ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 18 DE
DESEMBRE 2012.
ASSISTENTS:

PRESIDENT:

D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán

VOCALS:

-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
-D. José Sánchez Marín (P.P.)
-D. Vicente Orts Llacer (P.P.)
-D. Juan Carlos Ortiz Reboll (P.P.)
-D a Cristina Maria Nebot Marzal (P.P.)
-D. Manuel Lubary Martínez (PSOE)
-D. Francisco J. Guillot Pipaón (PSOE)
-D. Artur Garcia i Lozano (COMPROMÍS)
-D. Juan Francisco García Martínez (EUPV)

REGIDOR DE L'AJUNTAMENT

SRA Pilar Soriano Rodríguez (GRUP COMPROMÍS)
SRA Rosa Albert Berlanga (EUPV)
D. Vicent Sarrià Morell (PSOE)

SECRETÀRIA:

-SRA María José Beltrán Momblanch

Excusa la seua assistència:
VICEPRESIDENT: D. Miquel Domínguez Pérez

A València sent les 19 hores 00 minuts del dia 18 de Desembre 2012, 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.- Dictàmens de la Comissió d'Urbanisme adoptats en sessió celebrada el 19 de Novembre
2012.
3.- Execució del Pressupost de la Junta Municipal de Patraix Activitats festives ultime
trimestre.
4- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
d'Esquerra Unida. Assumpte: Assignació econòmica entitats ciutadanes
5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Solar existent al carrer Franco Tormo
6.- Moció subscrita el vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Parc Central d'Enginyers i Mestrança d'Artilleria.
7.- Pregunta formulada pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del
Grup d'Esquerra Unida. Assumpte: Pressupostos Municipals.
8.-Preguntes formulades pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís meus. Assumpte: Subestació de Patraix
9.- Preguntes formulades pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís meus. Assumpte: O.R.A
10.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Solar en zona Favara (C/ Campos Crespo)
11.-Pregunta formulada pel vocal D. Javier Guillot Pipaon en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Naus abandonades en Sant Marcel·lí.
12.-Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Informació preguntes/mocions anteriorment presentades.
13.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís meus. Assumpte: Situació de la Urbanització del carrer Enginyer José
Sirera, Vaig agranar de Sant Marcel-lí.
14- Precs i Preguntes.

1.-LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es procedix a la votació per conéixer els Srs. Vocals el contingut de l'Acta de la Sessió
anteriori és aprovada per unanimitat

2.- Dictàmens de la Comissió d'Urbanisme adoptats en sessió celebrada el 19 de
Novembre 2012.
Per la Sra. Secretaria es dóna lectura de l'Acta de la Comissió d'Urbanisme en els següents
termes:
En les dependències Municipals de la Junta de Patraix sítia Beat Nicolás Fator, 1 es reunix la
comissió d'Urbanisme de la Junta Municipal el dia 19 de Novembre del 2012 a les 19:00
hores.

Assistents:
VOCAL COORDINADOR: D. Juan Carlos Ortiz Reboll
VOCALS:

- SRA Adriana Hernández Massotti (PP)
- D. Santos Peral Martín (PP)
- D. Manuel Lubary (PSOE)
- D. Artur García i Lozano(COMPROMÍS)
- D. Juan Fco. García Martínez (EU)

