ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 2 DE JULIOL DE 2014.
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán
VOCALS:
-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
-D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
-D a Cristina María Nebot Marzal (P.P.)
-SRA Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
-D. José Sánchez Marin (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:
-SRA María José Beltrán Momblanch
Excusa la seua assistència:
VICEPRESIDENT:
D. Miquel Domínguez Pérez
LA REGIDORA De l’AJUNTAMENT:
SRA Mª Pilar Soriano Rodríguez Grup (Compromís)
EL REGIDOR De l’AJUNTAMENT:
D. Vicent Sàrria Morell (PSOE)
VOCALS:
-D. Santos Peral Martín (P.P.)
-D. Juan Carlos Ortiz Reboll (P.P.)

A València sent les 18 hores 00 minuts del dia 02 de Julio 2014, 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.- Moció subscrita pel vocal D. Javier Guillot Pipaón en representació del Grup Socialista.
Assumpte: Situació terrenys sobre les vies de l’AVE entre S. Marcelino i el carrer Alcalá del Xivert.
3.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Antenes de telefonia mòbil.
4.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
EUPV. Assumpte: Condicions dels solars dels carrers Pedrones amb Litográfo Pascual Abad.
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
EUPV. Assumpte: Bitllet multiviatge per a persones desocupades
6.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Adequació del pont de la Torre.
7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Deficiències en el Districte de Patraix.
8.- Moció conjunta subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup Socialista,
pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano del Grup Compromís, i pel vocal portaveu D. Juan
Francisco Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Denominació a una plaça sense
nom
9.- Pregunta formulada pel vocal D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup Socialista.
Assumpte: Subestació elèctrica de Patraix.
10.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez representació del
Grup EUPV. Assumpte: Nova Subestació elèctrica d’Iberdrola i situació de l’antiga.
11.- Pregunta conjunta subscrita pel vocal i portaveu D. Artur García i Lozano del Grup
Compromís, pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup Socialista i pel vocal
portaveu D. Juan Francisco Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV. Assumpte: Accident del
Metre. Aclariments
12.- 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.- Moció subscrita pel vocal D. Javier Guillot Pipaón en representació del Grup
Socialista.Assumpte: Situació terrenys sobre les vies de l’AVE entre S. Marcelino i el carrer
Alcalá del Xivert.
Pren la paraula D. Javier Guillot Pipaon per a defendre la Moció passant a llegir de la mateixa:.
Exposició:
Des de la inauguració de la línia d’Alta Velocitat en 2010, la població resident de la barri de sant
Marcel·lí i contornada, inclosa la pedania de La Torre, tenen un gran problema amb els terrenys
sobre les vies de l’AVE entre S. Marcelino i el carrer Alcalá de Chisvert.
Es convertix en un fangar quan plou, és un dilema circular per les voreres i passos de zebra perquè
el fang inunda tota la zona i les persones corren el risc de patinar i caure provocant-se lesions (hui
en dia lleus, demà ni se sap) i quan no plou i el terreny se seca, en quant es mou un poc de vent, el
veïnat no pot ni obrir les finestres, ja que la pols entra en les cases al seu lliure albir, provocant
símptomes d’al·lèrgia i menyscabament en la salut, i, a més, a penes es visualitzen els semàfors dels
carrers amb el perill que això comporta.
És per això que els vocals que subscriuen la present, sol·liciten:
Moció:
Instar el Govern municipal que mentres no es puga executar la zona verda i el jardí compromés,
tinga a bé, prèvia les diligències oportunes respecte d’això, ordenar el cubrimiento dels dits terrenys
amb pedra borinot, del grossor que estime l’assessoria tècnica, ja que, almenys, d’esta manera es
pal·liaria un poc el problema, que seria de caràcter provisional.
Intervé la vocal i portaveu del grup popular SRA. Adriana Hernández Massotti, indicant que el
Servici de Residus Sòlids i neteja de l’Ajuntament de València ho neteja periòdicament. Així neta
regularment la via pública de la terra arrossegada pels vehicles a la calçada en els episodis de pluja,
per mitjà de barredora de calçada.
S’ha obert expedient a l’organisme ADIF perquè condicione els terrenys de la seua propietat en el
sentit apuntat.
No és procedent la Moció ja que estan realitzades les tasques de neteja.

