ACTA CORRESPONENT Al CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 01
DE FEBRER DE 2018

ASSISTENTS:
PRESIDENT:
-D. Vicent Sarrià Morell (PSOE)
VICEPRESIDENT:
-D. Carlos Galiana Llorens (Compromís)
VOCALS:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Figuera Més (Compromís)
- Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- Dª .María Jesús Cabel Sánchez (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente Ortuño Requena (València en Comú)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
- D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- D. José Forner Cervilla (Ciutadans)

SECRETÀRIA:
-D. ª María José Beltrán Momblanch

EXCUSEN LA SEUA ASSISTÈNCIA:
VOCALS
-D. Julio Such Miralles (PSOE)
-Dª Susana Reich Scorssone (Ciutadans)
-D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
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A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 01 de febrer de 2018, es
reuneixen en els locals del Centre Municipal de Serveis Socials de Patraix,
situada en la C/ Salabert, 13, els components del Consell de Districte que
anteriorment es relacionen per a tractar els següents punts de l'Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 19 d'octubre
de 2017
2. Informe de la Presidència del Consell. Dació de comptes i informació per
l'EMT sobre els canvis de la línia d'autobusos
3. Propostes dels Grups de Treball
4. Mocions dels Grups Municipals:
4.1 Grup Ciutadans
4.1.1 Moció del Grup Ciutadans relativa a reparació de danys en Creu
Coberta del Camí ral de Madrid
4.1.2 Moció del Grup Ciutadans relativa a diverses qüestions en el
funcionament de les línes de l'EMT.
4.1.3 Moció del Grup Ciutadans relativa a l'execució dels pressupostos
participatius.
5. Precs i Preguntes dels Vocals: Pregunta del Grup Ciutadans relativa a la
modificació de les línies de l'EMT/Pregunta del Grup Ciutadans relativa a
la modifícació dels línies de l'EMT.
6. Intervencions Veïnals.

El Sr. president dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió.
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1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 19 d'octubre
de 2017.
No es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior per conèixer els senyors
vocals el seu contingut.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