REGIDOR: SRA Pilar Soriano Rodríguez (COMPROMÍS)
AA.VV. DE PATRAIX: D. Antonio Pla Piera – President de l'Associació
D. Luis Mars Comte – Vocal d'Urbanisme de l'Associació
D. Luis Roca Pérez – Vocal Suplent d'Urbanisme de l'Associació,
LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX: SRA María José
Beltrán Momblanch
Presa la paraula el Vocal Coordinador de la Comissió D. Juan Carlos Ortiz Reboll, posant
sobre la taula diversos assumptes referits a matèries pròpies d'urbanisme pertanyents a la
demarcació territorial de la Junta Municipal de Patraix.
Intervenen tots els assistents per mitjà d'un torn de paraula, abordant distints temes,
molèsties d'avions, gossos, jardins, entre altres.
Després d'un debat, tots els assistents coincidixen i estan conformes que es vegen en la
mesura que siga possible els temes plantejats pels distints Grups Polítics abans del Consell
en esta Comissió, com a forma d'agilitzar la dinàmica de funcionament del Consell. Ja que,
per diversos Grups Polítics es formulen Mocions i/o Preguntes coincidents dins de la
problemàtica del districte en definitiva temes de Patraix.
Per unanimitat es dictamina iniciar els treballs d'esta Comissió amb la temàtica dels solars
existents en la demarcació territorial de la Junta de Patraix , centrant-se en aquells que
pogueren ser de titularitat municipal per al que se sol·licitara llistat al Servici de Patrimoni
amb informació de la ubicació carrer i numere de policia.
Elevar al Consell de la Junta Municipal de Patraix del 18 de Desembre el dictamen sobre els
solars municipals en la demarcació territorial de la Junta de Patraix, iniciant les actuacions
pertinents per mitjà de sol·licitud d'informe el Servici de Patrimoni.
Sotmés a votació s'aprova per unanimitat.

3.- Execució del Pressupost de la Junta Municipal de Patraix Activitats festives ultime
trimestre.
Activitats Festives organitzades per la Junta: Per la Sra. Secretària es dóna lectura de l'Acta
del Jurat:
1.- XXI CONCURS DE BETLEMS. S'entregaran el 21 d'Abril 2013 en l'Acte de la Rambleta
amb motiu de la Trobada de Bandes)
JURAT XXI CONCURS DE BETLEMS

Vocals del Partit Popular: SRA Adriana Hernández Masotti
Dº Santos Peral Martín
Dº Vicente Orts Llacer
SRA Cristina Nebot Marzal
Vocal del Grup Socialista: Dº Manuel Lubary Martínez
Vocal del Grup d'Esquerra Unida: Dº Juan Francisco García Martínez
Excusa la seua assistència.Vocal del Grup Compromís: Dº Artur Garcia i Lozano
Havent realitzat la visita els dies 10 i 11 de desembre als distints betlems instal·lats, el Jurat
per unanimitat en la votació emet la següent Fallada del XXI Concurs de Betlems de la Junta
Municipal de Patraix.
MODALITAT MODERN
1. A.C.FALLA FCO. CLIMENT-URUGUAY-URUGUAI
2. FALLA JOAQUIN NAVARRO CARRÍCOLA
3. FALLA CHIVA FCO. DE PLA
1 ACCÈSSIT- A.C.FALLA AMPARO ITURBI
2 ACCÈSSIT- AAVV SANT VICENT FERRER
3 ACCÈSSIT- FALLA CARTERS LITÒGRAF PASCUAL I ABAD
MENCIÓ ESPECIAL A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL: A.C.FALLA PLAÇA DE JESUS
MODALITAT TRADICIONAL
1. FALLA ARXIDUC CARLOS-MUSICO-MUSIQUE GOMIS
2. FALLA JOSE SOTO MICO-SINDIQUE MOCHOLI
3.A.C.FALLA MESTRE BELLVER
1.ACCÈSSIT- LLAR DE JUBILATS DE LA ZAFRANERA
2.ACCÈSSIT- FALLA PLAÇA SEGÒVIA-DR.PRESES SALA
3.JUNTA FESTA MARE DE DÉU DELS DESAMPARADOS
Fdo. Adriana Hernández Massotti

