ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX EN SESSIÓ ORDINARIA, CELEBRAT EL DIA 1 D’ABRIL DE 2015
ASSISTENTS:
VICEPRESIDENT:
D. Miquel Domínguez Pérez

EL REGIDOR DE l’AJUNTAMENT:
D. Vicent Sàrria Morell (PSOE)

VOCALS:
-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
-D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
-D a Cristina María Nebot Marzal (P.P.)
-D a Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
-D. Juan Carlos Ortiz Reboll (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)

SECRETÀRIA:
-D. a María José Beltrán Momblanch
Excusen la seua assistència:
PRESIDENT:
D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán
VOCALS:
-D. Santos Peral Martín (P.P.)
-D. José Sánchez Marin (P.P.)

A València sent les 18 hores 00 minuts del dia 01 d’Abril de 2015, 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.- Donar compte del Pressupost assignat a la J.M.Patraix per a l’any 2015.
3.- Dictàmens de la Comissió de Cultura de data 21-1-2015, amb vista a les activitats
culturals i execució del pressupost 2015. Fallada del Jurat del VI I Concurs de Redacció.
4.- Festejos del primer quadrimestre del 2015.
5.- Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Zona d’escampament per a gossos en el nostre districte.
6.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del
Grup d’Esquerra Unida. Assumpte: Retirada de la teulada del Col·legi Nicolau Primitiu,
C/Arquitecte Segura de Llac (València).
7.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del
Grup d’Esquerra Unida. Assumpte: Composició i Reglament de Juntes Municipals.
8.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del
Grup d’Esquerra Unida. Assumpte: Situació i estat de conservació del Cementeri Britànic.
9.- Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Balanç de Falles/2015.
10.- Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Mitjans per a facilitar el treball dels Vocals de la J.M.Patraix i
dotació de mitjans materials i humans a les Juntes Municipals en la pròxima legislatura.
11.- Moció subscrita pel vocal D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista: Assumpte: Canvi de comptadors elèctrics analògics per comptadors
intel·ligents.
12.- Moció subscrita pel vocal D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista: Assumpte: Subestació elèctrica de Patraix.
13.- Precs i preguntes

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
No es dóna lectura del Acta de la Sessió anterior per conéixer els Srs. Vocals el seu
contingut i sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
2.- Donar compte del Pressupost assignat a la J.M.Patraix per a l’any 2015.
El Pressupost assignat a la Junta Municipal de Patraix de 2015 és el següent:
-CU130 92400 22609 Activitats Culturals i Esportives: 10.360,04 Euros.
-CU130 92400 48100 Trans, Premis, Beques, Pens., Estud. Investigació: 2.264,21 Euros.
-CU130 92400 48904 Altres transferències (Subvencions): 7.876 Euros.
Per Acord de la Comissió de Cultura de 21 de gener de 2015, es dictamina previ estudi de
la seua conveniència, traslladar 2.374 Euros de l’aplicació d’Activitats Culturals i
Esportives de 10.360,04 Euros i de l’Aplicació de Subvencions la quantitat de 476,00 de
7.876 Euros, a l’aplicació de Trans, Premis, Beques, Pens., Estud. Investigació.
Quedant el Pressupost amb les següents aplicacions i imports:
-Activitats Culturals i Esportives: 7.986,04 Euros.
-Aplicació de Subvencions: 7.400 Euros.
-Aplicació de Trans, Premis, Beques, Pens., Estud.Investigació: 5.114,21 Euros.
3.-Dictàmens de la Comissió de Cultura de la Junta Municipal de Patraix.
Pren la paraula la Sra. Secretària D. a Mª José Beltrán Momblanch informant que la
Comissió de Cultura de la Junta Municipal es va reunir el 21 de Gener i el 30 de març
d’enguany, per al projecte de subvencions i activitats festives de Festejos i Premis,
organitzats per la Junta Municipal de Patraix, així com emetre la fallada del Jurat del VII
Concurs de Redacció , passant a llegir de les Actes en els termes següents:
ORDE DEL DIA de la Comissió de Cultura de data 21-01-2015:
ASSISTENTS:
VOCAL COORDINADORA COMISSIÓ DE CULTURA:
Dª. Adriana Hernández Massotti.
VOCALS: D. Vicente Orts Llácer (Grup Popular)

D.

José Sánchez Mari (Grup Popular)