2. Informe de la Presidència del Consell. Dació de comptes i informació
per l'EMT sobre els canvis de la línia d'autobusos.
Pren la paraula el Sr President D. Vicent Sarrià Morell, informant que a aquest
consell assistirà el Senyor D. Josep Enric García, Gerent de l'EMT València,
indicant que en finalitzar la seua intervenció, s'habilitarà un torn de preguntes
als veïns.
Seguidament, inicia la seua intervenció el Senyor D. Josep Enric García,
Gerent de l'EMT València, agraint l'assistència de les persones congregades en
la Junta, i passant adonar dels canvis de les línies d'autobusos:
A l'abril de 2017 ja es va informar dels canvis en la xarxa de transports. A partir
de les propostes realitzades, s'ha fet un estudi i es duen a terme canvis de
línies en la segona quinzena del mes de febrer.
S'informa de les millores que té previstes l'EMT per al mes de febrer, primer les
de tota la ciutat que afecten a vuit línies, i en segon lloc les que afecten a
aquest Districte. Continuant amb la reorganització de línies que es va fer en
2016, fruit de totes les reunions que es van tenir amb els veïns, es modificaran
les línies 18 i 25, es va a canviar la nomenclatura de les 90, per ser les més
llargues, i creuar tota la ciutat, en aquest cas tindrem la 92,93, 94, la 95, que ja
existeix, la 98 que és nova, i la 99 que també existeix.
La línia 18 que va fins a l'Hospital La Fe, els veïns van sol·licitar que arribara
també a l'Hospital Peset, es va veure viable i així es va fer, indicant que ha
sigut acceptat pels ciutadans. Aquest canvi suposa una millora que es va fer
possible amb una nova infraestructura, les obres de la qual s'estan executant,
des de la plaça Porta de la Mar, que possibilitarà una major mobilitat dels
autobusos que podran girar per la Glorieta, i una zona d'intercanvi ràpid, per la
qual cosa s'obtindrà un sistema més flexible i més eficient. Quant a la línia 25,
que va al Palmar i el Perellonet, i que té el seu final en C/ Cerdan de Tallada,
amb aquest bescanviador es va a traslladar a Porta de la Mar, que és una zona
amb millor accessibilitat. La línia 92, que és l'actual línia 2, i que molt del seu
recorregut està solapat amb la línia 3, per a millorar la freqüència s'augmentarà
la capacitat, i per a açò ja es disposen de nous autobusos articulats de 18
metres, i a més són híbrids. La línia 3 i 41 es fusionen en la nova línia 93, amb
el que el servei que donava la 41 solament en dies laborables, ara es donarà
tot l'any, amb la millora afegida que durant els caps de setmana i a l'estiu la
línia arribarà fins al passeig marítim. 5 La línia 94 és de nova creació, que
absorbeix en gran parteix el recorregut de la línia 1, i es va ampliar el
recorregut de la 99 de manera que faça tot el recorregut que cap a la 1, i llavors
la 94 ja no haurà de fer aqueix tram, i en la 94 es va a millorar el servei en Nou
Campanar. La línia 95 és l'actual, amb la diferència que en comptes d'arribar a
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Plaça d'Amèrica i creuar pel pont de la flors, entrarà per Navarro Reverter, que
serà de doble sentit per a autobusos, fins a la Porta de la Mar, amb el nou
bescanviador, i amb la possibilitat de transbord amb totes les línies que van a
confluir a Navarro Reverter. La línia 98 és l'actual línia 29, i acabarà en el
passeig marítim, amb el que tota la xarxa d'hivern es potencia perquè tot l'any
hi haja servei a la platja. I finalment la línia 99, que, com es va dir, acabarà en
el passeig marítim. Quant a les freqüències, totes es milloren, i es van a invertir
més recursos, com per exemple, en la línia 25, que va al Saler, i té molta
demanda a l'estiu, es van a posar més autobusos articulats, concretament des
del 3 de Juny a Setembre. La línia 93 tindrà una freqüència constant de 8
minuts. La 94 es posarà en freqüències de 8 a 9 minuts. I la 98, baixarà als 9
minuts, respecte als 11 actuals. La 99 es reforça molt en la franja de la
vesprada, amb una freqüència de 8 minuts al matí i 11 a la vesprada. Es
preveu que tots aquests canvis es duguen a terme a partir del 15 de febrer.
Pel Sr. President s'estableix un torn d'intervencions per a formular preguntes
sobre l'exposició de les línies de l'EMT realitzada.
En primer lloc, pren la paraula D. Rodolfo Esquerre, President de la AV Creu
Coberta, preguntant sobre si la línia 23 va a seguir mantenint-se activa., al que
el Gerent contesta afirmativament. D'altra banda, fa esment sobre si van a
reconsiderar el poder aparcar de nou en horari nocturn en el carril bus de
l'EMT. El Gerent li contesta que es manté que no es pot realitzar l'aparcament
nocturn en el carril de l'EMT..
En segon lloc, pren la paraula el Vocal del Grup Ciutadà D. José Forner,
preguntant si s'ha consensuat aquests canvis i amb qui. Li contesta el Gerent
que amb anterioritat a la celebració del Consell, ha mantingut reunions amb la
Federació de Veïns i que avui, presencialment, està informant sobre els canvis
en la línia de l'EMT.
Finalment, presa intervé en representació de l'Associació de Veïns de Favara,
Rafaela Azmecua, preguntant si es va a publicitar tots aquests canvis exposats,
al que li contesta el Sr. Gerent de l'EMT, que efectivament es va a publicitar. En
segon lloc, li pregunta sobre la possibilitat d'unir els barris amb els centres
d'especialitats, al que el contesta el Sr. Gerent que l'objectiu màxim és un
transbord per a arribar als Centres de Salut i que manquen de pressupost.
3. Propostes dels Grups de Treball.
Grup de treball de Cultura:
Pren la paraula el Sr. Vocal coordinador del grup de treball D. Arturo García i
Lozano exposant que s'han reunit el dia 29 de gener, passant a donar lectura
de l'acta de la Comissió de Cultura.

