PREGUNTES DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS UNA VEGADA ALÇADA LA SESSIÓ
DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX DE 27 D’OCTUBRE 2015.

1.- Intervé l’A.VV. FAVARA
Mercedes Puchades. Pren la paraula sobre els assumptes següents:
-

- Subestación elèctrica de patraix.

-

- Aviones: excessiu pas d’avions per patraix i favara.

-

- Existencia de solars degradats en el barri.

-

- Falta de neteja en carrers del barri (Llanera de Ranes, Santander, Montesa ) i
pocs jardins.

-

- Solicita informació sobre IMELSA (situació de l’edifici de la Diputació en Beat
Nicolas Factor,1).

-

- Instalación d’una macrodiscoteca en les antigues naus de Fermax. Sol·licita
que es frene la construcció d’està discoteca.

2.- Intervé l’AA.VV. CREU COBERTA
President Rodolfo Izquierdo Mayordomo. Pren la paraula sobre els assumptes següents:
- Situación de conserges dels col·legis Jesus-Patraix.
- Situación dels ferrovellers del barri.
- Excesa ocupació de la via pública amb taules i cadires, en els entorns de la Pl.
Segòvia.
- Le contesta el Sr. Vicepresident D. Carlos Galiana Llorens, informant sobre les
mesures previstes que s’adoptaran, sobre l’ocupació amb taules i cadires en els entorns
de la Pl.Segòvia i C/Pedrones, així com el pla de xoc previst per a l’entorn del Barri de
Russafa.
3.- Intervé l’A.VV. SANT VICENT FERRER
President Miguel Puchades, en el seu lloc intervé Teresa Tarazona, sobre temes pendents
i peticions noves:
- Deficiencias urbanístiques en la calla Alcala de Xisvert, Av. Manuel Colomer Marco,
Alqueria de Benimassot i Jose Soto Mico.
- Solicitud d’un centre en terreny municipal amb accés pel carrer Alqueria de
Benimassot.
- Solicita la utilització del Centre Municipal de Servicis Socials Sant Marcel·lí , per
l’A.VV. Sant Vicent Ferrer, en les hores que no entorpisca el treball realitzat pels
treballadors del dit centre municipal.
4.- Intervé l’A.VV SENABRE
Alfredo Barchino Martin, intervenint sobre els assumptes següents:
Enllumenat del Barri de Senabre.

Temes de sanejament (Plagues de panderoles, rates, mosquits, etc., Obstrucció
d’embornals per brutícia, que produïxen estancament d’aigües de pluvials).
- Limpieza de la zona.
-

- Poda d’arbres.

-

- Alcorques i voreres rebentades per les arrels d’arbres.
- Saber si l’Ajuntament té previst fer quelcom en el Quarter d’Artilleria.
- Aparcamiento en la zona.

5.- Intervé A.VV.PARC CENTRAL-AMPARO ITURBI
Julian Verges Mora. Intervé sobre els assumptes següents:
-

- Falta neteja en els solars dels antics quarters carrer Sant Vicent (parc enginyers,
carrer el Moncayo, solar junt amb el núm.231 del carrer Sant Vicent, xamfrà
Amparo Iturbi), i solar situat al col·legi públic Sant Angel.

6.- Intervé el GRUP ESCOLTA BITÀCOLA
Chimo Mora Manzano, intervenint sobre els assumptes següents:
-

- Colocación d’una font d’aigua potable en els jardins que se situen entre la calla
Marques d’Elx i El Carrer Salabert.

-

Esta petició la reconduïx perquè es tracte en la pròxima comissió d’urbanisme del
dia 25 de novembre d’enguany.