Fdo. Manuel Lubary

Fdo. Juan Fco. García

Sotmés a votació és aprovat per unanimitat
1.- FESTEJOS ULTIME TRIMESTRE 2012
XXI CONCURS DE BETLEMS, Import del Festeig 150,00 €, 2. ENTREGA DE JOGUETS.
Com en anys anteriors per la Junta Municipal s'organitza un festeig per a entregar joguets als
xiquets mes desfavorits , Import del Festeig 2.435,00 € ,CONCURS DE REDACCIÓ
(S'entregaran el 21 d'Abril 2013 en l'Acte de la Rambleta amb motiu de la Trobada de
Bandes) , Import del Festeig 2.264,21 € aprovat en Consell del 27 de Març del 2012 punt
quart de l'Orde del Dia. Projecte d'Activitats Festives 2012 execució del pressupost assignat.
Consell de 26 de Juny del 2012 en el punt dos de l'orde del dia aprovat per unanimitat les
bases dels concursos de redacció, betlems constitució del Jurat i Festeig d'Activitat lúdic
festiu dins de la campanya de nadal, joguets i reis. Havent sigut aprovats com a festejos en el
Consell anterior dins del projecte d'activitats de la Junta.
Queda executat en la seua totalitat el pressupost.
Sotmés a votació és aprovat per unanimitat.

2. ENTREGA DE JOGUETS. Com en anys anteriors per la Junta Municipal s'organitza un
festeig per a entregar joguets als xiquets mes desfavorits APROVAR
Import del Festeig 2.435,00 € aprovat en Consell del 27 de Març del 2012 punt quart de
l'Orde del Dia. Projecte d'Activitats Festives 2012 execució del pressupost assignat
3. CONCURS DE REDACCIÓ. S'entregaran el 21 d'Abril 2013 en l'Acte de la Rambleta
amb motiu de la Trobada de Bandes.
Import del Festeig 2.264,21 € aprovat en Consell del 27 de Març del 2012 punt quart de
l'Orde del Dia. Projecte d'Activitats Festives 2012 execució del pressupost assignat es fa
constar que també es va aprovar el Festeig de Trobada de Bandes 7.775,04 €
Quedant executat el Pressupost en la seua totalitat. Sotmés a votació s'aprova per unanimitat.
4- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del
Grup d'Esquerra Unida. Assumpte: Assignació econòmica entitats ciutadanes
- Assumpte: Assignació econòmica entitats ciutadanes
Proposta d'Acord
Primera.- Que s'explique quina és la consignació pressupostària destinada a les entitats
ciutadanes del barri.
Segona.- Que la Junta de Districte gestione entre les associacions ciutadanes del barri esta
assignació.
Presa la paraula per a defendre la Moció D. Juan Francisco García Martínez exposant els
motius de la presentació de la mateixa. Després dels qual pel Sr. President s'indica que s'ha
donat trasllat com a Al·legació al PresupuestoMunicipal.

5.- Moció subscrita pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació del
Grup Compromís. Assumpte: Solar existent al carrer Franco Tormo
- Assumpte: Solar existent en el carrer Franco Tormo
Proposta d'Acord
S'inste al propietari o propietaris del citat solar perquè complisca les normes de manteniment
d'un solar respecte a l'estat i condicions higièniques.
En el cas en què no siga possible o no es crega convenient s'arribe a un acord amb
l'Ajuntament perquè els cedisca de manera provisional el sòl, fent-se càrrec l'Ajuntament de
la seua conservació i manteniment.
Presa la paraula per a defendre la Moció D. Artur García i Lozano.
A continuació presa la paraula el Sr. President indicant que es referix a un espai públic
pendent d'urbanitzar que es neteja periòdicament amb dificultat per a la seua neteja per
ocupació amb aparcament habitual. L'última vegada que es va netejar va ser en el mes de
novembre del 2012.
En l'actualitat es troba en part ocupat per tanca d'obres de derrocament de naus industrials
privades antigues.