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Dades dels actes de Cultura a realitzar en 2018
Trobada de Bandes de Música
Proposta d'actuació sobre els locals de l'Antic Convent de Santa María
Precs, preguntes i propostes.
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Pren la paraula el Sr. Vocal Coordinador D. Artur García i Lozano, informant del
pressupost assignat per a l'any 2018 i sobre l'escrit presentat per registre
d'entrada signat per tots els membres de la Comissió Cultura i dirigit a la Sra.
Regidora Donya Neus Fábregas, sol·licitant major pressupost per a realitzar les
activitats culturals de la Junta Municipal de Patraix, indicant que s'ha contestat
que per a enguany 2018 en la mesura en què està ja repartit el pressupost no
es va a considerar, si bé s'estudiarà per a l'any 2019 dotar de major pressupost
a la Junta Municipal de Patraix. A continuació s'aborda l'assumpte de l'antic
claustre de Santa María de Jesús, informant sobre l'entrevista del President de
la Junta amb el Diputat competent sobre l'immoble, estant pendent de conèixer
els resultats de les gestions que s'hagen pogut realitzar a aquest efecte
d'aconseguir la utilització d'aquest immoble per a Conservatori de Música de
Patraix.
Per la Sra. Secretària s'informa que està elaborant el projecte del Master
d'Adreça Pública Local sobre la Transparència de l'activitat dels Òrgans de
Govern Col·legiats, els Consells de Districte, el cas del Consell de Districte de
la Junta Municipal de Patraix i Grup de Treball de Cultura. Pla de Millora de la
Qualitat, Transparència, participació i accés a la informació de la ciutadania en
els processos de presa de decisions dels òrgans col·legiats de les Juntes
Municipals de Districte. El cas de la Junta Municipal de Patraix, el seu Consell
de Districte i el Grup de Treball de la Comissió de Cultura. Impuls de mesures
de participació ciutadana amb suport d'una eina col·laborativa (aplicació
informàtica).
Per unanimitat dels assistents s'aprova l'engegada del treball de final de
Master, Pla de Millora sobre la Transparència de l'activitat del Consell i Grup de
Treball de Cultura, amb les mesures necessàries per a la seua implantació,
exposat per la Secretària de la Junta i s'adopta com a forma de treballar el
suport de l'eina col·laborativa en suport electrònic que facilitarà el SERTIC a la
Junta Municipal de Patraix, perquè la Secretària, com a administradora de l'eina
col·laborativa, l'engegue en el Grup de Cultura, existint la possibilitat de la seua
posterior utilització per al Grup de Treball d'Urbanisme i Benestar Social.
1. PROJECTE D'ACTIVITATS CULTURALS DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE PATRAIX DE 2018
I. FESTEJOS 2018
- XX Trobada de Bandes. A realitzar en el Centre Cultural La Rambleta a l'abril
o maig.
Pressupost total………….…………………………….……….. 3900,00€
Desglossament:
1.- Agrup. Musical Creu Coberta…………………………........750,00€
2.- A.Cult. Falla Gral. Barroso…………………………………..750,00€
3.- Agrup. Musical San Isidro…………....................................750,00€
4.- Agrup. Musical de Patraix…………………………………..750,00€
5.- Va unir Musical Sant Marcel-lí………………………….….900,00€
En consideració a la celebració del XX aniversari d'aquest festeig es considera
la possibilitat de realitzar-ho en el Conservatori de Música Jose Iturbi (Avinguda
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Balears), en el Centre Cultural la Petxina, en el Palau de la Música o Espai
Cultural la Rambleta.
-

-

-

Reconeixement a la labor realitzada per persona física o entitat.
Lliurament de dos socarrats per un import de 100€. Presentació
d'instàncies del 2 d'octubre al 31 d'octubre.
Certamen de Pessebres. Un socarrat per import de 75€. Presentació
d'instàncies del 3 al 10 de desembre.
“Trobada Cultural”, lliurament dels premis dels concursos i
actuacions corals i de dansa valenciana. Actuació de dos corals, 250
€ cadascuna, en total 500€. Actuació d'un grup de dansa per import de
250€. La data de celebració serà el 25 de novembre en el Espai la
Rambleta.
Mesures per a la publicitat dels actes programats. Emmarcar quatre
cartells editats per la Junta 200€, proveïdor Trofeus Gimenez.

