució, en el cas contrari, de tindre que procedir a confiscar-se de la fiança, ja siga en la
seua totalitat o proporcionalment, l'Ajuntament actuarà com si executara una fiança.
Per tant no té lloc la proposta d'Acord en els seus punts un, dos i tres.

9.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
Esquerra Unida País Valencià. Assumpte: Inici del curs escolar 2014-2015.
Presa la paraula D. Juan Francisco García Martínez per a defendre la Moció passant a
donar lectura de la mateixa:
L'inici del curs escolar 2014-2015 s'ha caracteritzat per la incorporació de l'alumnat a les
aules el 3 de setembre.
Este avanç del curs escolar ha coincidit amb una onada de calor que ha suposat
l'exposició d'alumnat i professorat a situacions de risc a causa de les altes temperatures
registrades.
Estes situacions de calor no es poden ja considerar com a un fet conjuntural sinó que cal
analitzar-ho i tractar-ho com estructural. De fet és previsible que la situació viscuda el mes
de setembre es puga reproduir en la fase final del curs.
A tot açò cal afegir l'augment de ràtio, que ha significat més alumnes per aules algunes de
què no estaven preparades espacialment per este augment. Esta presència de més
alumnat en aules ha contribuït a patir una sensació tèrmica més elevada.
L'Ajuntament com a garant del manteniment i vigilància dels centres docents, d'acord amb
què li encomana la llei, hauria de realitzar una valoració d'esta situació.
Per tot l'anteriorment exposat la vocal que subscriu, en nom propi i en la d'Esquerra Unida
formula les següents

PROPOSTES D'ACORD
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PRIMERA.- Que s'informe el Consell Escolar Municipal de les incidències relatives a l'inici
del curs i especialment aquelles que afecten la repercussió de les altes temperatures en
les aules dels centres docents de la nostra ciutat.
SEGONA.- Que s'elabore un pla d'adaptació dels centres escolars a les necessitats
climàtiques.
Per D. Miguel Domínguez s'indica que:
PEL SERVICI D'EDUCACIÓ s'informa que, atesa la petició cursada davant del Consell
Escolar Municipal, significar que es trasllada de la mateixa a la Secretària del Consell, als
efectes d'incloure-la en la següent convocatòria.
Respecte a l'elaboració d'un pla d'inversions per a condicionar les instal·lacions
educatives a la situació climàtica de la Ciutat, indicar que la competència per a dur a terme
este tipus d'actuacions correspon a l'Administració Educativa competent respecte d'això,
açò és, en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, excedint de les competències de
conservació, manteniment i vigilància que té atribuïdes este Ajuntament per Llei.
10.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació
del Grup Socialista. Assumpte: AENA: Vols sobre poblats del sud.
Presa la paraula D. Manuel Lubary per a defendre la Moció passant a donar lectura de la
mateixa.
Exposició:
Des de l'inici de legislatura, en esta Junta municipal, trimestre a trimestre,
s'han presentat escrits, preguntes, denúncies i mocions, tant dels grups municipals de
l'oposició com de les associacions de veïns, indicant que les línies aèries comercials a
l'hora d'aterrar en l'aeroport de Manises no discorren pel traçat convingut entre
l'Ajuntament i AENA, sobrevolant els poblats del sud de València mentres que els
responsables de l'Ajuntament mantenen que el conveni subscrit és que les línies
discórreguen des del Far de Pinedo i Llit nou del riu Túria cap a l'aeroport de Manises.
A principis d'este estiu, s'ha detectat que, a més, la ruta d'envol també
discorre, moltes vegades, sobrevolant els poblats del sud, per la qual cosa el conflicte en
compte de disminuir, augmenta. Sense perjuí de la reclamació que s'ha presentat davant
del Síndic de Comptes, els vocals que subscriuen li formulen les següents:
Preguntes:
2. Al marge de donar la raó als veïns de Patraix té intenció El Govern de
l'Ajuntament de demanar explicacions a AENA?
3. Té alguna altra iniciativa de diàleg, negociació o alternatives respecte d'això, o
deixarà passar la legislatura sense adoptar cap mesura?
Intervé D. Miguel Domínguez passant a contestar la pregunta donant lectura d'allò que s'ha
informat pel Servici de Sanitat sobre VOLS SOBRE POBLATS DEL SUD D'AENA
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1.- ¿té intenció El Govern de l'Ajuntament de demanar explicacions a AENA?
Segons el Servici de Sanitat, per part de l'Ajuntament de València, a través del Servici de
Contaminació Acústica i Anàlisi Mediambiental, en tot moment s'ha donat trasllat a AENA
de cada una de les queixes rebudes sobre el molèsties produïdes pel trànsit aeri, utilitzant
tots els mitjans disponibles -per correu ordinari, correu electrònicament i presencialment a
través de la Comissió de Seguiment Ambiental (CSA) de l'aeroport de València.
2.- ¿Té alguna altra iniciativa de diàleg, negociació o alternatives respecte d'això, o deixarà
passar la legislatura sense adoptar cap mesura?
El Servici de Sanitat informa que per part d'este Ajuntament -junt amb altres ajuntaments
implicats- es continua participant en la Comissió de Seguiment Ambiental (CSA) de
l'aeroport de València, i de fet, en l'última reunió es va traslladar de les últimes queixes
rebudes en relació a l'esmentada matèria.
D'altra banda, la ciutat de València compta amb dos estacions de mesuraments acústics
de trànsit aeri ubicades en el terrat de l'Hemeroteca Municipal, una dependent de
l'Ajuntament de València i l'altra d'AENA. Per mitjà d'estes estacions es registren
ininterrompudament els nivells sonors de les aeronaus que sobrevolen la Ciutat en tot
moment (dia, vesprada i nit) i d'esta manera poder saber si els mateixos s'adapten a la
legalitat, comprovant-se d'esta manera, que tots els valors mesurats es troben dins de la
normativa.
11.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Arbres tallats en el barri de Patraix.
Presa la paraula D.Artur García i Lozano passant a donar lectura de l'escrit:
ASSUMPTE: Arbres tallats en el Barri
Dins del Conveni Marco de col·laboració entre l'Ajuntament i l'associació Espanyola
d'Arboricultura, la Ciutat de València va albergar l'esdeveniment “VALÈNCIA 2014, UN
ANY D'ARBRES “, objectiu del qual és la promoció i divulgació de la cultura de l'arbre.
Amb motiu d'este esdeveniment, l'Ajuntament de València porta avant una campanya que
s'anomena: ARBORIZAR
En el nostre barri i en concret als carrers que rodegen esta Junta hi ha arbres que han
sigut tallats fa ja mesos sense procedir a la seua substitució.
S'adjunta fotografia
En este estiu que ha estat especialment calorós i poc plujós no s'entén el per què, si han
sigut tallats, per malaltia de l'arbre o seguretat, no han sigut reposats per uns nous.
Per tot això, el vocal baix firmant formula en nom seu i en el del Grup Compromís la
pregunta següent:
1. Quan té l'Ajuntament el projecte de replantació dels arbres tallats.
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Per D. Miguel Domínguez es passa a donar lectura de la contestació facilitada pel Servici
de Jardins de l'Ajuntament de València:
SERVICI DE JARDINS: Les replantacions d'arbratge es van realitzant progressivament en
la ciutat, en funció del tipus d'arbratge, l'estació de l'any i la disponibilitat pressupostària
12.- Pregunta formulada pel vocal portaveu Juan Francisco García Martínez en
representació del Grup Esquerra Unida País Valencià. Assumpte: Condicionament de zona
sud plaça Escultor Frechina.
Presa la paraula D Juan Francisco García Martínez per a explicar les preguntes:
En la zona de la Plaça de l'Escultor Frechina, adjacent als solars tanques sitis en la
confluència dels carrers Litògraf Pascual Abad - Els Pedrones, la situació urbanística i
d'adequació d'aparcament de vehicles és quasi caòtica, en particular en horari nocturn.
Ara s'estan realitzant unes obres la finalitat de les quals imagine serà la millora de les
condicions d'eixe sector de la mencionada plaça que ens ocupa.
Basant-se en esta situació el vocal que subscriu realitza les preguntes següents
PREGUNTES:
1a.- Qual és l'envergadura, l'abast i la finalitat d'eixes obres que s'estan realitzant en eixa
zona de la Pza. Escultor Frechina?
2a.- Donat el problema de falta d'espais per a aparcar que es denota en eixa zona i ja que
en el Ple anterior de la Junta Municipal es va tractar sobre la neteja dels dos solars
tanques confrontants, segons pareix per a destinar-los a zona d'Aparcament este vocal
sol·licita la informació següent:

4. Per a quan estima l'Ajuntament que podran utilitzar-se estos espais per a aparcar en

ells?
5. La possible zona d'Aparcament serà d'ús en precari o l'Ajuntament contempla la

possibilitat que tinga algun cost?

Presa la paraula D. Miguel Domínguez contestant les preguntes i passant a donar lectura
dels informes municipals en els termes següents:
PER LA DELEGACIÓ DE TRÀFIC: Com a contestació a les preguntes presentades esta
Delegació comunica que en esta ubicació es va estudiar un aparcament subterrani,
quedant desert, per absència de licitadors.

PEL SERVICI DE JARDINS: En l'actualitat el Servici de Jardineria no està realitzant cap
obra en la plaça de l'Escultor Frechina.
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Però segons ens han informat des de la Delegació de Medi Ambient, s'estan executant pel
Servici del Cicle Integral de l'Aigua les obres d'ampliació de la xarxa de Baixa Pressió, des
de la c/ Salvatge fins a la c/ Primer de Maig. Estes obres estan incloses en el projecte
municipal "Renovació i Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i Baixa Pressió
exercici 2014".

Amb això es pretén connectar tota la jardineria que existix en eixa zona a la xarxa de Baixa
Pressió o xarxa per a usos secundaris.

Es van a instal·lar 776 metres de canonada de polietilé de 200 mm i 397 metres de polietilé
de 160 mm. Les obres es troben pràcticament finalitzades, quedant per executar
l'encreuament de l'Av. Gaspar Aguilar que es realitzarà en el pròxim pont del nou d'octubre
Respecte a la pregunta de l'aparcament encara no s'ha rebut contestació.

I no tenint més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les 21,30 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
EL VICEPRESIDENT DE
MUNICIPAL DE PATRAIX

Mª José Beltrán Momblanch

Miquel Domínguez Pérez

LA

JUNTA
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