ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 24 DE FEBRER DE 2016
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-D. Vicent Sarrià Morell (PSOE)
ELS REGIDORS De l’AJUNTAMENT: - Dª. Mª Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)
VOCALS:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Figuera Més (Compromís)
- Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
-SRA .María Jesús Cabel Sanchez (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente German Pol Fabra (València en Comú)
-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
- D. José Vicente Aleixandre Blanquer (Ciutadans)
- Dª. Asunción Sanchis Morera (Ciutadans)
SECRETÀRIA:
-

D. a María José Beltrán Momblanch

EXCUSA EL SEU ASITENCIA:
VICEPRESIDENT: -D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)- VOCALS- D.Julio Such
Miralles (PSOE)

A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 24 de febrer 2016, es reunixen en els locals
del Centre Municipal de Servicis Socials de Patraix, sítia en la C/ Salabert, 13, 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, de data 17 de desembre
de 2015.
2. Informe de la Presidència del Consell.
3. Propostes dels Grups de Treball.
4. Mocions dels Grups Municipals.
5. Precs i preguntes dels Vocals.
6. Intervencions Veïnals.
El Sr. president dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió.
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 17 de desembre de 2015.
No es dóna lectura de l’acta de la sessió anterior per conéixer els senyors vocals el seu
contingut. Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
2.- Informe de la Presidència del Consell.
Pel Sr President s’indica que, este punt de l’Orde del Dia de Informe és nou en els
Consells, sent per a temes de caràcter general i de funcionament. En concret per la seua
banda, vol aprofitar este punt amb la intenció de donar un repàs a les preguntes veïnals
plantejades i les respostes a les mateixes, sense perjuí del seu trasllat per escrit i sense
voluntat d’obrir debat podent les entitats intervindre en el punt 6.
En primer lloc, respecte a les preguntes presentades per a esta convocatòria del Consell
per diverses Associacions de Veïns en punt 6 de l’orde del Dia:
-Preguntes de D. Rodolfo Izquierdo, President de l’AV Creu Coberta punt 6 de l’orde del
Dia:

1.- Situació i mesures per al seu control de l’ocupació de taules i cadires en la via
publica: Passant a llegir l’informe del Servici d’Ocupació del Domini Públic municipal
,indicant que s’estan adaptant totes les terrasses existents en la ciutat segons els
disposat en la vigent Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic.
Esta ordenança preveu la senyalització dels limites de l’ocupació autoritzada per mitjà
de pintura en el paviment, establint el limite de l’ocupació i s’esta realitzant amb els
mitjans que es tenen.
2.- Situació i possible millora de la poda d’arbores, arbustos i altres en el barri: Pel Sr.
President, es dóna lectura de l’informe del Servici municipal de Jardineria sobre la
freqüència i els carrers on s’ha procedit a la poda d’arbores .Hay cinc brigades en la
Zona Sud havent-se realitzat diverses actuacions entre altres en la plaça Santiago
Suarez Santi, carrer Joaquín Navarro i Primer de Maig. Se li donarà l’informe per
escrit.
-Preguntes presentades per a este Consell per D.D.Juan Julián Verges Mora President
de la AV. Parc Central-Amparo Iturbi punt 6 de l’orde del Dia:
1.- Acumulació de runes i fems en el carrer El Moncayo: Informa el Sr President que
s’ha donat trasllat de la pregunta a SRA Pilar Soriano i pel Servici de neteja de solars
municipal, s’ha instat al propietari del solar del carrer El Moncayo perquè ho netege i
ho tanque.
2.-Canvi d’enllumenat en el carrer Sant Vicent 208: S’ha donat trasllat de la pregunta a
Govern Interior servicis centrals té assumit la comesa de l’antic servici d’enllumenat i
quan es tinga la resposta se li comunicarà.
-Preguntes per a este Consell presentades per SRA Mercedes Puchades de l’AV. Favara:
S’ha tingut una reunió amb l’associació i més que preguntes plantegen reflexions:
De la Pregunta de la Subestació de Patraix, es va donar compte en l’última reunió del
Grup de Treball d’Urbanisme. I fetes els esbrinaments de l’estat de la subestació i
mantinguda una reunió amb Iberdrola per a conéixer la programació de la construcció
de la nova subestació en nou llit del riu, resulta que, el Ministeri basant-se en els retalls
econòmics per la crisi, ha efectuat una reprogramació de la planificació estatal i
suprimit en el pla i fins a 2020 eixa nova subestació en el llit. És el govern central qui
ha adoptat l’acord. Des de l’ajuntament s’exigirà que es torne a programar esta nova
subestació en el llit. I s’esta esbrinant si es va fer informe preceptiu de la Generalitat
Valenciana a l’octubre l’any 2014.
De la Pregunta sobre els avions: Es va donar compte de la contestació de la
Delegació Medi Ambient de constituir el Grup de Treball de Contaminació Acústica i
comptar amb la presència de les entitats veïnals acceptades respecte d’això.