3.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Antenes de telefonia mòbil.
Pren la paraula D. Manuel Lubary per a defendre la Moció, passant a llegir de la mateixa:
Exposició de motius:
En el primer ple d’esta Junta de Districte de 2012, el grup socialista va presentar una moció relativa
a les antenes de telefonia, concretament en relació a la sentència condemnatòria contra la Comunitat
de Copropietaris de l’Immoble siti en el carrer dels Pedrones número set, de la Audiència Provincial
de València, per la que ordena la retirada de l’antena de telefonia mòbil instal·lada, amb tots els seus
accessoris i a l’eliminació dels elements constructius sobre els quals se sustenta aquella, situada en
la coberta deixant-la en adequat i perfecte estat en què es trobava abans de la intervenció. La
sentència es basa en què l’equipament afecta substancialment l’estructura de l’edifici, sent necessari
el recreixement de pilars que exigix la unanimitat dels copropietaris.

En la dita moció se sol·licitava la revisió de totes les antenes instal·lades en el nostre
districte per part del Govern municipal. Res sabem respecte d’això després de dos anys.
D’una altra part, la nova Llei de telecomunicacions, per la qual es permet l’expropiació
forçosa dels terrats de les Comunitats de Propietaris en funció de les “necessitats de la xarxes
públiques de comunicació”, al marge de la col·lisió amb altres Lleis del mateix rang en
l’ordenament jurídic, comporta a la desprotecció legal dels titulars de la propietat horitzontal.
PROPOSTA D’ACORD
Tenint en compte que este tipus d’instal·lacions ha de comptar amb la preceptiva llicència
municipal, s’acorda que els òrgans de govern de l’Ajuntament adopten les mesures preceptives i
incloguen en l’apartat de requisits l’anàlisi dels materials del forjat, el tipus de càrregues que haurà
de suportar, el grau d’exposició a ambients agressius, vida útil estimada, temps d’execució, cost,
etc. en el sentit de verificar l’estat de les mateixes, donar seguretat estructural a les dites
instal·lacions i seguretat jurídica al veïnat afectat.
Per D. Manuel Lubary s’indica que no s’han pogut aportar les fotografies a què fa referència a la
Moció.
Intervé la vocal portaveu del Grup Popular SRA Adriana Hernández Massotti, indicant que les
Llicències són concedides d’acord amb la legislació vigent.
S’han endurit les mesures sobre l’afeccióestructural, càlculs de càrregues i deformacions i la resta
de segons la nova legislació. Passa a explicar en que consistix el tràmit per a autoritzar este tipus de
llicència en l’Ajuntament. Se supervisa per mitjà d’inspecció ocular per a comprovació del
compliment de la normativa, amb la preceptiva visita dels tècnics municipals a fi de verificar que la
instal·lació construïda s’ajusta al projecte autoritzat i que les seues modificacions en execució s’han
realitzat correctament i són compatibles amb l’ordenança d’antenes.
Per tant cal concloure que entenem que es reunixen les garanties de seguretat per a les persones i els
controls tècnics suficients, en línia amb els sol·licitats en la proposta d’acord de la moció, tot això
tenint en compte els límits de responsabilitat de cada una de les parts involucrades: projectistes,
col·legis professionals i Ajuntament.
4.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en representació
del Grup EUPV. Assumpte: Condicions dels solars dels carrers Pedrones amb Litògraf
Pascual Abad.
Pren la paraula el vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez per a defendre la Moció
presentada, passant a llegir de la mateixa:
Els solars ubicats en el carrer Pedrones amb litògraf Pascual Abad, són utilitzats pel veïnat com una
zona d’escampament per a passejar mascotes i per fer mostra del talent en alguns dels grafits
existents, com a mostra d’art urbà.
Ara bé, este solar estan totalment bruts pel que es crega una situació de potencial perill que caldria
evitar.
Per tot l’anteriorment exposat el vocal que subscriu, en nom propi i en nom d’Esquerra Unida
formula la següent

PROPOSTA D’ACORD
PRIMERA: Que es netegen els solars abans mencionats i es condicionen per a l’ús dels veïns i
veïnes.
Intervé la vocal portaveu del Grup Popular D. a Adriana Hernández Massotti, indicant que els solars
a què es fa referència, es netegen periòdicament per la brigada de neteja. De fet fa quinze dies es va
efectuar la seua neteja. Es tracta de terrenys que més de la mitat són encara de propietat privada,
estan destinats pel PGOU de València a espai lliure (zona verda i vials) i per a edificació privada.
Pel que, estant nets els solars no prospera la Moció presentada.

