ACTA NÚM. 33 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL
DIA 7 DE GENER DEL 2015.

ASSISTENTS:
A València, sent les 18 hores, 12 minuts del
Presidenta:

dia 7 de gener del 2015, es reunixen en els
locals de la Junta Municipal de Russafa,

Senyora Maria Irene Beneyto Jiménez de sitis en c./ Matías Perelló núm. 5, els
Laiglesia

components del Consell de la Junta
Municipal de Russafa que al marge es

Vocals:

relacionen.
No assistix a la reunió, la senyora Ana Mª

Grup popular:

Ortells Miralles, pel grup popular.
Assistix la regidora del grup PSPV-PSOE,

Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
Senyora. Elena del Rincó Beltrán
Senyora Rosa María Sancho Herráiz
Senyor Ernesto Peris Peris Bru.

Senyora Pilar Calabuig Pampló.
Orde del Dia:
1r.-Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
2n.-Balanç d'execució del Pressupost de 2014.
3r.-Acord d'aprovació dels primers gastos de 2014.
4a Moció del grup EUPV sobre reserva per a ús

Grup socialista:

social del solar de la carretera de Zorrilla a la Font de
Sant Lluís.

Senyor José Miravalls Mingarro
Senyor Vicent Josep Alcaide

5t.-Moció del grup PSPV-PSOE sobre el Centre de
Salut del carrer Enginyer J. Benlloch.
6t.-Moció del grup PSPV-PSOE sobre recorregut de
la línia 9 d'autobusos.

Grup Compromís

7m.-Moció del grup PSPV-PSOE sobre el complex
Sociópolis.

Senyor Vicent Josep Puchades Vila

8u.-Moció del grup PSPV-PSOE sobre il·luminació
en el Bulevard Sud.
9é.-Moció del grup PSPV-PSOE sobre marquesines

Grup Esquerra Unida

en el Barri de La Torre.

10é.-Moció del grup PSPV-PSOE sobre clots en el

Senyora Cristina Rubio Alcañiz

carrer Illa Cabrera.
11é.-Moció del grup Compromís sobre eliminació i
correcció del cablejat aeri dels carrers Doctor

Secretari:

Serrano, Rector Femenía i Carlos Cervera.
12é.- Moció del grup Compromís respecte a la

Senyor Vicent Morant Deusa

retirada de la “Revisió Simplificada del Pla General
de València”.
13é.-Moció

del

grup

Compromís

sobre

la

construcció que queda de l'antiga fàbrica de mobles
Mocholí i de l'estat del solar de la mateixa en el barri
de la Font de Sant Lluís.
14é.- Pregunta del grup EUPV sobre solars enfangats
en Malilla.
15é) Pregunta del grup EUPV sobre il·luminació en
el carrer Bernat Descoll.
16é) Pregunta del grup EUPV sobre mals olors en la
zona del carrer Xeraco-Sèquia Fabiana (Font Sant
Lluís).
17a)

Pregunta

del

grup

Compromís

sobre

intervencions i parts de la policia local en els carrers
del barri de Russafa.
18é) Pregunta del grup Compromís sobre escocells
sense arbres en els carrers del barri de Russafa.

En la data i hora dalt indicada, per la senyora Presidenta s'inicia la sessió donant la
benvinguda a tots els assistents Amb caràcter previ, es va guardar un minut de silenci en
record a les víctimes de l'atemptat terrorista perpetrat a París en el dia de hui.

1.-LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Va ser aprovada esta amb l'abstenció del grup PSPV-PSOE, per no haver
pogut enviar representants a la sessió del ple celebrat el 01/10/14.

2.-BALANÇ D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014.

Per l'animador cultural de la Junta, sr. Estanislao Giner, es procedix a l'exposició del
balanç d'execució del pressupost de 2014, indicant-se que en la partida de festejos s'ha
executat el 99'39% del pressupost. A continuació pel sr. Giner, es detallen les activitats que
ha dut a terme la Junta durant l'exercici de 2014 en execució de les partides pressupostàries
assignades. Les activitats realitzades, corresponen en una part, a activitats que du a terme
tradicionalment esta Junta, mentre altres, són de nova creació.
El balanç d'execució del pressupost presentat, va ser aprovat per unanimitat.