II. CONCURSOS 2018
S'han redactat les bases per a tots els concursos en els mateixos termes que
l'any anterior, però s'acorda eliminar de totes en la base relativa als premis “no
podran ser premiats els qui hagen obtingut algun premi en els anys anteriors”.
-






-

Concurs de Redacció infantil per als Col·legis del Districte. Amb el
tema “Ecologia i Medi ambient. Respecte al Medi ambient” per a la
modalitat en llengua castellana i “Ús responsable de les xarxes
(Ciberacoso)” per a la modalitat en llengua valenciana.
Pressupost Total…………………………………………………1100,00€
Premis, pels imports que a continuació es relacionen :
2 premis per a la modalitat en valencià o castellà:
1º premi…………………………………………………………… 300,00 €
2º premi……………………………………………………………200,00 €
1º premi per a la modalitat en valencià……………………….300,00 €
1º premi per al Col·legi amb més participació..........................300,00 €
Certamen Literari. S'han redactat les bases del Certamen Literari de la
Junta Municipal de Patraix. S'han aprovat les bases en les quals s'inclou
la data límit de la presentació de sol·licituds des d'inici 30 de setembre
al 30 d'octubre de 2018, per a participar en aquest Concurs Literari.

Pressupost Total……………………………………………………….2050,00€
 Premis, pels imports que a continuació es relacionen :
 1º Premi
prosa……………………………………………………………850,00€
 2ºPremi…………………………………………………………500,00€
 3ºPremi…………………………………………………………200,00€
 Premi poesia…………………………………………………..500,00 €

-

Concurs de fotografia. S'han aprovat les bases en les quals s'inclou la
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data límit de la presentació de sol·licituds des d'inici 30 de setembre al
30 d'octubre de 2018, per a participar en aquest Concurs.
Pressupost Total………………………………………………………1700,00€
 Premis, pels imports que es relacionen:
 1º Premi………………………………………………………….500,00 €
 2º Premi………………………………………………………….400,00 €
 3º Premi………………………………………………………….300,00 €
 Deu accésits de 50 € per a les restants millors
fotografies……………………………………………………….500,00 €

-

Publicitat, cartells, libritos i diplomes de totes les activitats.
Despeses d'impremta…………………………………………….2625,00€

-

Es proposen diverses activitats noves a realitzar, dirigides als veïns
pertanyents a la demarcació territorial tals com: foment de les arts
escèniques (teatre en valencià, escenificació…), així com tecnologia
audiovisual, curts sobre els barris de la demarcació territorial de la Junta
Municipal de Patraix i, en concret, sobre el Mercat de Jesús, en
consideració a l'aniversari de la seua implantació.
Pressupost per a elaboració d'un curt 1500,00€, quedant condicionat a la
dotació pressupostària per a la realització d'aquest acte.
Sotmès a votació s'aproven per unanimitat els dictàmens de la Comissió
de Cultura, quedant aprovat el projecte d'activitats culturals, així com les
bases i normes que regeixen els concursos. I quedant condicionada
l'activitat cultural respecte al Mercat de Jesús a l'aprovació i assignació
del pressupost necessari. I s'aprova donar trasllat al servei de
Descentralització per a la tramitació dels expedients segons el
procediment establit per a l'aprovació de la despesa i a la Regidoria de
Participació Ciutadana i Acció Veïnal per a coneixement del Programa
d'Activitats i publicitat dels actes que realitzarà la Junta Municipal de
Patraix durant el primer i segon semestre de 2018, com a mesura per a
millorar la publicitat dels actes culturals, tal com, es planteja en el treball
realitzat per la Secretària i com a proposta de millora de la qualitat en la
tramitació del projecte d'activitats culturals de la Junta Municipal de
Patraix. I també per unanimitat dels assistents s'aprova l'engegada del
treball de final de Master, Pla de Millora sobre la Transparència de
l'activitat del Consell i Grup de Treball de Cultura, amb les mesures
necessàries per a la seua implantació, exposat per la Secretària de la
Junta i s'adopta com a forma de treballar el suport de l'eina col·laborativa
en suport electrònic que facilitarà el SERTIC a la Junta Municipal de
Patraix, perquè la Secretària, com a administradora del grup en l'eina
col·laborativa, l'engegue en el Grup de Cultura, existint la possibilitat de
la seua posterior utilització per al Grup de Treball d'Urbanisme i Benestar
Social.