Dª. Cristina Nebot Marzal (Grup Popular)
D. Manuel Lubary Martinez (Grup Socialista)
D. Artur García (Grup Compromís)
D. Juan Francisco. García Martínez (Grup Esquerra Unida)
1 - Pressupost Assignat a la Junta Municipal de Patraix any 2015:
“Activitats culturals i esportives “.- 10.360,04 €
“Trans., Premis, beques, Pens., Estudis Investigació”.- 2.264,21 €
“Altres Transferències- Subvencions”.- 7.876,00 €
2.- Constituït el Jurat de la Junta Municipal de Patraix, s’emet la Fallada del VII Concurs de
Redacció que figura en full a part per als premis d’alumnes i Col·legis premiats entre els
participants.
Alumnes:
Primer Premi a la millor Redacció Valenciano-Castellano.-María Gil Doñate 5t CEIP José Soto Micó
Segon Premi a la millor Redacció Castellano-Valenciano.-Laura Noya Hernández 6t V Col·legi Soto Micó
Premi a la millor Redacció en Valencià.-Marxin Casas Martínez 3r B Primària de CEIP Rodríguez Fornos
Col·legis Premiats:
Dos premis per als Col·legis
-CEIP Rodríguez Fornos
-Col·legi Soto Micó
Accèssit : Andrea Terrós.Moreno. 6ºV Col·legi Soto Micó
3.- Programa Activitats Culturals de la Junta Municipal de Patraix per al 2015 i execució
del Pressupost.
a)

Es dictamina passar de l’Aplicació “Activitats Culturals i esportives” la quantitat de
2.374,00 i de l’aplicació de “Subvencions” la quantitat de 476,00 € a l’Aplicació
“Premis i Beques”, comunicant-se al Servici de Descentralització per a que de
trasllat a l’Oficina Econòmic Financera perquè es tinga en compte en la pròxima
modificació de crèdits.

Quedant dotat el Pressupost de les quantitats següents:
Activitats culturals i esportives 7.986,04 euros i Trans., Premis, beques, Pens., Estudis

Investigació 5.114,21 euros i la de Subvencions 7.400,00 euros. Comunicar al Servici de
Descentralització, la modificació del Pressupost assignat, perquè de trasllat a l’Oficina
Municipal competent, perquè es tinga en compte en la primera modificació de crèdits
l’acord adoptat.
b) Per la Vocal Coordinadora de Cultura SRA Adriana Hernández Massotti, es proposa la
realització dels mateixes Activitats Festives i Concursos que els realitzats en 2014 i
contractar amb els mateixos proveïdors que en 2014 para cada un dels Festejos i
Premis .Sometido a votació es dictamina-aprova per unanimitat , prestant la seua
conformitat tots els assistents a la Comissió. Pel que, presenta per a la seua consideració
i aprovació el Projecte d’Activitats Culturals de la Junta Municipal de Patraix 2015 que a
continuació es detalla:
Es remarca que la Trobada de Bandes se celebrarà en el Centre Cultural Rambleta el
pròxim 19 d’Abril de 2015.Recordando que, pel Consell de la Junta Municipal s’adopte
l’acord de celebració del Festeig des de 2013 i següents, en el Centre Cultural La
Rambleta de les Trobades de Bandes de Música de Patraix , que organitze la Junta
Municipal de Patraix. Així per a 2016 se sol·licitara realitzar el Festeig el dia 17 d’abril o
una altra data que s’indique per l’agenda d’actes del centre Cultural La Rambleta.
I.- Festejos 2015
-XVII Trobada de Bandes. Dia 19 d’abril de 2015 a les 10.30 en el Centre Cultural La
Rambleta.
Actuaren per l’orde següent: 1.- Agrup. Musical Cruz Coberta
2.- A.Cult. Falla Gral. Fangós
3.- Agrup. Musical Sant Isidre
4.- Agrup. Musical de Patraix
5.- Va unir Musical Sant Marcel-lí
- Publicidad Impremta Formats
Records participació

Impremta Formats

Record Conmemorativo-mencionTrofeos Gimenez

- 750,00€
- 750,00€
- 750,00€
- 750,00€
- 900,00€
- 810,04€
- 125,00€
- 90,00€

4925,04€
-Concurs Betlems .Recuerdos Commemoratius i Plaques Mencions
(Trofeus Gimenez ) 926,00 € Placa Homenatge (Trofeus Gimenez) es proposa el
reconeixement a l’equip de trasplantaments de l’Hospital Dr. Peset per la labor
realitzada.
-Festeig de Entrega de Joguets Reis.Engonals)

2.135,00 € (mateix proveïdor que 2014 El Tall

II: Premis 2015
-VIII Concurs de Redacció. Amb el tema “Integració Social” i el Lema: Que es del meu
barri. Per un import 3.464,21€ (Ramón Llosa).
S’han redactat les bases del VIII Concurs de Redacció en els mateixos termes que l’any
anterior, per a la tramitació del corresponent expedient del Concurs de Redacció 2015.
De l’1 de novembre a l’1 de desembre de 2015, serà la data límit per a la presentació de
Redaccions. Se sotmet a consideració de la Comissió de Cultura l’aprovació de les bases.

-III-Concurso Jóvens Promeses. Per un import de 1.650,00 € (Comercial Addagio)
S’han redactat les bases del III Concurs de Jóvens Promeses. Instrument Musical per a
2015 la Trompeta.
S’han aprovat les bases en què s’inclou la data límit de la presentació de sol·licituds des
d’inici 1 d’octubre al 2 de novembre de 2015, per a participar en este Concurs Musical. Se
sotmet a consideració de la Comissió de Cultura l’aprovació de les bases.