3.-ACORD D'APROVACIÓ DELS PRIMERS GASTOS DE 2014.

El sr. Giner sol·licita autorització per a la iniciació dels expedients relatius a algunes
activitats, com ara falles, generar-te, concurs de fotografia, etc., sense perjuí que siguen
aprovades amb posterioritat per la Comissió de Cultura de la Junta, i supeditades al
pressupost que s ‘aprove en el seu dia.
La proposta va ser acceptada per unanimitat.

4.-MOCIÓ D' EUPV SOBRE RESERVA PER A ÚS SOCIAL DEL SOLAR SITI
EN LA CARRETERA DE ZORRILLA A LA FONT DE SANT LLUÍS.

La sra Rubio Alcañiz en la seua intervenció, celebra la gran assistència de públic al
ple. A continuació, manifesta que el barri de la Font de Sant Lluís té una població superior
a les 3.000 persones, però que existixen en el seu àmbit molts solars que s'utilitzen en la
seua major part com a aparcaments provisionals i, en relació al solar objecte de la moció,
considera que hauria de ser destinat a un ús social o cívic.
A continuació, es procedix a la lectura de la contestació oferida a este efecte per la
Delegació d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda en què s'indica que “el referit solar
situat en la confluència de la carretera de Zorrilla amb el carrer Músic Chapí, està qualificat
com a Sistema Local de Servici Públic (SP), amb la qual cosa l'ús sociocultural és
perfectament compatible amb esta qualificació”.
La moció va ser aprovada per unanimitat, a la vista d'allò que s'ha indicat en
l'informe de la Delegació d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.

5.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE EL CENTRE DE SALUT DEL
CARRER ENGINYER JOAQUÍN BENLLOCH.

Amb caràcter previ al debat de la moció presentada, per la sra. Presidenta
s'indica que el grup polític PSPV-PSOE havia presentat un total de 6 mocions al Ple.
Assenyala que, de conformitat amb l'acord de la Junta de Portaveus de 25 de setembre del
2013, el màxim de mocions a presentar per cada grup polític per sessió és de tres i dos
conjuntes, per la qual cosa es procedirà a debatre les tres primeres mocions presentades per
tal grup i, si hi ha temps, es debatrien les tres restants.
Ja entrant en el debat de la moció, el sr. Miravalls explica que el Centre de Salut del
carrer Enginyer Joaquín Benlloch atén a més de 4.000 persones. Que hi ha hagut opcions
per a construir un nou. Que en l'actualitat es parla de la construcció d'un nou centre en el
carrer Bernat Descoll, però que, entén, s'ha arribat tard. Sol·licita a més, que la Junta
Municipal es dirigisca a la Conselleria de Sanitat perquè s'establisca algun filtre o barrera
entre el personal sanitari i els pacients, per raons higienico-sanitàries.
A continuació es procedix a la lectura de l'informe emés respecte d'això per la
Delegació de Sanitat en el que s'indica que s'està a l'espera que la Conselleria trie una dels

dos solars que li ha oferit l'Ajuntament per a la construcció del centre. Es va aprovar que se
seguira per la Junta el curs dels tràmits assenyalats més amunt, i que es remeta un escrit a la
referida Conselleria sol·licitant s'establisca algun filtre o barrera entre el personal sanitari i
els pacients per raons higienico-sanitàries.

6.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE EL RECORREGUT DE LA LÍNIA
9 D'AUTOBUSOS.

El sr. Alcaide indica que la línia 9 de l'EMT no finalitza el seu recorregut en el
mateix lloc que la línia 27, generant molèsties a la gent que pren la línia 9, tenint en
compte a més, la proximitat de l'hospital Dr. Peset, al qual acudix molta gent, per la qual
cosa sol·licita que ambdós línies finalitzen el seu recorregut en el carrer Manuel Iranzo.
A continuació es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació de
Circulació i Transports en què s'expliciten les raons per què no es considera convenient la
prolongació de la línia 9.
Es produïx una discussió en què la sra. Rubio proposa que siga l'Associació de
Veïns la que faça la petició. Finalment, la sra. Presidenta Mayrén Beneyto proposa que es
dirigisca un escrit a la Delegació de Circulació i Transports a fi de proposar que s'estudie
més a fons l'alternativa presentada.