Grup de treball d'Urbanisme:
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Pren la paraula el Sr. Vocal coordinador del grup de treball D. Javier Guillot
Pipaón indicant que es reunirà el dia vint de febrer en els locals de la Junta
Municipal de Patraix, on assistirà la Sra. Regidora Donya Pilar Soriano.
Grup de treball de Benestar Social:
El dimarts trenta de gener es va celebrar una reunió del GT de Benestar Social
en els locals de la Junta de Districte de Patraix, amb diversos punts a destacar:
1.
2.
3.
4.

Presentació dels/les assistents
Seguiment de la precarietat, dependència i pobresa del barri
El Grup de Treball i els Col·lectius Socials. Trobada amb la PAH
Desarollamos l'activitat de dinamització intergeneracional amb
l'experiència de Ciutat Vella?
5. Seguiment de la situació d'inseguretat ciutadana en la zona de Gaspar
Aguilar
6. Precs i preguntes
Pansa a exposar el contingut de la reunió a la qual van assistir vocals,
Associacions de Veïns i veïns i la Directora de Serveis Socials CMSS de
Patraix. Del tractat en la reunió a destacar el seguiment de la precarietat,
dependència i pobresa en el barri i la seua atenció en el Centre Municipal de
Serveis Socials del barri, així com alguns casos donats en l'atenció ciutadania
demandant i la seua espera de resolució. També es va abordar l'assumpte de
la precarietat en l'habitatge i els deshaucios, informant membres de la
Plataforma Antidesahucios PAH d'alguns aspectes. Es proposa crear un equip
de voluntariat i acompanyament per a les persones necessitades i vulnerables
amb poca capacitat resolutiva i de formació, per a acompanyar-les als Centres
on puguen resoldre els seus casos. Així també exposa que s'està treballant en
una activitat de dinamització intergeneracional amb el Grup de Treball de
Cultura de la Junta Municipal de Patraix, on participen xiquets i tercera edat del
barri. Aquesta activitat consisteix en la promoció de jocs valencians de carrer
que s'estan perdent amb el pas dels anys. En últim lloc es va tractar sobre les
últimes notícies de la situació en la zona de Gaspar Aguilar i la resposta de
l'Ajuntament de València.