4.- S’aprova segons les Bases 28 del Pressupost Municipal 2015 una aplicació
denominada altres transferències amb un import de 7.400, 00 euros per a subvencions
que regula els requisits que han de reunir les entitats per a poder sol·licitar les
subvencions. Per la Comissió de Cultura, s’estable que es remetrà una carta a les
Associacions Veïnals i Entitats Ciutadanes, perquè participen en la petició de Subvencions
J.M.Patraix/2015.

Sotmés a aprovació els dictàmens de la Comissió de Cultura, per unanimitat s’aprova el
dictamen dels punts 2, 3 i 4 sobre trasllat de 2.374,00 euros de l’Aplicació d’Activitats
Culturals i 476,00 euros de l’Aplicació de Subvencions a la de Premis així com les
Activitats Festives i Premis imports i contractació, a les mateixes empreses que en 2014 i
la Fallada del Jurat del Concurs de Redacció, així com les Bases del Concurs de
Redacció i Jóvens Promeses quedant assignat, repartit i executat tot el pressupost 2015.Y
s’eleven els dictàmens al Consell de la Junta Municipal de Patraix per a la seua aprovació.
Comissió de Cultura de data 30-3-2015.
ASSISTENTS:
VOCAL COORDINADORA COMISSIÓ DE CULTURA:
SRA. Adriana Hernández Massotti.

VOCALS: D. Vicente Orts Llácer (Grup Popular)
D.

José Sánchez Mari (Grup Popular)

Dª. Cristina Nebot Marzal (Grup Popular)
D. Manuel Lubary Martinez (Grup Socialista)
D. Artur García (Grup Compromís)
D. Juan Francisco García Martínez (Grup Esquerra Unida)
-SUBVENCIONS:

=

7.400,00 €

Revisades les sol·licituds de subvenció presentades per les entitats culturals fins al
dia de la data, es decidix acordar les quantitats següents:
1.-ASSOCIACIONS DE VEÏNS:
- Asociación Veïns Senabre

670,00 €

- Asociación Veïns Creu Coberta

890,00 €

- Asociación Veïns Favara

890,00 €

- Asociación Veïns Barri Sant Isidre

875,00 €

- Asociación Veïns de Patraix

875,00 €

- Asociación Veïns Jesús – Gaspar Aguilar

875,00 €

- Asociación Veïns Sant Marcel·lí

875,00 €
5.950,00€

2.-FALLES.
-Falla Costa Borrás – Agustina d’Aragó

100,00 €

-Falla Jacinto Labaila-Manuel Simo

100,00 €
200,00€

* Desiste de la seua petició la Falla Misser Rabasa/Poeta Maragall.
3-ALTRES ENTITATS.
- Parkinson València

100,00 €

- Asociación Cultural CUYJU

350,00 €

- Asociación Cotlas

350,00 €

- Centro Temps Lliure III Edat Sant Marcel·lí

100,00 €

- Asociación PROTED

350,00 €
1.250,00 €

Quedant executat el Pressupost en l’aplicació de Subvencions 7.400,00
A data 30 de Març de 2015.
S’aprova per unanimitat dels membres de la Comissió de Cultura, les subvencions a les
distintes entitats, quedant executat el Pressupost de la J.M.Patraix, en la seua totalitat, i
s’eleva al Consell de la Junta Municipal de data 1-4-2015, per a la seua aprovació.
Sotmés a votació els dictàmens de la comissió de cultura de 21-1-2015 i 30-3-2015,
queda aprovat per unanimitat dels assistents al consell de la J.M.Patraix.
4.- Festejos de la Junta Municipal de Patraix del primer quadrimestre 2015.
Per la Sra. Secretària de la Junta D. a María José Beltrán Momblanch, s’informa dels
Festejos que han tingut lloc en els mesos de gener a abril de 2015.
El dia 6 de març d’enguany, es va realitzar l’acte d’entrega de la placa menció especial
2015, a l’equip de Trasplantament de l’Hospital Universitari Dr. Peset, en reconeixement a
la labor realitzada.
El pròxim 19 d’abril d’enguany, tindrà lloc en el Centre Cultural “La Rambleta”, el XVII
trobada de Bandes de Música de Patraix, que començara a les 10:30 h. i actuaran per
l’orde següent:
1.- Agrupació Musical Cruz Coberta.
2.- Banda de l’Asoc.Cultural Falla General Fangós.
3.- Banda de l’Agrupació Musical Sant Isidre.
4.- Banda de l’Agrupació Musical Patraix.
5.- Unió Musical Sant Marcel.li
En este festeig també es farà entrega dels premis del VII Concurs de Redacció, organitzat
per la J.M. Patraix., el Tema Del Qual era: “Som Europeus” i Lema: “Què saps de la Unió
Europea?.
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Zona d’escampament per a gossos en el nostre
districte.
Pren la paraula D. Artur García i Lozano, qui defén la Moció passant a llegir de la
mateixa:

MOCIÓ: ASSUMPTE: ZONA D’ESCAMPAMENT PER A GOSSOS EN EL NOSTRE
DISTRICTE.
PROPOSTA D’ACORD
1.- Que el Ple del Consell de la Junta de Districte de Patraix trasllade al Regidor de Medi
Ambient i a la delegació de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València la necessitat
d’incrementar el numere de zones d’escampament de gossos, en el nostre Districte, de
manera que es puga donar un millor servici als animals i als propietaris i propietàries.
2.- Que l’Ajuntament adeqüe els Pipi-canes existents en els nostres barris per mitjà de:
a) Retolació de les zones amb indicació de la normativa de comportament
b) Millora de la neteja de les esmentades zones pels servicis de l’Ajuntament i reparant els
desperfectes.
Per D. Arturo García I Lozano, se sol·licita lloc d’escampament per a gossos per salubritat
i higiene.
Li contesta el Sr. Vicepresident, indicant que, la neteja de l’excrements dels gossos en
totes les zones habilitades a este efecte s’han incrementat sensiblement enguany 2015 i
mes concretament a totes els zones descrites en l’escrit de propostes.
En enguany 2015, s’està duplicant la freqüència de neteja i en alguns casos triplicant,
però s’intentarà intensificar en la mesura que es puga.
Contínua informant el Sr. Vicepresident que, segons indica el Servici Municipal de
Sanitat, s’informa que poden consultar la Web VALÈNCIA ADOPTA, plataforma impulsada
per l’Ajuntament de València, a través del Servici de Sanitat, on:
-

Informar-se de la ubicació dels pipicanes i les zones d’escampament caní en
la Ciutat de València.
Es potencia l’adopció d’animals de companyia.
S’arrepleguen les normes de convivència i figuren els enllaços on realitzar
els tràmits relacionats amb la tinença d’animals.

A més, recentment s’ha inaugurat en el Jardí del Túria el primer circuit esportiu per a
gossos ubicat en el Jardí del Túria junt amb el Pont dels Arts. Es tracta d’unes
instal·lacions lúdiques esportives dirigides a la població canina, i compostes per diversos
obstacles que formen un recorregut per a ser superat pels gossos sota la direcció del seu
guia.
Així també, quant a papereres i fonts, informa que els propietaris dels gossos quan
arrepleguen els excrements, poden tirar-los a les papereres habilitades a este efecte.
Ensenya una distribució indicant que es va a estudiar la instal·lació de dos papereres en
José Pérez Fuster.
Pren la paraula D. Arturo Garcia I Lozano, demanant la creació d’estos recintes que
sol·licita en la moció.

A continuació intervé D. Manuel Lubary, recolzant la moció formulada.
Intervé el Sr. Vicepresident, indicant que en tots els parcs nous s’està fent i posant també
pipi-can.
Moció Alternativa del Sr. Vicepresident El senyor Miguel Domínguez Pérez:
Proposta del Sr. Vicepresident:
1º Havent-hi ja zones per a escampament dels gossos, no és procedent la sol·licitud
d’este tipus de llocs, per la qual cosa s’hauria d’estudiar la possibilitat d’incrementar les
dites zones, per mitjà de l’estudi de necessitat de papereres en esta zona de Patraix.
L’ideal seria que en tots els jardins nous es posaren.
,
2n reparació de desperfectes, Respecte al punt segon de la moció, si falta l’adequada
retolació, que es revise i es reparen també les fonts, que s’adeqüen en les condicions de
neteja.
3º un equipament amb papereres i fonts.

.
Sotmesa a votació la moció alternativa, del Sr. Vicepresident, s’aprova per unanimitat.

6.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en
representació del Grup Esquerra Unida País València. Assumpte: Retirada de la
Teulada amb amianto del Col·legi Nicolau Primitiu, C/Arquitecte Segura de Llac
(València).
Pren la paraula el vocal D. Juan Francisco García Martinez, qui passa a llegir de la moció
proposant els acords següents:
ASSUMPTE: Retirada de la teulada amb amianto del Col·legi Nicolau Primitiu, C/
Arquitecte Segura de Llac.
PROPOSTES D’ACORD:
1.- Que l’Ajuntament inste a la Conselleria a què retire immediatament este material i ho
substituïsca per un altre que no supose cap risc per a la salut.
2.- Que l’Ajuntament inste a la Conselleria a què faciliten un informe dels efectes i de la
perillositat d’este material.
3.- Que es de trasllat dels acords: A l’AMPA i a la Direcció del Col·legi.
Li contesta el Sr. Vicepresident D. Miguel Domínguez, indicant que: Respecte al punt 1r

per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, s’ha donat trasllat de la mateixa a la
Conselleria d’Educació (Servici Territorial). En quant s’emeta un informe respecte d’això,
el mateix serà comunicat. Quant al punt 2n, ja entra en el cos de la moció, perquè s’ha
donat trasllat a la Regidoria d’Educació, i finalment respecte al punt 3r, pel Sr.
Vicepresident, cedix la paraula a la vocal coordinadora SRA. Adriana Hernández Massotti,
qui informa que ha parlat amb el director del col·legi i ja està este tema tractat amb l’AMPA
del col·legi, per tant ja està resolt este punt 3r.