En tant que Preguntes presentades per a este Consell:
a)-La neteja dels embornals: La neteja es fa per mitjà d’una contracta. Hi ha setanta
mil embornals en tota València i el Cicle Integral de l’Aigua programa la neteja en
funció dels recursos que té la contracta. En este moment s’han netejat al voltant de
trenta-set mil.
b)-La col·locació d’un semàfor en el carrer Campos Crespo, a l’altura de l’edifici
Favara: Passa a llegir de l’informe de la Delegació de Mobilitat del Servici de Mobilitat,
es tracta d’un nou projecte que esta en redacció.
c)-La col·locació de bancs urbans en la zona solejada junt amb el CEIP Tomás de
Villarroya, es tindrà la contestació per escrit de la Delegació. Es demana estar en
contacte amb el Servici de Coordinació d’Infraestructures en la via pública per a
determinar el punt exacte de la seua ubicació, per la qual cosa es cridara a
l’Associació.
d)- Respecte a la pregunta sobre el bar en el carrer Juan d’Aguiló, és molt llarg
l’informe de la Policia Local ,s’han efectuat moltes actuacions de la policia i pel
Servici Municipal del Procediment Sancionador s’informara de les actuacions i
sancions que s’efectuen, donant-se trasllat a l’Av. de Favara.

En segon lloc, el Sr president exposa el tema del funcionament dels Grups de Treball de
la Junta Municipal. Els Grups de Treball són els mateixos que hi ha hagut sempre en
esta Junta de Patraix, si bé, en esta ocasió els processos dels denominats Pressupostos
Participatius s’han radicat en el Grup de Treball d’Urbanisme i és això el que fa que es
pense que la comesa del grup de treball és eixe, el dels Pressupostos Participatius. Els
grups de treball han de tindre una vida pròpia, en concret en grup d’urbanisme es tracta
de poder abordar d’una forma distesa les distintes qüestions d’urbanisme i espai publique
en el districte, tenint en compte que el Sr. President és Regidor d’Urbanisme i té la
disponibilitat per a anar a les reunions del grup de treball i d’una forma mes distesa parlar
de temes urbanístics. Fins que no es modifique el Reglament s’ anira treballant en la línia
actual.
En tercer lloc, informa que des de la Delegació de Participació Ciutadana s’ha assignat a
la Junta Municipal el pressupost lleugerament superior a altres exercicis, passant a donar
compte del Pressupost assignat a la Junta Municipal de Patraix per a 2016:
-

Pressupost per a Activitats Culturals ………10.450,00 €

-

Pressupost per a premis i beques ……………….2.800,00 €

Quant als pressupostos per a subvencions s’informa que, és global per a tota la ciutat i
des de la Delegació Servici de Participació Ciutadana s’esta treballant per a l’elaboració
d’unes Bases que tinga elements comuns per a tota la ciutat, però inclús no estan definit
el sistema de gestió i concessió, passant a tramitar-se les subvencions des del Servici de
Descentralització.