5.-Moció subscrita pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez en representació
del Grup EUPV.Assumpte: Bitllet multiviatge per a persones desocupades
Pren la paraula el vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez per a defendre la Moció
presentada, passant a llegir el seu contingut:
La crisi econòmica ha sacsat d’una manera inesperada i brutal a la societat valenciana, que
està vivint una taxa de desocupació com mai s’havia conegut.
La ciutat de València té registrades en el mes de maig de 2014 un total de 76 463 persones a
les llistes oficials del SERVEF la que representa una taxa del 28,2 % del total de la província i un
14,2 % del País Valencià, segons fonts del propi SERVEF.
Estes dades es mantenen d’una manera estable amb molt poques variacions en l’últim any,
per la qual cosa la situació s’ha fet ja estructural de tal manera que els experts parlen d’un nou perfil
de pobresa, creant més situacions d’exclusió social.
De fet cada vegada són més les famílies que no poden fer front a un gasto no previst, atesa la
situació de precarietat en què viuen.
L’Ajuntament com a administració més pròxima a la ciutadania ha de contribuir al benestar
dels seus administrats través de polítiques d’inclusió social i que faciliten el seu dia a dia.
En este sentit el transport públic és essencial per al desplaçament de les famílies i suposa un
gasto en molts casos difícil d’assumir.
Per tot l’anteriorment exposat, la vocal que subscriu en nom propi i en el del grup municipal
d’Esquerra Unida, formula les següents
PROPOSTES D’ACORD:
ÚNICA.-Instar en l’Ajuntament de València a facilitar una targeta de transport urbà a les persones
desempleades de llarga duració.
Intervé el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán , indicant que és en el Consell de
l’empresa Municipal de Transports el lloc per a esta qüestió de si l’EMT pot costejar la Proposta.
En els inicis de funcionament de l’empresa Municipal de Transports ,els autobusos paraven en el
camí fondo sense vigilància. El PP es va fer càrrec de dos cotxeres. És com a màxim el millor
Servici a Espanya, amb atenció als minusvàlids, la tramitació del Bono Or. Tots els Grups Policitos
estan en el Consell d’Administració de l’empresa Municipal de Transports i saben el pressupost
amb el que compte la dita empresa Municipal.

Intervé D. Juan Francisco indicant que els desempleats tenen molts gastos i per Esquerra Unida es
demana en totes les Juntes.
Intervé SRA Adriana Hernández Massotti indicant que, el cost de l’EMT és alt i considerable per a
l’Ajuntament. EMT València disposa d’una sèrie d’ajudes per al transport que al seu torn suposa un
cost considerable per a les arques municipals. Més del 90 % dels usuaris es desplacen tots els dies
amb títols de transports subvencionats, destacant el bitllet multiviatge plus com a transport gratuït
que pot ser utilitzat per l’usuari del transport publique al llarg de durant una hora. Així també el
bonoOro que beneficia a 100.000 usuaris veïns de València majors de 65 anys, pensionistes i
discapacitats. L’Ajuntament en la partida corresponent dels seus pressupostos té destinats
16.000.000 d’euros. Per a gent jove l’EMT compta amb el carnet EMT JOVE que suposa 1.000
viatges amb este tipus tenint un cost de 30 euros al mes i podent utilitzar-se sense límit, (un euro
diari). L’Ajuntament esta intentant incentivar les ajudes i s’està estudiant la forma d’afavorir i
incentivar les ajudes.
Després del debat de la dita Moció se sotmet a votació amb el resultat següent:
-Vots a favor: 4, els dels vocals del PSOE, Compromís i EUPV.
-Vots en contra: 5 dels vocals del PP.
Queda, per tant, rebutjada la Moció plantejada.
6.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Adequació del pont de la Torre.
Defén la Moció D. Artur García i Lozano passant a llegir contingut de la mateixa:
Els veïns de la pedania de la Torre, del nostre districte de Patraix, per a poder comunicar-se amb el
centre de la ciutat és necessari que passen pel pont que els comunica amb els barris de Sant Vicent
Ferrer i Sant Marcel·lí. Les condicions del mencionat pont no són els adequades tant en la part que
recau a la pedania, com a la zona de Sant Vicent Ferrer ja que presenten grans desnivells en les
voreres de comunicació (fotografia 1).
Estes condicions d’accessibilitat no són adequades per a les persones , ja que hi ha pendents que
arriben al 30% i 40%, com es pot veure en les fotografies. Com es pot entendre les persones majors
i als discapacitades els és molt difícil creuar el pont d’un costat a l’altre.
Però el patiment per a ells, no acaba així , sinó que una vegada que arriben al final del pont els
espera una baixada del sòl o de ciment, en mal estat, que els porta a una carretera, que és l’eixida en
uns dels vials de la ronda sud on els cotxes , normalment passen a una alta velocitat després de
l’eixida de la ronda. Tot açò amb el perill de ser atropellats
Este mateix problema es produïx en el cas dels ciclistes. És necessari que creuen el pont per uns
carrils estrets franquejats pels vehicles de motor que passen molt prop d’ells.
Esta problemàtica que exposem, i que ja ha sigut plantejada pel veïnat de l’anomenada pedania,
sense obtindre resultat, ens porta a què des de Compreels meus formulem el següent:
MOCIÓ
1.