7.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE EL COMPLEX SOCIÒPOLIS.

Pel sr. Alcaide s'inicia la seua intervenció indicant que en el complex Sociòpolis no
hi ha cap línia d'autobús, ni cap contenidor de fem, per la qual cosa sol·licita la dotació
d'ambdós servicis per al complex, ja que els ciutadans han de realitzar un llarg recorregut
per a prendre un autobús i, pel que fa als contenidors, només hi ha tres per a residus
especialitzats.
Per la sra. Presidenta es procedix a la lectura de les respectives contestacions
oferides pels servicis competents.
Pel sr. Alcaide s'indica que els contenidors per als residus orgànics existents en
l'interior dels edificis no funcionen correctament. La sra. Mairén Beneyto sol·licita que

s'oficie a la delegació competent sobre este punt. Prosseguix el sr. Alcaide assenyalant que
si els carrers en el sector són estrets, que la responsabilitat correspon a qui les va dissenyar.

8.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ELIMINACIÓ I CORRECCIÓ
DEL CABLEJAT DELS CARRERS DR. SERRANO, RECTOR FEMENÍA I CARLOS
CERVERA.
El sr. Puchades manifesta que en el carrers Dr. Serrano, Rector Femenía, Carlos
Cervera i altres emplaçaments existixen cablejats aeris i adossats a fatxada que vulneren la
normativa establida en l'Ordenança Municipal de Rases i Sondatges. Que les dites
actuacions haurien d'estar subjectes a la corresponent autorització administrativa i que, en
tot cas, constituïxen una pràctica tercermundista que ha de ser eradicada, per la qual cosa
sol·licita s'actue per l'administració perquè es pose fi a eixes pràctiques, sotmetent-les a la
legalitat vigent i s'inicien les actuacions d'inspecció i expedients sancionadors que
procedisquen.
A continuació es procedix a la lectura de la resposta formulada per la Delegació de
Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció sobre el tema.
S'acorda que per la Junta Municipal de Russafa, es duguen a terme les accions
pertinents per a legalitzar la situació de les instal·lacions denunciades.

9.-MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS RESPECTE A LA RETIRADA DE LA
REVISIÓ SIMPLIFICADA DEL PLA GENERAL D' ORDENACIÓ URBANA DE
VALÈNCIA.

Pel sr. Puchades s'indica que la revisió que es pretén del Pla General d'Ordenació
Urbana de València, preveu una estimació errònia de l'increment de població en la ciutat de
València, per la qual cosa no es justifica la creació de noves vivendes, ni la pèrdua de més
superfície d'horta, entenent que s'hauria de potenciar la rehabilitació de vivendes, raons, per
què sol·licita la retirada de la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de
València.
Per la sra. Mayrén Beneyto s'indica que la moció no procedix, ja que ja havia sigut
debatuda en el Ple Municipal celebrat el 26/12/14, havent de seguir els tràmits establits a

este efecte, tal com s'assenyala en l'informe emés per la Delegació d'Urbanisme, Qualitat
Urbana i Vivenda. En el mateix sentit es va pronunciar el vocal del Grup Popular sr.
Fernández-Checa. La moció no va prosperar al ser votada negativament pels vocals del
Grup Popular.

10.-MOCIÓ

DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE LA CONSTRUCCIÓ QUE

QUEDA DE L'ANTIGA FÀBRICA DE MOBLES MOCHOLÍ I DE L'ESTAT DEL
SOLAR DE LA MATEIXA EN EL BARRI DE LA FONT DE SANT LLUÍS.