Pel Sr. President es dóna lectura de l'Informe del Servici de Gestió de Residus en els termes
següents:
Els terrenys són de propietat privada per això pel que fa al final de la seua proposta,
l'Ajuntament no ha fet cap actuació de condicionament del sòl perquè no es produïsca fang
quan ploga, però manté periòdicament net de trastos i residus xicotets abocaments al voltant
de la parcel·la per falta de col·laboració i civisme.
L'equip Municipal destinat a la neteja de terrenys i solars públics que actua en la Zona 1
netejarà en breu temps (una setmana) els esmentats terrenys.
El possible condicionament del sòl tirant grava o asfalt no és competència del Servici de
Gestió de Residus.
6.- Moció subscrita el vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Parc Central d'Enginyers i Mestrança d'Artilleria.
Assumpte: Parc Central d'Enginyers i Mestrança d'Artilleria
Sol·licitem:
S'inste i s'exigisca als òrgans de govern de l'Ajuntament es concedisca la llicència d'activitat
per a la demolició de naus i magatzems, sol·licitat pel Ministeri de Foment, així com que
inste a la Generalitat Valenciana l'aprovació definitiva del Pla d'Actuació Integrada, que des
de 2007 té en el seu poder i està demorant a pesar de la deficiències dotacionales que patix la
ciutadania del districte de Jesús-Patraix-Patraix.
Presa la paraula per a defendre la Moció D. Manuel Lubary Martínez. I després d'això s'obri
un debat en què intervenen els Srs. Vocals.
A continuació intervé el Sr Regidor de l'Ajuntament D. Vicent Sàrria indicant que el Parc
Central no té res a veure amb el P.A.I van per vies distintes. Hui s'ha parlat per la Sr.
Alcaldessa de Parc Central.
No té res a veure, una cosa és que este adossat al Parc mentres que el PAI dels Quarters és
independent i ha de ser executat per SEPES.
Presa la paraula el Sr. President qui intervé en els termes següent:
Es porta des de fa anys este tema entre SEPES, quarters i col·legis. Ha de posar-se d'acord
les tres parts. El Ministeri de Defensa que té caixa única, és un Òrgan separat del Govern i té
caixa distinta. No és un problema d'Ajuntament Consell Ministeri.
Es fa constar que en este punt esta sol·licitada la paraula per l'AA.VV. Creu Coberta. Pel Sr.
President de la dita entitat D. Rodolfo Izquierdo s'exposa la situació en què estan les aules
prefabricades

7.- Pregunta formulada pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació
del Grup d'Esquerra Unida. Assumpte: Pressupostos Municipals.
Assumpte: Pressupostos municipals
Els pressupostos municipals són la ferramenta a través de la qual l'Ajuntament efectua la seua
acció política de desenvolupament de model de ciutat.
Decidir a què partida es dóna prioritat i on s'invertix, a partir dels recursos que s'ingressen, és,
perquè, una opció política.
Pregunta:
1.- Què partides pressupostàries contempla el pressupost municipal per a esta Junta de
districte.