3.- Propostes dels Grups de Treball:
Grup de treball d’Urbanisme:
Pren la paraula el Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Javier Guillot Pipaón
indicant que s’ha fet en el procés d’inversions on s’ha fet la consulta ciutadana, el
calendari s’ha dut a terme i ara es realitzara la votació en projectes del districte. Així
també, es va fer una reunió del grup de treball d’urbanisme, on es va donar resposta i es
treballa en totes les preguntes i qüestions veïnals presentades en l’anterior consell i es va
a continuar treballant en temes urbanístics del Districte 8 i 9. Eixa serà la dinàmica de
treball d’este grup.
Grup de treball de Benestar Social:
Pel Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Vicente German Pol Fabra s’indica que la
comissió es va reunir per primera vegada el passat 23 de febrer .En principi es va
abordar la metodologia de treball de les reunions i després d’un canvi d’impressions de
tots els assistents es va decidir: Incentivar la protecció als menors incapacitats i
independents i preguntar al servici de Servicis Socials de l’ajuntament per a conéixer
dades concretes de demandes socials els programes socials. En el transcurs de la reunió
es van adoptar els acords següents:
1º.-Coneixer que ONG i Associacions treballen pel benestar social en el barris en les
matèries de servicis socials, per a donar-los suport.
2º.-Convocar a la direcció del CMSS Patraix, perquè informe dels projectes que s’estan
realitzant.
3º.- Treballar per a poder ser vehicle i servir d’ajuda entre les persones que ajuden i als
que es presta l’ajuda.
4º.-Sol·licitar una bústia de suggeriments en la pagina web de l’ajuntament de valència en
el cas que no existisca ja, perquè puguen els ciutadans expressar les seues opinions i
conéixer les demandes ciutadanes en este àmbit.
Per ultim, es va elaborar l’orde del dia de la pròxima reunió del grup de treball consistent
en l’informe del Centre Municipal de Servicis Socials de Patraix sobre els programes que
du a terme informe sobre les Taules de Solidaritat que es reunixen el dia 2.
Grup de treball de Cultura:
Pren la paraula el Sr Vocal coordinador del grup de treball D. Artur García i Lozano
exposant que s’han reunit diverses vegades, la ultima la reunió del grup va ser 17 de
febrer. Partint del pressupost assignat a la Junta Municipal en l’exercici 2016 per a la
realització d’activitats culturals Festejos i Concursos ,Pressupost per a Activitats Culturals
10.450,00 € i Pressupost per a premis i beques 2.800,00 €,es va treballar en l’elaboració
del projecte cultural de la Junta per a 2016 .

Es realitzen les següents propostes d’activitats del Projecte Cultural JM Patraix 2016:
1º.- Reconeixement a la labor cultural realitzada.Placa de reconeixement:
Es realitzen diverses propostes pels membres de la comissió de treball de les persones
residents en el districte que, per la seua activitat cultural, social i humanitària hagen
destacat per al seu reconeixement per la Junta de Districte.
Després de votar les distintes propostes s’aprova per unanimitat destacar el present any a
D. Francisco Martínez Roca mes conegut com ,Paco Roca, veí del districte, és un
historicista valencià i entre altres activitats a destacar, treballa en tema dels còmics ,és un
reconegut dibuixant de còmics, , té un programa de ràdio en ràdio valència denominat
obert al migdia ,escriu en el periòdic El País relats entre altres “memòria d’un home en
pijama” .En 2014 va realitzar dissenys per a la falla General Barroso .y a l’entitat
Associació cultural la Muixeranga de València és un grup que respecta les tradicions i
espais valencians.
Esta activitat es dota de 300,00 € per a la compra de plaques record.
2º.-Festeig de Trobada de Bandes de Música del districte que se celebrarà el 17 d’abril
en la sala del Centre Cultural La Rambleta amb l’actuació de les cinc Bandes de Música
pertanyents a la demarcació territorial de la Junta de Patraix amb un pressupost que es
distribuïx de la manera següent:
-

Pagament a les bandes 3.900,00€ (4 bandes a 750,00€ i 1 banda que aporta la
percussió 900,00€.)
Programes i publicitat 810,00 €.

Es té prevista una reunió amb les Bandes de Música per a concretar en la programació de
l’acte cultural del dia 17 en la Rambleta el número i orde d’actuació, així com les peces
musicals, a l’efecte de poder coordinar en l’Acte Festiu les actuacions i també l’entrega de
les plaques reconeixement i altres. Per a 2017 se sol·licitara s’autoritze Centre Cultural la
Rambleta dos dies en compte de u.
3º.- Finalment es proposen els distints temes sobre els quals versara el concurs de
redacció infantil. Els temes proposats van ser els següents.
- ¿Qué és l’alcalde per a tu?
- Avantatges i defectes del teu barri
- ¿Qué faries per un barri mes solidari?
- ¿Qué milloraries del teu barri?
Després de la votació queda triat el tema Què és l’alcalde per a tu?
Esta activitat està prevista per al mes de setembre.
Sotmés a votació del Grup de Treball el projecte cultural festiu descrit, es aprova per
unanimitat i s’eleva el Dictamen al Consell de la Junta per a la seua aprovació.
Sotmés a votació dels membres del Consell de Districte el Dictamen s’aprova per
unanimitat .Quedant executat en part el Pressupost de la Junta Municipal de Patraix .