Exposa el sr. Puchades que el seu grup ja va presentar en l'anterior ple del Consell
de Districte una moció sobre el tema, però a fi de que allò que s'ha sol·licitat no quede en
paper mullat i, tenint en compte la resposta facilitada, se sol·licita que per l'Ajuntament es
procedisca en execució subsidiària, al derrocament de l'edificació existent, ja que pel
propietari actual no s'ha dut a terme este.
Demana així mateix que pels servicis municipals competents es procedisca a la
neteja i retirada de materials del solar adjacent i que s'inicien els corresponents expedients
sancionadors.
Es procedix a donar lectura de l'informe emés per la Delegació d'Urbanisme,
Qualitat Urbana i Vivenda, manifestant el sr. Puchades que s'han de dur a terme les mesures
indicades en el mateix.

11.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE IL·LUMINACIÓ EN EL
BULEVARD SUD.

Exposa la sra. Beneyto que, a continuació es tractarien les restants mocions
presentades pel grup PSPV-PSOE, el número de les quals excedix del màxim de 3, límit
acordat per la Junta de Portaveus en la seua sessió del 25 de setembre del 2013.
En defensa de la moció, el sr. Miravalls, indica que en el tram existent entre la
Carrera de Malilla i la Pista de Silla, el 70% dels fanals estan fosos, i que este és un
problema que existix des de fa temps. Afig que hi ha escassetat de bancs en la zona.

Es procedix a la lectura de les contestacions emeses per la Delegació d'Enllumenat,
Parcs i Jardins i del Servici de Manteniment d'Infraestructures, instant la presidència
perquè s'adopten les mesures que permeten corregir la situació tan ràpidament com siga
possible.

12. MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE MARQUESINES EN EL BARRI
DE LA TORRE.

Exposa el sr. Alcaide que en el barri de la Torre hi ha tres parades d'autobusos
existents en direcció a Benetússer que no disposen de marquesina, estant exposats els
usuaris a la intempèrie. Es llig la resposta aportada per la Delegació de Circulació i
Transports. Intervé la sra. Calabuig per a indicar que hi ha molts ciutadans afectats. La sra.
Beneyto es mostra favorable a la instal·lació de les marquesines, per la qual cosa sol·licita
s'oficie a la Delegació de Circulació i Transports en eixe sentit, a pesar del sentit negatiu de
l'informe emés per la dita Delegació., en relació a la moció presentada. Tots hi estigueren
d’acord.

13. MOCIÓ DEL GRUP PSPSV-PSOE SOBRE CLOTS EN EL CARRER ILLA
CABRERA.

Intervé el sr.. Miravalls manifestant que en el carrer Illa Cabrera núm. 34. en la
porta d'entrada i eixida del supermercat allí existent, existixen des de fa diversos anys
quatre clots que han ocasionat caigudes i entropessons de persones, per la qual cosa
sol·licita la seua reparació.
Es procedix a la lectura de la contestació oferida a este efecte per la Delegació de
Coordinació de Servicis en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures en què s'indica
que “la zona referida, Illa Cabrera núm. 34, és un gual del supermercat LIDL, per la qual
cosa s'ha procedit a comunicar-los la deficiència per a la seua reparació i l'obertura d'un
expedient administratiu”.
A continuació es procedix a l'obertura del torn de preguntes formulades pels
representants dels diversos grups polítics.

14.- PREGUNTA DEL GRUP EUPV SOBRE SOLARS ENFANGATS EN
MALILLA.

La sra. Rubio Alcañiz, manifesta en la seua intervenció que en barri de Malilla hi ha
una elevada quantitat de solars, trobant-se molts d'ells en estat de descuit, per la qual cosa,
en èpoques de pluja, estos solars, com els que existixen en el carrer Bernat Descoll, es
convertixen en autèntiques llacunes, per la qual cosa sol·licita s'expliciten les mesures que
es pretenen dur a terme per a evitar esta situació.
Es procedix a l'entrega de la contestació formulada pel Servici de Gestió de Residus
Urbans i Neteja que diu textualment:
“Amb relació a la pregunta que formula la senyora Cristina Rubio Alcañiz en nom
seu i en el del Grup Esquerra Unida del País Valencià, a la Junta de Districte de Russafa,
cal informar el següent:
En la C./ Bernat Descoll núm. 24, junt C.P: Pablo Neruda i C./ Bernat Descoll entre
els números 58 i 78, hi ha tres solars que periòdicament, cada 5 setmanes aproximadament,
són netejats per la brigada de neteja de zones pendents d'urbanitzar.
S'adjunten fotografies del 18 de desembre en què pot observar-se que els solars es
troben nets de les restes que depenen del Servici de Neteja.”