7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martinez
representació del Grup Esquerra Unida. Assumpte: Composició i Reglament de les
Juntes Municipals.

Pren la paraula D. Juan Francisco García Martinez, passant a llegir de la moció per a
la seua defensa.
Moció :ASSUMPTE: Composició i Reglament de Juntes Municipals.
PROPOSTA D’ACORD
ÚNICA: Els vocals de la Junta Municipal de Patraix, en nom propi i dels grups polítics que
representen, es comprometen, tot just passar les pròximes eleccions, a iniciar i participar
en un procés de canvi en la composició i reglament de les Juntes Municipals, que en el
mínim de temps possible, transforme estes en un lloc de participació ampli dels veïns,
amb capacitat decisòria en aspectes que afecten el districte i amb pressupost suficient per
a portar-les a acabe.
Intervé el Sr. Vicepresident D. Miguel Domínguez, indicant que pel Servici de
Descentralització, s’informa que l’acord que puga resultar de la proposta formulada pel
vocal, encara que siga aprovat unànimement per tots els grups polítics representats en la
Junta Municipal, no serviria per si només per a impulsar una modificació del Reglament de
Participació Ciutadana. L’òrgan competent a què presentar la dita proposta seriosa el Ple
Municipal.
Per tant es deixa sobre la taula proposar que es tracte en l’Ajuntament. No li veu sentit
que es puga tractar un assumpte que no se sap si van a estar o no els membres d’esta
Junta Municipal.
Pren la paraula el vocal D. Javier Guillot Pipaon, indicant que els vocals estem com partit
polític i tenim una línia de treball.
Li contesta D. Miguel Domínguez, insistint en el fet que no depén de nosaltres, depén de
l’Ajuntament. S’ha de quedar damunt de la taula ni votar.
Pren la paraula D. Juan Francisco García Martinez, indicant que és intel·ligible el que està
plantejant el Sr. Vicepresident.
Per D. Miguel Domínguez, s’insistix que és més lògic que en la primera junta que es faça
després de les eleccions es tracte este assumpte, i menys lògic que es tracte en este

consell que és l’últim.
Finalment pren la paraula D. Manuel Lubary, demanant que els quatres grups polítics que
estan ací, es comprometen que guanye qui guanye les eleccions, insten un nou
Reglament de les Juntes de Districte, solucionant les llacunes en la participació que té el
Reglament de les Juntes actual.
Pel Sr. Vicepresident D.D.Miguel Domínguez, es formula la següent moció alternativa:
Que es porte al primer consell de la Junta Municipal de Patraix, la modificació del
Reglament de les Juntes de Districte, es deixa per a la pròxima junta que es convoque,
perquè es puga tractar pels vocals dels grups polítics després de les eleccions.
Sotmesa a votació és aprovada per 5 vots a favor del P.P.

8.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. D. Juan Francisco García Martinez
representació del Grup Esquerra Unida. Assumpte: Situació i Estat de Conservació
del Cementeri Britànic.
Pren la paraula D. Juan Francisco García Martinez, passant a llegir de la moció per a la
seua defensa:
Moció: ASSUMPTE: Situació i estat de conservació del Cementeri Britànic.
PROPOSTA D’ACORD

1.- Que es prenguen les mesures oportunes per a la conservació i restauració dels
desperfectes del Cementeri Britànic.
2.- Que les mesures oportunes de restauració es duguen a terme per mitjà de la
col·laboració de les administracions públiques (Ajuntament de València i Generalitat
Valenciana) i els particulars (Corona Britànica) en la seua mesura, com indiquen els
articles 4 i 5 de la Llei 5/2007 de Patrimoni Cultural Valencià.
Li contesta el Sr. Vicepresident D. Miguel Domínguez, informant que l’Ajuntament de
València no té competència material, ja que si bé el dit cementeri es troba just davant del
Cementeri General i en el terme de València, no és de titularitat municipal. Pertany a la
Corona Britànica i és gestionat pel cònsol de la mateixa a València, en nom de
l’Ambaixada Britànica sítia a Madrid. Qualsevol actuació vulneraria el que preveu l’article 6
de la vigent ordenança Municipal de Cementeris i servicis funeraris municipals, de data 29
de setembre de 2.006. Igual que succeïx amb els quatre cementeris parroquials
(Benifaraig, Benimaclet, Borbotó i Carpesa) les labors de col·laboració administrativa local
en la conservació d’este Cementeri excedixen de les competències de la Delegació de
Cementeris de l’Ajuntament de València. Si bé pel Servici de Disciplina Urbanística, es
notifique al Consolat Britànic una orde d’execució, i consta que s’han esmenat les
deficiències de l’any 2013.
Així també per Control de conservació de cementeris, en data 19 de febrer de l’any en

curs, es reitera en el ja informat al seu dia, estant acceptable l’estat de conservació del
Cementeri Britànic i esmenades les deficiències.
Finalment el Sr. Vicepresident informa que en la Comissió de Queixes i Suggeriments de
l’Ajuntament es va tractar este assumpte. Motiu pel qual, estant contestada la moció, ni es
vota ni es considera.