A continuació intervé la Sra. Vocal SRA Adriana Hernández Massotti, manifestant el seu
malestar per no haver sigut convocada a les Comissions de Treball de Cultura i a altres
que esta apuntada igual que altres vocals del Partit Popular. Estem centralitzats mes que
mai en compte de descentralitzats.
Pel Sr Coordinador se li contesta que no convoca ell (ho fa la Promotora Cultural).
Pel Sr President s’indica que es resolguera el tema de la convocatòria.
4.-Mocions dels Grups Municipals.
No consta presentada cap Moció de Grup Municipal, passant a tractar el següent punt.

5.-Precs i preguntes dels Vocals.
Intervé el Sr. Vocal D. Artur García i Lozano formulant el prec que s’augmente el
pressupost assignat a la Junta Municipal per a actes festiu-culturals.
És aprovat per unanimitat.
6.-Intervencions Veïnals.
6.1- Per D. Juan Julián Verges Mora President de la AV. Parc Central-Amparo Iturbi
s’indica que ha presentat un escrit per registre d’entrada i entregat una còpia a la Sra.
Secretària de la Junta SRA María José Beltrán, de la que té millor opinió, adjuntant un
document per a fer-ho arribar al Sr. President. Formula les preguntes següents:
.
a).- Acumulació de runes i fems en el carrer El Moncayo:
Al juny de 2015 va presentar escrit per registre d’entrada de l’ajuntament, dirigit a la Sra.
Regidor SRA Pilar Soriano que esta sense contestar encara. Els veïns i jo estem
dolorosament farts de les runes i fems. La Sra. SRA Pilar Soriano contesta el Defensor del
Poble que els solars estan nets i amb tanques. Espera que amb la intervenció del Sr.
President i del Sr. Alcalde se solucione este assumpte (li fa entrega al Sr President d’unes
fotografies de l’estat dels solars).
b).-Canvi d’enllumenat en el carrer Sant Vicent 208.
En data 10 de desembre de 2015 va enviar un escrit al Sr. Regidor D. Sergio Campillos,
àrea d’enllumenat, estant la il·luminació en el mateix estat (fanals de carretera -polígon) i
sense resoldre la petició.Se prega que se li conteste.
c).-Trasllat i desocupació de la resta d’instal·lacions provisionals educatives ubicades en
els àmbits del Parc Central d’Enginyers, Magatzem Regional d’Intendència.
Escrit rebut del Defensor del poble traslladat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
de la Generalitat Valenciana.

d).-Subvencions municipals en 2017 per a les associacions de veïns.
Sol·licita informació sobre el tema de les subvencions a les entitats veïnals per a 2017 i ja
que no es tramitaran des de la Junta Municipal segons té entés, es farà des del Servici de
Descentralització, sol·licita informació via internet a l’adreça de correu electrònic de
l’associació així com a totes les associacions de veïns, quan es posarà en marxa i com.
6.2.- Preguntes de D. Rodolfo Izquierdo, President de l’AV Creu Coberta:
Pren la paraula D. Rodolfo Izquierdo indicant que per registre d’entrada va formular les
preguntes següents:
a).- Situació i possible millora de la poda d’arbores, arbustos i altres en el barri.
b).-Situació i mesures per al seu control de l’ocupació de taules i cadires en la via publica.
Quant al Grup de Treball d’Urbanismo-Participació: Ja se li va indicar a la funcionària de
Participació que va assistir a la reunió del grup de treball d’Inversions en barris que no es
pot deixar a setanta associacions veïnals tot per a la votació per internet. Hi ha veïns que
no saben d’internet .Solicita una urna per a votar de forma senzilla. Respecte als terminis
que es van publicitar no són els 14 dies que s’ha dit, són només 11, ja que el dia 22 no
estava i del 23 al 4 són 11 dies. Es pot allargar un dia més?
En el carrer Sant Vicent 293 hi ha una casa en ruïnes en derrocament, afonant-se amb
una parada de bus al costat i en data de hui seguix allí, esta sense resoldre’s.
Per ultime, en el carrer Republica Costa de Marfil es va asfaltar una part però hi ha un tros
sense asfaltar.

6.3.-Intervé per la Plataforma veïnal de Giorgeta-Pérez Galdós D. José Tormo sol·licitant
la reforma de l’av. Pérez Galdós amb eliminació del túnel, suposant l’intens trafique una
contaminació acústica ambiental i de qualsevol tipus així com la plantació d’arbores i
modificació de les voreres.
Li contesta el Sr. president que coneix el tema i que s’esta estudiant.