Que es realitzen les obres pertinents per a rebaixar els pendents que presenta el pont per a fer-ho
accessible

Pren la paraula SRA Adriana Hernández Massotti portaveu del Grup Popular indicant que per part de
la Delegació de Coordinació d’obres en la via pública i manteniment d’infraestructures, s’han
realitzat distintes iniciatives per a millorar l’accés de vianants al tauler del pont des de la base del
mateix. Així l’any 2009 l’Ajuntament va realitzar obres a l’efecte de donar a l’accés de vianants un
disseny nou des del costat de La Torre. Però tal iniciativa va ser paralitzada per la demarcació de
carreteres del Ministeri de Foment, per estar enclavada en zona de servitud d’una carretera nacional.
Per la Delegació de C.O.V.P. a través dels seus Servicis Tècnics mantenen en condicions les
infraestructures d’accés existents.
2.

Que s’instal·len unes escales que permeten als vianants poder arribar als voreres dels carrers
pròxims als ponts sense haver de creuar la carretera o baixar per un camí sense condicions.

Per la vocal coordinadora del Grup Popular es proposa la següent Moció alternativa:
Que es procedisca a realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica, atés que davall eixes
passarel·les elevades es deu de deixar accés a vehicles deixant una altura de galibe minima de 450
cm.
Sotmesa a votació la Moció alternativa és aprovada per unanimitat
3.

Que s’habilite un carril bici pel que els ciclistes puguen creuar el pont sense exposar-se a un
accident.

Per la vocal coordinadora del Grup Popular es proposa la següent Moció alternativa:
Que es procedisca a realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a habilitar un carril bici.
Sotmesa a votació la Moció alternativa és aprovada per unanimitat

7.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Deficiències en el Districte de Patraix
Defén la Moció el vocal portaveu D. Artur García i Lozano passant a llegir del contingut de la
mateixa:
Han sigut varies les mocions que des d’este grup polític Compromís s’han presentat a esta
Presidència per a millorar el estat urbanístic dels nostres carrers , la salubritat , els parcs , la
seguretat i una sèrie de problemes urbanístics al nostre districte.
Este esperit sempre ix de la necessitat, que des del grup polític Compreels meus, tenim de la
descentralització dels òrgans de govern. Pensem que la col·laboració dels ciutadans en el
manteniment, funcionament i control de les institucions publiques, és bàsica i essencial en un
govern democràtic i amb esta mesura de col·laboració volem fer arribar a esta Presidència les
queixes dels nostres ciutadans
Per a trobar una solució vull fer-li referència d’estes 4 propostes
2.

En la plaça d’Holanda núm. 2, hi ha un tram ampli de vorera on pràcticament esta no existix, amb
el perill, no sols per als vianants, sinó per als xiquets que juguen en un parc pròxim.
Seriosa convenient, i per previndre qualsevol accident, que al més prompte possible es procedirà a
la seua reparació.

Per la vocal portaveu del Grup Popular D. a Adriana Hernández Massotti, indicant que les
deficiències en la vorera de la Plaça d’Holanda, 2 conforme el que disposa l’articule 108 de
l’Ordenança Municipal de Circulació es va tramitar expedient per a obligar els propietaris del
garatge a la reparació de la mateixa. Ordenand per Resolució de l’Alcaldia de data 24/06/2014 la
reparació de la vorera a la Comunitat de Propietaris. Pel que no prospera en este punt la Moció.
3.