9.- Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Balanç de Falles/2015.
Moció: ASSUMPTE: Balanç de Falles 2015.
PROPOSTA D’ACORD
Instar el Govern Municipal a treballar per a introduir en la gestió i desenrotllament de les
Falles mesures per a minimitzar tots els efectes i molèsties que es deriven d’elles.
Pren la paraula D. Arturo García I Lozano, indicant que retira la moció, perquè pels vocals
de la Junta, es tinga més temps per a tractar els assumptes de l’Orde del Dia. Pel que no
es tracta la moció presentada.

10.- Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Mitjans per a facilitar el treball dels Vocals de la J.M.Patraix
i dotació de mitjans materials i humans a les Juntes Municipals en la pròxima
legislatura.
Pren la paraula D. Arturo García I Lozano, qui agraïx a les Associacions de Veïns, als
Vocals de la Junta Municipal de Patraix, a tots ells, la participació democràtica en els
Consells de la Junta, sent una verdadera democràcia si es vota pel valor de la proposta i
no pel color de la mateixa. Les Juntes Municipals són l’exponent de la democràcia més
directa.
A continuació passe a llegir de la moció per a la seua defensa:
MOCIÓ SUBSCRITA PEL VOCAL D. ARTUR GARCIA I LOZANO, EN REPRESENTACIÓ
DEL GRUP MUNICIPAL COMPREELS MEUS.
ASSUMPTE: Mitjans per a facilitar el treball dels Vocals de la JM Patraix i dotació de
mitjans materials i humans a les Juntes Municipals en la pròxima legislatura.

PROPOSTA D’ACORD
1.- Que en la legislatura que ve l’equip de govern que isca facilite el treball dels vocals de
les Juntes, per mitjà d’una dotació de mitjans materials i humans per a donar el valor i la
importància que han de tindre les Juntes Municipals i no afavorir el seu deteriorament.
2.- Que s’afavorisca de manera més activa la participació ciutadana dels grups socials del
districte (associacions de veïns, culturals, ciutadanes…) en el funcionament de les Juntes.
Contínua exposant el Sr. Vocal que, al llarg d’esta legislatura ha realitzat tres propostes: El
3-7-2013, la sol·licitud d’una targeta per als vocals de les Juntes. El 2-4-2014, la gravació i
divulgació dels Consells de Districte. Al Gener de 2015, diversos escrits sol·licitant la
utilització del Centre de Servicis Socials de Patraix (C/ Salavert), al President de la Junta,
per a la celebració dels Consells de la J.M.Patraix, en el dit edifici, més modern i amb
millors dotacions que els existents en la J.M.Patraix. Esta sol·licitud ha sigut contestada
per la Regidora de Benestar Social, amb la negativa a la seua utilització, i El Cap del
Servici de Descentralització, aclarisc en l’últim consell que, la contestació donada per la
Regidoria de Benestar Social, era correcta. En definitiva s’ha contestat negativament a la
petició d’utilització del Centre Social, per a celebració de Consells d’està Junta Municipal.
Sol·licitant que quede reflectit en l’Acta de data 1-04-2015, que pel Grup Compromís, es
va fer la proposta.
Li contesta el Sr. Vicepresident D. Miguel Domínguez, indicant que està proposada ve a
arreplegar el mateix que la proposta de D Juan Francisco García, vocal d’EUPV. Pel que,
es queda en la taula i ja es debatrà en els pròxims Consells, una vegada constituïda
després de les eleccions el nou Consell.
Segons informa el Servici de Descentralització, l’acord que poguera resultar de la
proposta que s’efectua, encara que fóra aprovada per unanimitat de tots els grups polítics
representats en el Consell de Districte, no serviria per si mateixa per a impulsar una
modificació del Reglament de Participació Ciutadana ni del Reglament de Govern i
Administració de l’Ajuntament de València, que constituïxen la normativa que regula els
Consells de Districte, entre altres extrems. L’òrgan competent a què elevar la dita
proposada seria el Ple de la Corporació.
Intervé D. Arturo García I Lozano, indicant que es puga tractar i debatre els que vinguen
pròximament, que s’afavorisca el funcionament de les Juntes Municipals, opinant el que
cal millorar.
Li contesta el Sr. Vicepresident, indicant el fet d’ajuntar-la amb l’anterior de D. Juan
Francisco García i deixar-ho damunt de la taula. I davant del debat que s’obri, proposa la
següent moció alternativa: Que esta moció es passe i es veja en la pròxima legislatura,
pels vocals que puguen vindre a la J.M.Patraix.
Sotmesa a votació és aprovada,: a favor 5 P.P., en contra 1 Compromís, 1 PSOE, i 1
EUPV, abstencions 1 PSOE/PSPV.