4. Mocions dels Grups Municipals.

4.1. Grup Ciutadans
4.1.1. Moció del Grup Ciutadans relativa a reparació de danys en Creu
Coberta del Camí ral de Madrid. La defensa el vocal D. José Forner Cervilla,
passant a donar lectura:
La Creu Coberta del Camí ral de Madrid és un Bé d'Interès Cultural que, com a
tal, ha de ser mantingut i lloc en valor. Des del passat mes de març, els pivots
que es troben en l'entorn immediat de l'immoble estan fracturats com a
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conseqüència d'un accident. Així mateix, és sabut que el paviment sobre el
qual queda sustentat el Bé pateix una degradació imoortante que ha de ser
esmenada en llaures a mantenir el nostre patrimoni municipal en el millor estat
de conservació.
Pren la paraula el Sr. President indicant que segons informe de la Regidoria de
Patrimoni Cultural, s'ha habilitat la línia pressupostària a aquest efecte i
s'assumeix la moció.
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la següent moció sobre la Creu
Coberta del Camí ral de Madrid, bé d'interès cultural de València. 1. Que es
reparen, amb la major diligència, els danys ocasionats en els pivots de pedra
que delimiten l'entorn immediat de la Creu Coberta, en llaures a la seguretat
vial de la zona i a la restitució de la dignificació d'aquest bé d'interès cultural
2. Que es condicione el paviment de l'entorn immediat de la Creu Coberta, la
progressiva degeneració de la qual ha de revertir-se de manera urgent
4.1.2 Moció del Grup Ciutadans relativa a diverses qüestions en el
funcionament de les línies de l'EMT. La defensa el Vocal D. José Forner
Cervilla, passant a donar lectura del següent:
El compliment d'estàndards de freqüència en EMT València, estudi de millora
de les freqüències teòriques en horaris laborables d'hivern i assegurament del
funcionament de panells informatius.
Intervé el Sr. President i proposa la següent Moció alternativa:
Que les juntes de districte, en virtut del seu paper de representació ciutadana,
s'insta al Govern d'Espanya a posar fi al maltractament al servei públic de
transport valencià i a finançar el transport metropolità de València amb equitat
respecte als de Madrid i Barcelona; i que permeta, en els seus pròxims
pressupostos generals de l'Estat, realitzar la taxa de posició que permet
l'increment de plantilla que l'EMT requereix per a continuar el camí de millora
impulsat pel Govern Local.
Sotmesa a votació la moció alternativa és aprovada per unanimitat.
4.1.3 Moció del Grup Ciutadans relativa a l'execució dels pressupostos
participatius. Queden pendents projectes dels pressupostos participatius
d'edicions anteriors. La defensa el Sr. José Forner Cervilla passant a donar
lectura de la moció:
Pel que fa a aquesta convocatòria, només es va a desarollar onze projectes en
comptes del molt més nombrosos d'edicions anteriors.
Pren la paraula el Sr. Regidor D. Vicente Ortuño Requena, indicant que aquest
tema es va plantejar en la reunió amb la Regidoria de Participació i Acció
Veïnal i que es coneix la situació de lentitud que ve donada per tractar-se de
processos que s'han de coordinar i informar. Tot açò s'ha de dur a terme amb
un temps i és el motiu que provoca la situació de lentitud.
Sotmesa a votació, es rebutja la moció per sis vots en contra i quatre a favor.
5. Precs i Preguntes dels Vocals.
Pren la paraula D. José Forner Cervilla (G.Ciutadans) realitzant preguntes
sobre el canvi i funcionament de les vuit línies de l'EMT.
Formula les preguntes següents:
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-

-

A quines associacions que conformen els districtes àmbit d'aquesta
Junta Municipal han sigut explicats aquests canvis?
Aquests canvis de línies han sigut consensuats amb agents socials i
veïnals de la ciutat de València? En cas afirmatiu, detallen el procés
participatiu al com han sigut vinculats aquests canvis, els participants en
el procés (associacions), i detallen els suggeriments aportats per les
persones o entitats participants dels districtes àmbit d'aquesta junta
municipal i aquelles que hagen sigut incloses de manera definitiva en les
modificacions presentades.
Quines freqüències van a tenir les noves línies modificades?