Contesta el Sr. President en els termes següents: En el pressupost municipal de 2013
inicialment aprovat es contemplen 184.212.90€ consignats en el Sector CU 130 de
Descentralització i Participació ciutadana, en les aplicacions corresponents d'acord amb la
seua classificació econòmica, sense contemplar una distribució per districtes o barris
municipals, corresponent si és el cas, la seua distribució territorial al regidor que ostenta la
competència en la dita àrea
2.- Quines inversions s'han previst, en el pressupost municipal, per a este districte durant l'any
2013.
Contesta el Sr. President que en el capitule 6 d'inversions del Pressuposat de 2013 s'han
destinat 31.241.300 € en distintes aplicacions pressupostàries adscrites totes elles a
inversions en el conjunt de la ciutat, sense que es reflectisca un desglossament de les
mateixes d'acord amb la seua distribució per districtes o barris municipals, sent açò últim
competència de cada regidor d'acord amb la competència delegada a este efecte.
3.- Quina variació representa la inversió prevista, per al 2013, en este districte respecte de la
inversió realitzada en el 2012
Contesta el Sr. President indicant que no es pot apreciar la variació en un pressupost no
territorializado.
8.-Preguntes formulades pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació
del Grup Compromís. Assumpte: Subestació de Patraix
Assumpte: Subestació Patraix
En l'últim Ple, realitzat per la Junta el mes de setembre d'enguany, el vocal que subscriu va
formular al President d'esta Junta una sèrie de preguntes en relació amb el funcionament i el
nivell d'activitat de la subestació elèctrica situada en el carrer Gaspar Aguilar d'esta ciutat i
propietat de la Xarxa Elèctrica Espanyola.
Es va acordar pel President de la Junta que realitzaria les gestions amb el personal competent
de l'Administració a fi d'aclarir la situació actual de la citada subestació i se'ns comunicaria
en esta reunió.
Pregunta:
1.- Qual ha sigut la informació obtinguda entorn al funcionament de la subestació?.
2.- Qual és el nivell d'activitat energètica de la citada subestació?.
3.- En cas de funcionament que mesures va hi ha prendre l'Ajuntament de València per a la
protecció de possibles riscos en la salut i el benestar dels veïns de les vivendes confrontants,
Contesta el President en els termes següents:
El Sr. President ha parlat amb el Subdelegat de Govern que havia tingut una reunió amb els
veïns. Se li ha indicat que hi ha una sentència que dóna la raó a Iberdrola i poden continuar
treballant. Este mateix matí ha parlat amb Iberdrola, sobre esta qüestió.I s'ha constatat que el
consum fins a novembre de l'any en curs és d'un 3 % inferior que l'any anterior. La capacitat
esta a nivell davall.
Continua el Sr. President indicant que l'Ajuntament ha fet un esforç i ha requalificat un
terreny. Intenten compensar amb altres subestacions la demanda de subministrament.

Intervé la Regidor SRA Pilar Soriano del Grup Compromís indicant que es va fer una
inversió amb cablejat subterrani per on transiten les famílies i les bicicletes en el bulevard
Sud.
9.- Preguntes formulades pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació
del Grup Compromís. Assumpte: O.R.A
Assumpte: O.R.A
L'Ajuntament de València té en funcionament l'ordenança reguladora d'aparcaments en
diferents zones de la ciutat de València per mitjà del sistema de la O.R.A.
L'esmentat sistema grava l'aparcament amb unes taxes econòmiques als vehicles que
estacionen en les dites zones en relació amb el temps transcorregut. Estes taxes són pagades
en maquines expenedores situades en els carrers. Estes màquines tenen unes taxes mínimes i
màximes a pagar (25 min i 120 min) i només admeten quantitats exactes i en monedes fins a
un euro.
Pregunta:
1.- Quals han sigut els criteris per al funcionament d'estes màquines?
Contesta el Sr. President indicant que són els establits en els plecs de prescripcions tècniques
que regixen la prestació del servici.
2.- No seria més exacte, més adequat, que admeteren un pagament d'una quantitat exacta al
temps en què un vehicule ocupa la plaça i no existira eixe sobrecàrrec moltes vegades.
Pel Sr. President s'informa que: Les tarifes vénen determinades per l'Ordenança Fiscal
Reguladora per Estacionament de Vehicles en la via pública
3.-Hi ha la possibilitat que les maquines admeteren altres monedes, com les de 2 euros o
bitllets de 5 euros, que permeteren poder, en els casos que es considere convenient, l'emissió
de targetes prepagament, que són carregades en les maquines expenedores, o es poguera
pagar els sobrecàrrecs que corresponguen quan es passe del temps previst per a l'ocupació.
Això faria més còmode als usuaris la utilització del sistema ORA.
Presa la paraula D. Ramón Isidro que segons se li ha informat la moneda de 2 euros no és
convenient la seua utilització per la seua fàcil falsificació amb altres monedes de diferent
valor. En relació amb l'ús de bitllets, les màquines no estan habilitades per a la utilització
perquè així ho exigixen les condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.
10.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en
representació del Grup Socialista. Assumpte: Solar en zona Favara (C/ Campos Crespo)
Assumpte: Solar en la zona de Favara (c/ Campos Crespo).
Hi ha un solar entre els carrers Actor Vicente Parra, Ramón de Perellós i Campos Crespo,
tocant a un lateral de la subestació elèctrica de Patraix, propietat d'Iberdrola, el tanca del qual
presenta greus deficiències i que és utilitzat habitualment com a àrea d'escampament
d'animals domèstics i la falta d'higiene del qual deteriora la qualitat de vida dels residents de
la dita zona. No és la primera vegada que a instància i queixa del veïnat s'ha hagut de produir
una neteja general de tal solar.
Pregunta:

Sense perjuí que es tramiten les diligències i tràmits necessaris per a exigir a la propietat de
tal solar la neteja del seu interior i un tanca correcte, sense perjuí que entre el tanca i la vorera
de carrer Campos Crespo hi ha un altre solar, esta vegada, escampament per a animals
domèstics i altres de diversa índole, ser realitza la pregunta següent:
Una vegada realitzades la neteja i tancament del tanca, o durant tal procés, cal negociar amb
la Propietat del solar, és a dir, Iberdrola, la cessió de tal terreny durant el temps que la dita
entitat no puga executar el PGOU per a donar-li al veïnat, encara que siga provisionalment,
un aparcament o una àrea de recreació per a animals domèstics?. En cas afirmatiu, se
sol·licita s'inicien conversacions amb l'AA.VV. de Favara i en esta Junta Municipal s'aprove
el destí de tal solar conforme al sentir majoritari de la ciutadania a través de les seues
organitzacions veïnals i polítiques,
Pel Sr. President es dóna lectura de l'Informe del Servici de Gestió de Residus:
Efectivament hi ha les parcel·les privades i públiques citades en la seua exposició i les
circumstàncies urbanístiques són les que s'adjunten en un altre document.
Les dos parcel·les, tant la pública com la privada, s'han netejat amb la freqüència
necessària i el tanca reparat convenientment estos anys passats (exptes 02801-2010-40,
02801-2011-749, 02801-2012-50) i l'actual.
Esta solució transitòria es repetirà novament l'any que ve i així successivament
11.-Pregunta formulada pel vocal D. Javier Guillot Pipaon en representació del Grup
Socialista. Assumpte: Naus abandonades en Sant Marcel·lí.
Assumpte: Naus abandonades en Sant Marcel·lí
L'Associació de Veïns del barri de Sant Marcel·lí ha reclamat a l'Ajuntament el derrocament
d'unes naus abandonades des de fa anys pel mal estat en què es troben i per tindre les cobertes
de fibrociment, un material que pot ser tòxic per als residents de la zona.
Per la seua banda, fonts municipals van indicar que les naus formen part d'una de les unitats
d'execució del Parc Central i, per tant, seran els promotors encarregats d'executar eixa unitat
els que hauran d'urbanitzar la zona i entregar-la a l'Ajuntament. En concret, l'espai de les naus
està plantejat com a zona verda.

Pregunta:
1.- L'execució del Parc Central, vistos els Pressupostos de 2013 i per les notícies rebudes, no
pareix ni a curt ni a mitjà termini, per la qual cosa es pregunta: Permeta l'Ajuntament i fins a
quan, que les dites naus romanguen abandonades sense les més mínimes condicions d'higiene
i seguretat a la salut dels residents del barri de Sant Marcel·lí?.
Contesta el Sr. President en els termes següents: La zona verda a què fa referència la pregunta
relativa al jardí situat entre els carrers d'Enginyer José Sirera, Sòria i Músic Cabanilles,
correspon a un PAI que actualment esta tramitant-se pel Servici de Planejament i que
s'executara per l'empresa promotora.
Els terrenys que fan referència no són de propietat municipal, raó per la qual este Servici no
pot enjardinar provisionalment la superfície qualificada com a espai lliure.
12.-Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Manuel Lubary Martínez en representació del
Grup Socialista. Assumpte: Informació preguntes/mocions anteriorment presentades.