En el carrer Costa de Marfil, del nostre districte ,el creixement dels branques dels arbres ha
ocasionat que algunes d’ells pràcticament penetren dins dels vivendes amb el perill per als seus
habitants

Sol·licitem que pel servici de jardineria es procedisca a tallar les branques que puguen afectar les
vivendes pròximes.
Per la vocal portaveu del Grup Popular D. a Adriana Hernández Massotti, indicant Per a la
programació dels mesos de juliol i agost, del Servici de Parcs i Jardins s’inclourà el mencionada
carrer, a fi de realitzar una poda en verd, que resolga els conflictes de transitabilidad en la dita
carrer
4.

Este vocal ha rebut queixes, de diferents pares, per l’estat de brutícia que es troben alguns
parcs
i
jardins
del
nostre
districte
on
els
xiquets
jugaran.
Per este motiu se sol·licita que s’augmenten les mesures de neteja i control d’estos espais de joc
infantils, així com que s’inicien unes campanyes de conscienciació a la població per al
manteniment i conservació d’estes zones d’escampament infantils.
Per la vocal portaveu del Grup Popular D. a Adriana Hernández Massotti, indicant que contestara
conjuntament els punts 4 i 5 al final de l’exposició del Sr. García.
5.
La plaga de panderoles que invadixen esta ciutat, que com tots coneixem s’incrementa en
períodes de calor, representen un problema ciutadà.
Es coneix les panderoles pels danys que produïxen en els aliments que toquen, i el perjuí no radica
en el material que mengen, sinó en la contaminació d’estos aliments per les seues secrecions, amb
una olor desagradablement característic i els bacteris, virus i protozous que transporten després
d’haver contactat amb fem dels embornals on viuen
Volem ressaltar que en el nostre districte hi ha zones on esta situació d’infestació esta
incrementada:
Sant
Marcel·lí
i
La
Torre.
Sol·licitem el ajuntament de València:
a.

Conéixer les campanyes que porta de fumigació en el nostre districte i en concret estos barris.

b.

Que mesures porta avant per al control de les plagues

FQue s’incrementen, de manera considerable, les campanyes de control i fumigació. No sols per
mesures higièniques sinó també per qüestions de salubritat de la població
Pren la paraula D. a Adriana Hernández Massotti per a parlar dels punts quatre i cinc d’esta Moció,
passant a llegir l’informe del Servici de Sanitat sobre desinsectació de rates i panderoles. Quant a la
desinsectació es van revisar un total de 406 trapes i registres trobant un nivell d’infestació zero.
Quant a la desratització es van revisar un total de 713 trapes i registres trobant, en la majoria dels
casos, l’esquer parcialment menjat procedint a la seua substitució. Així també s’han realitzat
tractaments de desinsectació i desratització en 11 locals municipals, entre ells 4 Col·legis, estant-se
tractant la resta de col·legis des del dia 23/06/2014 fins que finalitze el mes de juliol en la
denominada campanya municipal d’estiu sense prèvia petició per part dels col·legis.