La contestació a aquestes preguntes es realitza per escrit per part de la
Regidoría d'Urbanisme, agraint l'interès mostrat, i indicant-li que des de mitjan
febrer que serà quan començaran a funcionar les noves línies, es continuarà
informant de les novetats d'aquestes, especialment a l'entorn d'aquelles línies
que es vegen afectades.
6.-Intervencions Veïnals.
Pel Sr. President es recorda que les preguntes es poden presentar en
qualsevol moment, encara que no estiga convocat el consell, tot açò per a
poder agilitar els informes dels diferents serveis municipals i traslladar les
respostes amb promptitud.
En primer lloc, intervé D. Rodolfo Esquerre, President de la AV Creu
Coberta sobre els següents assumptes:
Inicia la seua intervenció D. Rodolfo Esquerre fent incapié en els problemes del
Carrer Sant Vicent, i en concret amb els problemes de brutícia produïts per
l'abocament de brosses que tiren els “okupes” que hi ha allí allotjats en aquesta
zona, a més del botelló que s'organitza totes les nits, des de fa vint anys, a
causa del tràfec de joves que visiten les discoteques allí establides.
També fa incapié en la poda d'arbres; carril bici; policia local; trencament dels
contenidors de brossa; la falta de zones esportives en la zona; falta de
subvencions; augment de tràfic, en concret un 6% en els barris de la Creu
Coberta.
Pel Senyor President es contesta que ja li l'ha traslladat la contestació a les
preguntes formulades per escrit.
En segon lloc, intervé com a portaveu dels comerços de la C/ Arquebisbe
Aloechea, Donya Mari Carmen Aygües Puchau:
Pren la paraula per a comentar sobre l'assumpte del canvi de sentit per als
vehicles de la Calle Arquebisbe Aloechea, fet que ha motivat pèrdues del 50%
en els comerços d'aquest carrer, ja que els cotxes ja no baixen per on estan
situats els comerços.
El Sr. President respon indicant que tot el que s'està fent és de manera
provisional i que en el seu moment es veurà la planta definitiva. Consta la seua
petició i la valoració.
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En tercer lloc, intervé D Juan Julián Verges Mora, President del Parc
Central Empare Iturbi.
Comença la intervenció formulant les següents qüestions:
1. Reculada parcel·la en la qual se situa la coneguda com a “Vorera de la
Mort”: para quan la reculada?
2. Demolició barracons situats en el CEIP “Sant Angel de la Guarda”. Para
quan la demolició i para quan la urbanització d'aqueixa zona?
3. CEIP “Sant Angel de la Guarda”, para quan l'inici de la seua construcció?
4. Parcel·les situades en el carrer del Moncayo i “ex – Parc Central
d'Enginyers”, para quan la seua neteja, esbrosse, poda, desratització,etc?
5. Informació sobre expedient iniciat en 2015 en C/ Sant Vicent Martir nº 2385ª porta, per a la retirada immediata de la unitat exterior d'aire condicionat
instal·lada en el pati interior de llums d'aquesta finca, així com el per què de
la no engegada de la imposició de les multes coerctivias que autoritza la
legislació infringida.
El Sr. President indica que se li respondrà per escrit.
D'altra banda li assenyala que hi ha converses amb SEPES per a dur a terme
la demolició, per la qual cosa hi ha compromís i projecte per a açò.
Pel que fa a la construcció del nou col·legi CEIP “Sant Angel de la Guarda”, el
Sr. President es remitent a les respostes escrites.
En quart lloc, D. Ximo Mora en representació de l'entitat Scout Bitàcola:
Pren la paraula el Sr. Ximo Mora, indicant que ja ha rebut resposta escrita.
En cinquè lloc, Dª. Rafaela Azmezcua en representació de l'Associació de
Veïns de Favara:
1.- En la cantonada de Campos Crespo amb Ramón de Perellós, s'estan
realitzant dues obres amb construcció d'espais educatius-recreatius, fent una
mala construcció en una d'elles, sent inaccessible la seua entrada quan plou.
Quan es van a acabar aquestes obres? Es van a plantar arbres en aquests
espais?
2.- Sol·licita el tancament en del Jardí de pare Jofre ja que durant la nit causa
problemes als veïns pel botelló que es realitza en aquestes instal·lacions.
3.- Quan es va a produir el clos del solar de darrere de la subestació?
4.- Relació de carrers amb escocells buits, per la qual cosa se sol·licita la seua
reposició.
Pel Sr. President se li contesta que se li han remès respostes per escrit a les
preguntes de l'Associació. Així també respecte a l'assumpte de les obres i la
data de finalització informa, que existeix una aprovació provisional i que la
Comissió d'Urbanisme en el primer trimestre realitzarà l'aprovació provisional
del planejament i al final de l'any la definitiva. Els propietaris podran demanar
llicència per al Projecte de Centre Cívic i en aquest semestre poder presentar
projecte. I l'any 2019 es licitarà.
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En sisè lloc, intervé D. Vicente Aroca en representació de l'Associació de
Veïns de Patraix:
Intervé sobre el mateix assumpte del Projecte de Centre Cívic que l'Associació
de Favara ha sol·licitat informació i pel Sr. President ja s'ha contestat sobre
aquest projecte, perquè l'any 2019 es licitarà l'obra.

I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió sent les vint-i-una
hores cinquanta-vuit minuts del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
J.M.PATRAIX

VºBº
EL PRESIDENT DE LA J.M.PATRAIX

Fdo: Mª José Beltrán Momblanch

Fdo: Vicente Sarrià Morell
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