Assumpte: Informació preguntes/mocions anteriorment presentades
Respecte a les mocions/preguntes anteriorment presentades pel grup socialista, relatives a la
seguretat d'antenes mòbils de telefonia instal·lades en el nostre districte, deteriorament del
servici de neteja, convocatòria del Consell Social, situació de la subestació elèctrica de
Patraix, construcció de l'Institut del Bulevard Sud, situació del C. P. Eliseo Vidal,
Subvencions de participació ciutadana, passarel·la Amparo Iturbi, aparcament de la Plaça
Escultor Frechina, ús de les autoescoles en el Cementeri general, duració de temps semàfors
accés a Sant Marcel·lí, PAI de Patraix, situació esportiu de “La Rambleta” i deficient
il·luminació en carrer de Sant Vicent.
Pregunta:
Se'ns pot facilitar informació afegida respecte d'això?
Per l'AAVV Creu Coberta s'ha sol·licitat intervindre en este assumpte
Presa la paraula el Sr. President indicant que s'ha contestat amb la informació facilitada pels
Servicis Competents de l'Ajuntament de València. I, que respecte dels informes pendents de
rebre es donarà compte dels mateixos.

13.- Pregunta formulada pel vocal portaveu D. Artur García i Lozano en representació
del Grup Compromís. Assumpte: Situació de la Urbanització del carrer Enginyer José
Sirera, Vaig agranar de Sant Marcel-lí.
Assumpte: Situació de la Urbanització del carrer Enginyer José Sirera, Barri de Sant
Marcel·lí.
El carrer Enginyer Manuel Sirera es troba en l'actualitat sense urbanitzar, com este pendent la
construcció de vials i d'una zona verda, la degradació que patix el barri per la paralització
d'estes intervencions fa que molts xiquets i xiquetes hagen de creuar un solar per a accedir al
Centre Faust Martínez.
Pregunta:
1.- Quals són les causes per les quals no s'ha efectuat la connexió del carrer Enginyer José
Sirera?.
Contesta el Sr. President en els termes següents: L'Ajuntament de València ha tret a licitació
el contracte per a l'execució de l'obres d'obertura del carrer Enginyer José Sirera, entre els
carrers Sòria i Sant Vicent amb vista a completar la urbanització del carrer referit.
En estos moments el tràmit es troba en fase d'obertura de les ofertes que s'han
presentat al concurs.
El projecte compta amb un pressupost base de licitació de 157.268,83 € més IVA.
2.- Quan es té previst acabar la urbanització de l'esmentat carrer?
Contesta el Sr. President en els termes següents: El termini d'execució de les obres no haurà
de ser superior a dos mesos, o el que resulte de l'oferta, a comptar de la data de l'Acta de
Comprovació de replantejament
3.- Quan es té prevista la construcció de la zona verda entre els carrers Enginyer José Sirera,
Sòria i Músic Cabanilles?.

Contesta el Sr. President: La zona verda a què fa referència la pregunta relativa al jardí situat
entre els carrers d'Enginyer José Sirera, Sòria i Músic Cabanilles, correspon a un PAI que
actualment esta tramitant-se pel Servici de Planejament i que s'executara per l'empresa
promotora.
4.- Es té prevista alguna actuació provisional fins que es produïsca la urbanització definitiva?.
Contesta el Sr. President: Els terrenys que fan referència no són de propietat municipal, raó
per la qual no pot enjardinar provisionalment la superfície qualificada com a espai lliure.
14- Precs i Preguntes.
Abans d'entrar en precs i preguntes es comunica que per l'Associació de Favara s'ha sol·licitat
formar part de la Comissions de Treball de la Junta.
No es formula cap prec i cap pregunta.
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 data dalt indicats.
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