11.- Moció subscrita pel vocal D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista: Assumpte: Canvi de comptadors elèctrics analògics per comptadors

intel·ligents.
Pren la paraula D. Manuel Lubary Martínez, passant a llegir de la moció.
ASSUMPTE: Canvi de comptadors elèctrics analògics per comptadors intel·ligents.
PROPOSTA D’ACORD:

Instar i exigir al Ple de l’Ajuntament de València la urgent convocatòria dels servicis
tècnics competents i organitzacions de consumidors i veïnals per a l’estudi, anàlisi i
verificació dels requisits imprescindibles que comporten a un canvi en els termes que
garantisquen la innocuïtat dels dits aparells, sol·licitant una moratòria fins que es
determine la instal·lació que complisca amb els preceptes que no es contamina la xarxa
elèctrica domèstica (cables apantallados, diferencials o interruptors, connexió a fibra
òptica) i que, per descomptat, tampoc emeta radiacions en cap part de l’edifici, tal com
s’està executant en altres països europeus.
El Sr. Lubary remarca que la moratòria per riscos dels comptadors intel·ligents en la
Comunitat Econòmica Europea i a Espanya, s’han adoptat de manera distinta. A
Alemanya els comptadors van per fibra òptica, en EE.UU. i Canadà són els Ajuntaments
els que vetlen i fan que siguen més saludables per a la ciutadania.
Intervé el Sr. Vicepresident D. Miguel Domínguez, indicant que la directiva de la Unió
Europea obliga a comptadors mecànics, obliga a canviar-los que vagen per ordinador,
tenint com a objectiu millor mesurament i control. Els ciutadans assumim que el telèfon
ens ho posem en la butxaca i en la cara i prop del cor. El cotxe és un progrés, el benefici
que porta és millor que els problemes que comporta, i estan assumits. Hem d’assumir la
directiva Europea. No cal moció, va vosté a Iberdrola, ho diu, i li faran un escrit dient que
és innocu.
El tema plantejat, excedix a les competència de l’Ajuntament i de les Juntes de Districte,
és un assumpte que cal tractar-ho a nivell de consumidors. Es tracta d’una norma que
s’ha de complir, per tant la moció presentada està fora de lloc.
Intervé D. Manuel Lubary Martínez, entén que l’Ajuntament no té competència, però sí
que per a demanar explicacions respecte d’això, ja que som els únics que posarem en
marxa estos comptadors intel·ligents.
Intervé D. Julián Verges Mora, president de l’A.VV. Parc Central -Amparo Iturbi, per haver
sol·licitat la presa de paraula en este punt de l’Orde del Dia.El Sr. Julián Verges Mora
indica que, la proposta d’Iberdrola està fora de lloc. Caldria tindre en compte el que es fa a
Alemanya. Davant del canvi de comptadors es deurien de respectar les condicions del
contracte actual dels usuaris per Iberdrola.
Pren la paraula el Sr. Vicepresident D. Miguel Domínguez Pérez, indicant que ningú li ha
fet arribar la problemàtica existent, no ha rebut cap carta sobre este assumpte, i tractar
este tema ací en el consell, considera que no és el lloc adequat, per tractar-se d’un tema
de consum i ser les Associacions de Consumidors els llocs adequats per raó de la
matèria. L’Ajuntament no té competència en este tema, que és particular i privat. La

Directiva Europea de 2009 i 2012, vi en l’època socialista, es va aprovar i se sac avant pel
Partit Socialista.
Intervé la vocal SRA. Adriana Hernández Massotti, indicant que s’estan mesclant moltes
coses en este debat, la seguretat, els comptadors a Espanya, en el Sud de França…., a
Holanda s’incendien perquè són perillosos, encara així, és un debat que podem opinar (si
és o no car, si l’analògic és perillós i es fan els canvis, etc.), però no som competents en
l’Ajuntament de València.
Intervé el Vicepresident D. Miguel Domínguez Pérez, indicant que és un brindis al sol, cal
fer un acte de fe, és la primera vegada que escoltem parlar d’este assumpte, no ho
coneixem. És un tema per al que aparentment no estem preparats.
Sotmesa a votació la Moció, no és aprovada. Vots a favor: 2 PSOE, 1 Compromís, 1
EUPV; vots en contra: 5 P.P.

12.- Moció subscrita pel vocal D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista: Assumpte: Subestació elèctrica de Patraix.
MOCIÓ SUBSCRITA PER D. MANUEL LUBARY MARTINEZ, EN REPRESENTACIÓ DEL
GRUP SOCIALISTA.