6.4.-Intervé pel Moviment 15M D. Iñaki Pérez indicant que ha preparat tres escrits, un
sobre la polèmica de la gravació dels Consells. Un altre sobre registre i l’amplificació
major de la Junta per a poder escoltar millor les intervencions i un tercer sobre la
proposta de la creació d’una altra comissió en les Juntes una que es dedique
exclusivament de participació ciutadana perquè siga un procés obert als veïns. Sol·licitant
difusió de les pròpies Juntes i informació per mitjà de cartells de la convocatòria dels
Consells de Districte.
Pregunta sobre la modificació del Reglament de Participació Ciutadana i que siga obert q
es puga modificar el reglament en el futur.

6.5.-Per l’AAVV Favara intervé SRA Mercedes Puchades sobre les preguntes següents:
Preguntes de Consells anteriors sobre: El trasllat de la Subestació de Patraix .Y el tema
avions que no s’ha solucionat, sinó que s’ha agreujat. Respecte a les obres en l’espai que
la Diputació té en l’antic Convent de Jesús sol·licita compartir l’immoble destinant-ho a
espai administratiu i a les vesprades oferir allí una educació musical reglada als nostres
xiquets i jóvens.

Preguntes presentades per a este Consell sol·licitant:
a) Neteja exhaustiva d’embornals d’albellons
Contestada pel Sr President en este Consell.

com una labor

preventiva.

b) La col·locació d’un semàfor en el carrer Campos Crespo, a l’altura de l’edifici
Favara, que ja va ser aprovat. Contestada pel Sr. President en este Consell.
c) La col·locació de bancs urbans en la zona solejada junta al CEIP Tomás de
Villarroya, que esta aprovada i no s’ha realitzat. Contestada pel Sr. President en
este Consell.

d) La mediació de la policia municipal, per a evitar que les molèsties per l’activitat
de bar en el carrer Juan d’Aguiló continuen. Contestada pel Sr President en este
Consell.
e) Fanals: Reparació de les fanals de carrer Santander apagades des de fa tres
mesos. I del fanal-focus de l’edifici de l’Arxiu de la Diputació (el primer entrant des
del carrer Manuel Simó) que porta dos mesos tota la nit parpellejant. Contestada
pel Sr. President en este Consell.
f) Siga revisat i reparat un gran clot que hi ha en el jardí del carrer Montesa ja que,
es farcida amb grava i torna a afonar-se.
Intervé DªRafaela Azmezcua presidenta de l’Associació sol·licita es dote als
barris de punts d’informació en marquesines o semblant, ja que no arriba la
informació tant de la Inversió en Barris com en general no hi ha informació
sol·licitant uns punts informatius.

6.6.-Pren la paraula per l’Associació Sant Vicent Mártir-Bulevar Sud D. Elías pregunta
sobre l’assumpte de l’incendi de les naus de la fàbrica el Túria i el derrocament de l’edifici
indicant que no tenen respostes concretes. Pregunta com va l’obra del derrocament, ja
que, segons pareix estan esperant permís de la Conselleria per a retirada de l’amiant.
Intervé D. José d’esta associació, respecte al tema de les inversions en barris de la
consulta ciutadana i sol·licita una reunió amb els tècnics i/o les persones que han valorat
els projectes, ja que de tres projectes han denegat u per car i és mes barat que els altres
dos, desconeixent els criteris aplicats. Sol·licita saber el motiu de la denegació.

6.7.-Intervé per l’AV Patraix D. Vicente sobre el tema de la Consulta CiudadanaInversiones en barris, del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana. No s’ha fet
com es diu en el fullet. Els terminis publicitats en el fullet no s’han complit, ni dates
d’exposició, estudi ni debat dels projectes validats i viables. Hi ha poca informació sobre el
procés de participació dels Pressupostos participatius inversions en barris. No s’ha fet així
tal com es diu en els fullets. Es desconeix si es van a validar els projectes desconeixent
com s’esta duent a terme. Hi ha poca informació als què volem que la participació siga
gran, no hi ha hagut difusió pel que no se saben ni els projectes que seran validats ni els
paràmetres de validació.