15-. PREGUNTA DEL GRUP EUPV SOBRE IL·LUMINACIÓ EN EL CARRER
BERNAT DESCOLL (MALILLA).

Manifesta la sra. Rubio Alcañiz que el carrer Bernat Descoll en Malilla és una zona
amb molta afluència de gent. Indica que en el tram d'este carrer de dóna al col·legi Pablo
Neruda, l'enllumenat no funciona, per la qual cosa pregunta sobre les causes que han
motivat esta falta d'il·luminació i sobre els terminis previstos per al restabliment del servici.

Se li entrega la corresponent resposta formulada per la Delegació d'Enllumenat que,
textualment, diu:

“1. Al voltant del Col·legi Pablo Neruda hi ha varis fanals apagats com a
conseqüència del robatori de cables de la instal·lació d'enllumenat públic.
2. S'estan produint nombrosos robatoris de cable en la ciutat per la qual cosa el
Servici d'Enllumenat està donant prioritat per a la seua reposició als que afecten vivendes,
en funció del pressupost disponible.
3. De moment, no hi ha termini.”

16-. PREGUNTA DEL GRUP EUPV SOBRE MALES OLORS EN LA ZONA
DEL CARRER XERACO-SÈQUIA FABIANA (FONT SANT LLUÍS).

Exposa la sra. Rubio Alcañiz que alguns veïns s'han queixat de males olors en la
zona compresa entre els carrers Xeraco-Sèquia Fabiana-Julio Romero Mocholí en el barri
de la Font de Sant Lluís, per la qual cosa pregunta si l'Ajuntament és coneixedor d'esta
situació i, en cas afirmatiu, si s'han determinat les causes, així com si la situació entranya
riscos sanitaris per a les persones i quals són les mesures que es proposen per a la solució
del problema.
La resposta proporcionada, diu:
“S'ha inspeccionat la zona i es comprova l'existència d'embornals antiolor amb
clapeta. Les olors detectades procedixen dels orificis de ventilació de les trapes del
clavegueram, per la qual cosa s'inclou en la programació de tasques l'esmena del problema
detectat. I no s'observa l'afecció a la salut.”

17.- PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE INTERVENCIONS I
PARTS DE POLICIA LOCAL EN ELS CARRERS DEL BARRI DE RUSSAFA.
Manifesta el sr. Puchades que, segons la seua opinió, la situació en el barri de
Russafa és insostenible a causa dels sorolls i molèsties produïdes per l'acumulació de bars,
pubs i altres establiments dedicats a l'oci que existixen en la zona. Afig que molts d'ells no
complixen l'horari establit per la qual cosa moltes festes acaben de bon matí, amb les
consegüents molèsties i perjuís que patixen els veïns, que moltes vegades es veuen obligats
a acudir a la Policia Local, al no prendre l'administració competent les corresponents
mesures. Per això, formula diferents preguntes relatives a intervencions i parts de la Policia