Intervé D. Manuel Lubary Martínez, per a defendre la moció, fa uns quants mesos que ha
eixit la sentència sobre la Subestació Elèctrica de Patraix. Passant a llegir de la mateixa:
ASSUMPTE: Qualificació de “perillosa” la llicència d’activitat de la SSEE de Patraix.
PROPOSTA D’ACORD:
Instar i exigir al Ple de l’Ajuntament de València el tancament immediat de la subestació
elèctrica de Patraix i l’exigència del trasllat immediat a lloc ja establit en el PGOU a les
companyies elèctrica Iberdrola i Xarxa Elèctrica Espanyola, sense perjuí de l’imminent
procés de negociacions amb ambdós entitats per a la consecució del dit objectiu.
Pren la paraula el Vicepresident D. Miguel Domínguez Pérez, informant que l’Ajuntament
es va pronunciar al seu dia per Acord Plenari, per unanimitat, d’oposar-se a l’ampliació de
la mencionada subestació. L’acord adoptat al seu dia no ha variat en cap dels seus
extrems i la recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
de data 7 de gener de 2015, al no significar processalment la finalització de la via
jurisdiccional, es troba en l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament pendent d’estudi i
concreció de les conseqüències de la mateixa, així com de conéixer si s’interposen
recursos a la mateixa amb posterioritat, atés que així es contempla en el seu fallada.
Quant al nomenclàtor d’Activitats pel Cap del Servici de Descentralització, SRA. Mª.
Teresa Minguez Manzano, s’informa que per la Llei 6/2014, es deroga el nomenclàtor
d’Activitats i es regula en uns paràmetres en què no es parlen de metres.
Intervé el vocal D.D.Javier Guillot Pipaón (PSOE), indicant que està d’acord amb allò que

s’ha exposat amb D. Manuel Lubary. Cal pressionar perquè la decisió siga més ràpida.
Li contesta D. Miguel Domínguez Pérez, que l’acord de l’unànime de l’Ajuntament està, i
ens trobem en uns terminis oberts, es pot recórrer i hi ha una legalitat que cal complir.
L’Ajuntament va aprovar que es canvie de lloc, i en este sentit tots els grups polítics van
votar a favor del canvi d’ubicació de la subestació. En este sentit i com a exemple tenim el
cas del tendal de la Plaça de la Mare de Déu, que estem en pleit i no s’ha pogut
desplegar.
Pren la paraula el vocal D. Manuel Lubary Martínez, indicant que amb anterioritat,
l’Ajuntament ha recorregut junt amb Iberdrola.
A continuació intervé el vocal D. Artur Garcia I Lozano, indicant que el que estem
demanant els vocals de la Junta, és donar un suport perquè es tancament la subestació i
es trasllade. En definitiva es demana un compromís a l’Ajuntament en el tancament i
trasllat de la subestació.
Intervé El Cap del Servici de Descentralització, SRA. Mª Teresa Mínguez Manzano,
informant que va ser la comissió de qualificació de la Conselleria, la que va dir que no era
qualificada, i amb eixe dictamen de la comissió s’adopte la Resolució de l’Alcaldia de
l’any 2006, amb mesures condicionants. La sentència sobre la qual s’està debatent, ha dit
que l’Ajuntament no hauria d’haver assumit el que l’Administració Autonòmica estava
dient.
A continuació intervé el vocal D. Manuel Lubary Martinez, indicant que la subestació hui
està funcionant sense Llicència d’Activitat.
Li contesta El Cap del Servici de Descentralització SRA. Teresa Minguez Manzano,
indicant que mentres estiga obert el termini, la sala dóna períodes per a al·legacions i la
sentència no és ferm. Incidint que hi ha dos vots particulars de dos Magistrats, del total de
cinc i tres van votar a favor.
Per D. Miguel Domínguez Pérez, s’indica que ja en el Consell de 7-1-2015, es presenta
una Moció Alternativa per la Vocal portaveu del Partit Popular SRA. Adriana Hernández
Massotti, sobre la Subestació Elèctrica de Patraix
Pel Sr. Vicepresident de la J .M. Patraix D. Miguel Domínguez Martinez, es presenta la
següent Moció Alternativa:
PROPOSTA D’ACORD:
1.- Estem d’acord en el cessament i tancament de l’activitat de la Subestació elèctrica de
Patraix i es trasllade a altres terrenys cedits per l’Ajuntament.
2.- En tot cas, ens ratifiquem en l’Acord Adoptat pel Ple de l’Ajuntament de València,
sobre la Subestació Elèctrica de Patraix.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
Vots: Partit Popular: 5. PSPV: 2. Compreels meus: 1. EUPV: 1.

13.- Precs i preguntes
Intervé la vocal SRA .Adriana Hernández Massotti, agraint a tots els membres de la Junta
Municipal, la dedicació als assumptes de la mateixa, i agraïx també al Cap del Servici de
Descentralització i a la Secretària de la Junta, així com a les Associacions Veïnals i veïns
la seua participació.
Intervé el vocal D. Manuel Lubary Martínez, formulant un agraïment al conjunt de la Junta
Municipal, així com a les Associacions Veïnals i Veïns.
Finalment el vocal D. Juan Francisco García Martínez, agraïx a tots els membres de la
Junta, la seua dedicació i a les Associacions de Veïns el suport que ha sigut fructífer.
Formula un prec com una de les millores que li agradaria per al futur, consistent en que es
mesuren el temps de les intervencions, considerant que s’està discutint sobre un
assumpte, quan encara hi ha recursos legals que es poden interposar contra la sentència.
I no tenint més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les 22,00 hores redactant-se
la present Acta de què com a Secretaria certifique i done fe, amb el vistiplau del Sr.
VicePresident, en el lloc i la data abans indicats.
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