La pedania de la Torre va ser tractada en la seua totalitat els dies 3 i 4 d’Abril de 2014. Remarcant
que al ser zona d’horta, entra en el Pla de Pedanies Sud amb tractaments per a la rantella i mosquits
segons campanya estival (tot això a juny-juliol)
Es recorda també que ,des del 2008 hi ha la Brigada d’Atenció Immediata que actua amb una
mitjana de 48 hores i que també s’ha firmat un conveni amb els Administradors de Finques.
8.- Moció conjunta subscrita pel vocal i portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup
Socialista, pel vocal i portaveu D. Artur García i Lozano del Grup Compromís, i pel vocal i
portaveu D. Juan Francisco Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV.
Assumpte: Denominació a una plaça sense nom.
Defén la Moció D. Manuel Lubary Martínez, procedint a la seua lectura:
Exposició de motius
En el districte de Patraix hi ha una plaça enjardinada, habilitada amb escenari ideal per a bandes de
música, que està flaquejada per quatre carrers: Fontanars dels Aforins, Xera, Escultor Ricart Boix i
Jacint Labaila. La plaça, perquè, i curiosament, no té nom.
Tenint en compte els temps que corren, en la que hi ha una crisi de valors ètics i socials,
imprescindibles per a fomentar, de nou, la credibilitat en les institucions i formacions polítiques,
creiem necessari que s’adopte un nom a la dita plaça que ressalt els valors perduts.
Per tot això, els vocals que subscriuen formulen la següent:
PROPOSTA D’ACORD
La Junta Municipal de Patraix adopte la denominació de “PLAÇA DE L’HOSNESTIDAD” i eleve
el dit acord al Ple de l’Exmo. Ajuntament perquè, sense detriment de romandre les direccions
postals dels residents en les mateixes condicions per a evitar-los perjuís i molèsties, ratifique el dit
acord, si ho considera pertinent i d’acord amb dret.
Intervé la vocal portaveu del Grup Popular SRA Adriana Hernández Massotti, informant que
sol·licitat l’informe el Servici Municipal de Servicis Centrals Tècnics s’indica que no hi ha
constància de l’existència d’eixa plaça sense nom. Per tant, quan ens diguen que hi ha una plaça en
el dit estat, ja s’actuarà en conseqüència.
9.- Pregunta formulada pel vocal D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Subestació elèctrica de Patraix.
Com vullga que en les preguntes de l’Orde del dia nou i deu es tracta del mateix assumpte per part
es procedix a donar una contestació unint-les.
Pren la paraula D. Manuel Lubary formulant l’exposició de la següent pregunta.

Exposició:
1.- En relació amb el tancament i desmantellament de la subestació elèctrica de Patraix, a pesar dels
acords unànimes per part de la totalitat de grups municipals, tant en Ple de l’Ajuntament com en el
Ple de la Junta de Patraix, la veritat és que passen els anys i la instal·lació seguix en la seua ubicació
inicial, utilitzant-se de manera intermitent per part de la companyia explotadora (Iberdrola) en
funció de la necessitats energètiques de la Ciutat, segons diuen.
1.
Entre tant, l’Ajuntament continua concedint llicències de construcció d’altres
subestacions soterrades a la companyia indicada, sense que aparega en cap moment
la que teòricament ha de reemplaçar a la de Patraix.
Pregunta:
Entenent, com així s’ha considerat des del principi, que el dit desmantellament ha de ser
consensuat i dialogat, el portaveu del grup municipal socialista li pregunta,
1.

Té l’Ajuntament intenció de citar a la companyia Iberdrola i iniciar un diàleg
respecte d’això durant esta legislatura?

2.

Té este Ajuntament alguna altra iniciativa o gestió amb la dita companyia que
permeta resoldre el conflicte veïnal de forma permanent?

10.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Juan Francisco García Martínez representació
del Grup EUPV. Assumpte: Nova Subestació elèctrica d’Iberdrola i situació de l’antiga.
Pren la paraula D. Juan Francisco formulant la pregunta següent:
El passat 15 de maig ha fet 7 anys des de l’explosió ocorreguda en la Subestació Elèctrica de la
Companyia IBERDROLA, sítia en el carrer Gaspar Aguilar en la zona del Barri de Favara del
Districte de Patraix que va posar en greu risc a veïnat i vianants.
A este fet li van succeir nombroses mobilitzacions ciutadanes, per a aconseguir que la Subestació
Elèctrica fora ubicada en un altre punt fora de les zones de població, arribant-se al fi per part de
l’Ajuntament a modificar el PGOU per a poder cedir els terrenys on construir una Central nova ,
que poguera substituir a l’actual Subestació de Patraix, en la zona denominada Racó de Boix,
ubicada entre el Cementeri General i la V-30 junt amb el nou llit del va riure Túria.
Esta pareixia ser una alternativa acceptable per totes les parts i Administracions interessades en la
resolució del problema i tot apuntava llavors a la possibilitat que en un termini no massa llarg de
temps es podria solucionar el tema de la Subestació Elèctrica de la Companyia IBERDROLA,
però han passat ja 4 anys des que l’Ajuntament donara esta alternativa i açò no ha ocorregut i a més
la instal·lació qüestionada pels veïns, continua el seu funcionament com si res haguera succeït.
Per tot això, el vocal d’Esquerra Unida, realitza respecte d’això en este Ple de la Junta.Municipal.
de Patraix les següents
PREGUNTES:
1a.- Segons l’Ajuntament, Quals són les postures en l’actualitat de cada una de les diferents parts i
administracions implicades en la resolució del problema del risc i el possible tancament de l’actual
Subestació Elèctrica de Gaspar Aguilar?