Local en el barri de Russafa. S'entrega a continuació l'informe elaborat sobre el tema per la
Policia Local el 04/01/15 que, textualment, diu:
“ Amb referència a les preguntes presentades pel vocal Vicent J. Puchades Vila, en
nom seu i en el del Grup municipal Compromís, en relació a les intervencions i parts alçats
per la Policia Local en els carrers del Barri de Russafa, per part d'esta Direcció es contesta a
les preguntes següents:
1.- Disposa la Policia Local d'aparells per a avaluar el nivell de so quan són
requerits pels veïns per eixa causa? I en cas negatiu, per què?
Dits dispositius així com els mitjans humans per tal comprovació de sonometria, són
realitzats explícitament pel grup de G.O.E.S. nit i més concretament per la unitat de LLOPS
assignats a este tipus de controls, destinats ambdós en Central de Policia Local.
2.- Quantes telefonades han sigut registrades per la policia local des de
domicilis dels carrers de Russafa des del dia 1 de Gener del 2014 reclamant la
intervenció policial? I d'elles quantes derivades en presència de policia local?
Dites telefonades són rebudes en la Sala del 092 quedant allí registrades i gravades
sent la dita sala la que distribuïx el servici per a l'atenció de les reclamacions rebudes.
3.- Quantes d'elles han estat rebudes per alt nivell sonor?
Dites telefonades són rebudes en la Sala del 092, quedant allí registrades i gravades.
4.- Quantes i qual és la casuística per motius derivats de festes en locals, amb
crits en el carrer,baralles, botellot i brutícia?
S'ha realitzat el seguiment de jóvens els quals segons pareix consumien alcohol en
via pública per la zona de Sant Valero, Reina senyora Maria i adjacents decomissant
envasos, així mateix han sigut denunciats diversos locals per col·locació de terrasses sense
permís o excedir la llicència concedida i estar fora d'horari.
En esta última etapa s'han realitzat les següents actuacions.
Entre elles:
BOTELLÀS. DENÚNCIES 4, CONTROLS 17.
TAULES I CADIRES. DENÚNCIES 15, CONTROLS 28.
MÚSICA DENÚNCIES 6, CONTROLS 15
BRUTÍCIA DENÚNCIES 3 (MICCIONAR), CONTROLS 3

5.- Quantes per incompliment d'horari de tancament d'establiments
d'hoteleria?
S'han realitzat un total de 20 denúncies, si bé la unitat GOES també i per mitjà
d'unitat especialitzada dels LLOPS, realitza un control dels establiments públics.”
A continuació, es produïx una intervenció de la sra. Mairén Beneyto per a recalcar
el bon funcionament de la Policia Local de Russafa.

18. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ESCOCELLS SENSE
ARBRES EN ELS CARRERS DEL BARRI DE RUSSAFA.

Manifesta el sr. Puchades que, hi ha molts escocells buits en el barri de Russafa que
poden constituir un focus d'insalubritat. Cita exemples en el carrer Literat Azorín, Matías
Perelló, etc., i pregunta perquè no han sigut plantats els arbres, si hi ha prevista una revisió
de la situació i qual és el calendari previst per a la seua reposició.
Es procedix a la lectura de la contestació facilitada per la Delegació de Parcs i
Jardins, que diu:
1.

Per què no s'han plantat encara l'arbres que deuen ocupar els
escocells buits després de les obres de re urbanització del barri?

-En la C./ Matías Perelló i la C/ Centelles, no incloses en el pla de reurbanització del
barri de Russafa, s'han plantat al desembre del 2014 pel Servici de Jardineria en una
primera fase “Fraxinus angustifòlia “rainwood” en substitució dels “Acer
Negundo”. Al llarg de l'hivern de 2015, està prevista una segona fase de plantació
d'escocells buits dels esmentats carrers.
-De les obres de reurbanització del Barri de Russafa incloses en la fase d'execució
actual, han finalitzat quatre de les cinc adjudicacions (Mestre Aguilar, Pere III,
Dénia i Cadis).
-Les obres de Literat Azorín encara es troben en fase d'execució. La Direcció de les
obres correspon a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
2.

Quin és el calendari perquè és planten?

Depén de la Direcció d'Obra de la Conselleria d' Infraestructures, Territori i Medi
Ambient.
2.

S'ha procedit a fer una revisió de tots els escocells buits de tots els
carrers del barri que han estat eliminats per diverses causes per tal
d'evitar la imatge i els riscos per als vianants que representen?

Sí, s'ha realitzat la revisió dels escocells buits del Servici, quedant a l'espera de la
pròxima plantació d'arbratge, procedint també a omplir de terra vegetal els escocells
que tinguen alguna minva de terra.
I no havent-hi més temes que tractar, i sent les 18 hores, 55 minuts, per la Presidenta
senyora Mairén Beneyto, es va donar per conclosa la sessió, iniciant-se a continuació el
torn d'intervencions veïnals, el resum del qual s'arreplega en document a banda.
………………………………………
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