7.- Intervé la veïna del barri Angeles Latorre Girona, qui se suma al que s’ha dit pel Sr.
Julian Verges, i considera que hi ha un deute moral de l’Ajuntament amb el barri de Cruz
Coberta, en concret amb la situació en el carrer Republica Costa de Marfil. Tractant-se de
temes competència de la comissió d’urbanisme, s’aporta documentació perquè siga
tractada en la pròxima reunió d’eixe grup de treball, entre altres assumptes sobre asfaltat
carreró paral·lel junt amb el mur sud del parc d’artilleria en el carrer Sant Vicent, devolució
jardí carrer Republica Costa de Marfil, eliminació de la coberta de ciment de les naus i
trasllat de l’IDE Creu Coberta.
8.- Intervé la veïna del barri Carmen Garcia Dura, sol·licitant la modificació o supressió
dels contenidors de fem en el carrer Jose Perez Fuster, per realitzar l’arreplega del fem de
5:30 a 5:40 del matí pel carrer Franc Tormo, causant molèsties als veïns.
9.- Intervé A.VV. TRES FORQUES
Jose Manuel Felici, exposant la importància de posar el centre en els barris i els veïns.
10.- Intervé la veïna Ana de la Font, pren la paraula indicant que pertany al moviment 15
M de russafa i sol·licita uniformitat de les juntes municipals quant al seu funcionament.
11.- Intervé el veí Iñaki Perez, qui desitja conéixer com es va a elaborar el reglament i si
serà des dels veïns amb implicació d’estos.

12.- Intervé la veïna Soledad Ruiz, sol·licita la creació d’un comité ciutadà que garantisca
el vincule entre la junta i els ciutadans, amb control ciutadà.
13.- Intervé l’A.VV. SANT MARCEL·LÍ
Manuel Salvador Sanchis, sol·licitant millores per al barri de Sant Marcel·lí:
-

Execució del jardí previst en el PGOU, en el solar de les antigues naus derrocades
junt amb el carrer Enginyer Jose Sirera.

-

Eliminar el tap urbanístic en el carrer Sòria.

-

Enjardinament solar de l’AVE, entre camí real i Sant Marcel·lí.

-

Reordenació del trafique de Sant Marcel·lí, carrer Arquebisbe Olaechea amb la
peatonalización possible en l’entorn de l’església.
Avançar l’estudi i projecte del nou col·lector per als barris de Patraix i Malilla.

-

Negociar per a fer zona de pàrquing publique provisional per a Sant Marcel·lí, en el
solar ja alliberat de les antigues naus d’Urbem fins que es faça el jardí previst en la
proposta 1 abans citada.

-

Control del trafique, alcohol i drogues en la rotonda carrer Sant Vicent, bulevard
sud, en les matinades del dissabte i diumenge.

Totes estes peticions pel compareixent es portaren al Grup de Treball Comissió
d’Urbanisme i Inversions en els Barris de la Junta Municipal de Patraix.
14.- Intervé A.VV.Bulevard Sud- Sant Vicent Màrtir
Pepe Navarro Muñoz, el qual s’adherix a les proporcions de les altres associacions de
veïns i sol·licita el desdoblament de la Junta Municipal en Jesus i Patraix.
-Sol·licitant el derrocament urgent de la fabrica de Cerveses el Túria.
-Parc de la rambleta i forn de calç abandonat que data el segle XIX, lamentant
l’estat del total deteriorament del mateix.
-Sol·licita l’enllumenat de la zona exposant la falta de fanals en els carrers Capitular
de Gandia i Sant Vicent.
-Sol·licita la urbanització del barri de Sant Marcel·lí i Cruz Coberta.
-Finalitzant la intervenció, donant les gràcies a l’Ajuntament per la poda de
palmeres efectuada, la neteja de la zona i la reunió mantinguda amb la Sra. Regidor
de la Policia Local, per a tractar l’assumpte del botelló que tant preocupa els veïns.
Pels intervinents s’ha sol·licitat formar part del grup de treball d’Urbanisme, per la qual
cosa per a aconseguir tractar estos temes plantejats, es portaran al grup de treball
d’Urbanisme i Inversions en els Barris, per a la seua consideració, tractant-se de
matèries i assumptes ja llocs en coneixements en anteriors legislatures i uns altres de
nous.