2ª.- En que punt es troba la possibilitat real de la construcció en la parcel·la del Racó de Boix,
cedida per l’Ajuntament, de la nova Subestació Elèctrica?
Per la vocal portaveu del Grup Popular SRA Adriana Hernández Massotti, indicant que respecte a
les preguntes nou i deu, es contesta que va ser D. Felipe González del Partit Socialista qui va triar la
ubicació de la Subestació elèctrica de Patraix. Tal com ja es va informar en el Consell de 27 de
Març de 2012 que la postura del tot l’Ajuntament ha estat en la mateixa direcció i recordant que per
la Sr. Alcaldessa SRA Rita Barberá es van dur a terme actuacions, inclús presentant un recurs per
l’Alcaldia així també la Junta de Govern va presentar un acord Municipal. El Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana falla que seguisca avant la subestació elèctrica. El pla General
d’ordenació urbana de València es va aprovar un espai per a posar un centre de transformació
elèctrica (subestació) junt amb el cementeri. La companyia Xarxa General Elèctrica estava defenent
els seus interessos davant del Jutjat i contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia no pot
interposar-se recurs. Tots els partits polítics el Partit Popular, Partit Socialista, Esquerra Unida i
Grup Compromís de l’Ajuntament han tingut la mateixa postura quant a este tema, però davant es
troba amb la postura contrària de la Xarxa General Espanyola.”
Així també es va modificar el planejament perquè fora compatible la instal·lació amb la zona.
És d’IBERDROLA la intenció del trasllat, amb els consegüents permisos.
L’Ajuntament no és el que ha de traslladar.
11.- Pregunta conjunta subscrita pel vocal i portaveu D. Artur García i Lozano del Grup
Compromís, pel vocal i portaveu D. Manuel Lubary Martínez del Grup Socialista i pel vocal i
portaveu D. Juan Francisco Martínez del Grup Esquerra Unida EUPV.
Assumpte: Accident del Metre. Aclariments
Fa exactament un any, este vocal va presentar una moció amb els vocals del PSOE i EUPV on se
sol·licitava que el monòlit situat en els jardins de la plaça Giorgeta, en homenatge a les víctimes de
l’accident del metre, ocorregut el 3 de Julio 2006, es buscarà una altra ubicació.
Es dóna la circumstància que els familiars de les víctimes sempre han sol·licitat que l’anomenat
monòlit hauria d’estar situat front de l’estació Joaquín Sorolla, lloc més pròxim on va ocórrer
l’accident
A més, es va demanar una neteja apropiada per part dels servicis de neteja del lloc.
Per part d’esta Presidència es va contestar afirmativament a la proposta, i com a tal va ser aprovada
per majoria per esta Junta.
Es va indicar, esta Presidència, que s’anaven a realitzar les gestions necessàries amb els
responsables de les Regidories de Cultura i Parcs i Jardins per a veure la possibilitat del canvi
d’ubicació, i que també s’estudiaria la possibilitat de col·locar una tanca de protecció, amb un
xicotet jardí, per evitar ser un lloc on habitualment defequen els animals i s’acumula la brutícia.
PREGUNTA:
Quin és l’estat actual de les referides gestions, que s’anaven a fer per part d’esta Presidència?
Volem recalcar per part d’estos vocals que esta pregunta esta fora de tot matís polític i només és
una mostra de respecte dirigit a les víctimes i als seus familiars i com a tal voldríem fora tractada.
Per la vocal portaveu del Grup Popular SRA Adriana Hernández Massotti, es indica que pel
Servici Municipal de Cultura s’han donat instruccions perquè es procedisca a la seua neteja a fi de
que es trobe en condicions per al pròxim dia 3 de juliol.

Pren la paraula el Sr. President D. Ramón Isidro Sanchís indicant que des de la Junta Municipal se
suport la neteja i ressalta la importància que hi ha una escultura a València i està en un Jardí
Municipal, que és competència del Servici de Parcs i Jardins però el Monòlit és competència del
Servici de Patrimoni.

12.-Precs i preguntes
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 la data abans indicats.
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