6.8.-Intervé Veïna SRA Ángeles del barri de La Torre, sobre l’assumpte de La consulta
Ciutadana Inversions en barris, indicant que no s’ha produït la fase de debat. En la reunió
del Grup de Treball d’Urbanismo-Consulta Ciutadana per a Inversions en barris no se
sabia que projectes s’havien aprovat. A la reunió van assistir tres persones una d’elles una
funcionària d’ajuntament en representació de Participació ciutadana quan no era el mes
apropiat entenent que deuria d’estar en la reunió altres persones per a donar explicacions
del procés. Tènia que haver vingut un regidor. No se sàvia que projectes havien passat a
la segona fase. Els criteris no es van donar com a requisit per a presentar el projecte, això
es va dir després de presentats els projectes, es va dir quals eren els criteris a considerar
per a aprovar els projectes. El dia 23 és quan es van penjar en internet els projectes.

6.9.-Contestació pel Sr. President a les preguntes i qüestions plantejades en les
intervencions veïnals.

Una vegada finalitzat el torn de paraula de les intervencions veïnals, el Sr President
contesta a les preguntes i qüestions plantejades:
Així, sobre les preguntes realitzades sobre el procés d’Inversions en Barris: indica que
potser haurà fallades, però en cap moment s’ha dit que serien les prioritats en els barris.
El que s’ha volgut fer és una reserva en el pressupost inversions s’havia calculat 1 milió
per a cada junta aproximadament. Es va fer una formula i es van assignar a Jesús i

Patraix 800.000 euros pel que no se n’ha anat molt del milió del que es va parlar. El
procés és millorable, passant a exposar les dificultats dels tècnics de l’ajuntament tal com
el tècnic de jardins que ha tingut que valorar aproximadament uns dos-cents seixantaquatre projectes en una setmana.
Respecte al tema de subvencions a associacions veïnals el Servici de Descentralització i
Participació Ciutadana farà unes bases per a regular l’obtenció de subvencions a
entitats. Hi ha uns impresos de sol·licitud de subvenció per a omplir per les entitats sobre
els projectes d’activitats culturals.
A continuació, informa sobre l’assumpte de SEPES. Així indica que el 29 d’octubre
SEPES es va dirigir a la Conselleria d’Educació. El 19 de novembre es va tindre reunió i
es van desbloquejar tema quarters trasllat del col·legi Sant Ángel de la Guarda esta
previst el seu trasllat a l’estiu. La programació de l’altre quarter per a 2017. Els tècnics
municipals amb els de SEPES continua treballant en els projectes. Resta q SEPES licite
l’obra d’urbanització.
Pel que fa al solar carrer El Moncayo, són de titularitat privada. Per l’ajuntament s’insta als
propietaris perquè netegen i tanquen, i si no netegen els propietaris l’ajuntament
subsidiàriament si és el cas procedirà.
Quant al derrocament de l’edifici del carrer Sant Vicent 283 hi ha un problema amb
Iberdrola .Se va girar inspecció a l’edifici per a fer orde d’execució, per tractar-se d’un
edifici privat. Iberdrola no facilitava el derrocament per una instal·lació que tènia ací. Ja
pareix que si que ho permet Iberdrola i el propietari ara hauran de derrocar.
Contesta a D. José Tormo de la Plataforma Giorgeta-PerezGaldos sobre pregunta de l’av.
Pérez Galdós. La voluntat des de l’ajuntament implica la reurbanització integral de tota
l’av. La voluntat és redactar els projectes d’urbanització de tota l’avinguda el túnel és mes
difícil. I se’n va a intentar fer un cronograma d’execució d’actuacions. Ja es tractara en la
pròxima reunió amb els veïns.
Respecte a allò que s’ha preguntat per l’AV Favara sobre l’edifici de la Diputació de l’antic
Convent de Jesús, afegir que, com a President de Junta municipal ho ha proposat per a
utilitzar-ho la pròpia junta, per a poder tindre un local com a espai administratiu i també
reunir-se allí la Junta Municipal i ser un espai polivalent.
Per ultime i sobre el tema del derrocament de les naus de cerveses el Túria esbrinara i
s’informara l’associació.
En contestació a la pregunta de D.D.Iñaki Pérez del Moviment 15 M, sobre Reglament de
Participació ciutadana, no s’ha donat trasllat des de la Delegació informació que s’haja
constituït eixa comissió, i tampoc que s’haja iniciat el procés de modificació del
Reglament.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió sent les vint-i-una hores
trenta i dos minuts del dia de la data.
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