ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL
NORD
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE POBLES DEL NORD DEL DIA 29 DE MAIG DE 2018

ACTA NÚM. 1 CORRESPONENT A LA SESIO EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL
DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD CELEBRADA EL
DÍA 29 DE MAIG DE 2018.
ACTA NÚM. 1 CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018.

ASISTENTS/ASISTENTES:
Presidencia:
Sra Consol Castillo Plaza.
Vocals/ Vocales:
Grup Compromis:
Sra Fernanda Lapresta Gascón.
Sra Tamara Martínez López.
Sr Josep Duart Tortajada.
Grup Socialista:
Sra Enriqueta Lopis Cunyat.
Sr José Ramón Jiménez.
Grup València en Comú:
Sr Jhon Orozco Cortes.
Grup Popular:
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Sr Vístor Pons Roger.
Sr Rafael Roca Orts.
Sr José Vicente Domingo Marco.
Grup Ciutadans:
Sra Marisa Epila Badía.
Sr. Saul Castelló Ros.
Secretaria:
Sr Francisco Martín Cruz.

*A València, sent les 19.00 hores del dia 29 de maig de 2018, es reuneixen en l'Alcaldia
de Carpesa, situada en Plaça del Poble núm. 4, de Carpesa, els membres del Consell de Districte
de la Junta.
*En Valencia, siendo las 19:00 horas del día 29 de mayo de 2018, se reúnen en la Alcaldía
de Carpesa, sita en Plaça del Poble nº 4, de Carpesa, los miembros del Consejo de Distrito de la
Junta.
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1
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Constitució del Consell de Districte i nomenament de Portaveus dels grups polítics

La Presidenta dóna la benvinguda a tots i excusa l'absència de la Vicepresidenta Dª Neus
Fábregas Santana per motius personals. A continuació i com prèvia a la presentació dels vocals
dels diferents grups polítics, la Presidència procedeix a llegir el següent document:
“Benvolguts alcaldes i alcadesses dels Pobles de Carpesa, Benifaraig, Massarrojos,Cases
de Barcena Poblenou i Borbotó, vicepresident i vocals de la Junta Municipal de districte dels
Pobles del Nord, veïnes i veïns dels Pobles del Nord de València, bona vesprada a totes i
tots.Deixeu-me que remarque el dia de hui com undia històric, més de 120 anys després dels
processos en què els vostres pobles van ser anexionats o incorporats voluntàriament a la ciutat,
hui València torna a mirar als pobles, però ho fa amb una intenció diferent, no com a imposició
sinó amb la mà estesa, oferint un contracte social basat en la cooperació i la descentralització dels
serveis.Crec que és important que reflexionem sobre esta fita, i ho fem per a aprofitar esta
oportunitat. Per modest que vos puga semblar este acte de constitució, per menut que aparente
este pas que hui donem, hui posem la primera pedra d’un procés en què la Ciutat de València,
després de 120 anys que no són pocs, pregunta als veïns i veïnes dels Pobles del Nord, quin tipus
d’organització volen per millorar les seues condicions de vida i crec que és just que ho posem de
relleu.Hui també és un dia feliç per que complim una promesa. Moltes vegades la gent diu que
els polítics no cumplixen les seues promeses, doncs bé, nosaltres som dels que complim. Al
nostres programes electorals vam dir que creariem les Juntes Municipals, del Sud que la
constituírem ahir, la del Nord que ho fem hui i la de l’oest que será molt prompte per tant
nosaltres complim les nostres promeses.Per últim, vull dir-vos que les Juntes Municipals no són
la nostra meta, no són el nostre objectiu final, és sol un instrument útil que té una part del
recorregut, som conscients que açò no colma les aspiracions de molts de vosaltres, però per ara és
una eina eficaç per continuar avançant.I ara ja comencem. “
La Presidència procedeix a donar lectura dels vocals titulars nomenats:
Grup Compromís.
Sra Fernanda Lapresta Gascon.
Sra Tamara Martinez López.
Sr Josep Duart Tortajada.
Grup Socialista.
Sra Enriqueta Llopis Cunyat.
Sr José Ramón Jiménez.
Grup Valencia en Comu.
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Sr Jhon Orozco Cortes.
Grup Popular.
Sr Víctort Pons Roger.
Sr Rafael Roca Orts.
Sr. Eduardo Vicent Martín.
Grup Ciutadans
Sra Marisa Epila Badía.
Sr. Saul Castelló Ros.

Es procedeix a comunicar per cada Grup Polític el vocal designat com el seu portaveu:
Pel Grup Compromis Sra. Fernanda Lapresta Gascó.
Pel Grup Socialista Sr. Enriqueta Llopis Cunyat.
Per València en Comu Sr. Jhon Orozco Cortés.
Per Grup Popular Sr. Victor Pons Roger.
Per Ciutadans Sra. Marisa Epila Badía.
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Creació de les Comissions de Treball i nomenament de Coordinadors/es de les mateixes

Presa la paraula la Presidència per a proposar els Grups de Treball que inicialment es
constituiran asi com els Coordinadors d'aquests:
.- Grup de Cultura, Sr. Carles Verdeguer Molins.
.- Grup d´ Urbanisme, Participació i Mobilitat Sr. Jhon Orozco Cortes.
- Grup d´ Agricultura Sra. Enriqueta Llopis Cunyat.

La Presidència explica que es poden crear mes Comissions depenent de l'interés que manifesten
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els veïns/as i les diverses associacions i recorda que la participació en aquestes és lliure,
recomanant que s'inscriguen en aquestes posant-se en contacte amb els Coordinadors recentment
nomenats.

Respecte de la Comissió de Cultura recorda que és l'única que disposa d'assignació econòmica,
corresponent 3.750 euros enguany, quantitat que l'any pròxim s'incrementarà ja que transcorregut
la meitat del 2018 una part ha sigut ja gestionada pel Consell de Districte de Transits. D'altra
banda urgeix es proposen per la Comissió les activitats programades per a poder ser aprovades
en la següent reunió del Consell, atenent a la necessària tramitació administrativa d'aquestes
despeses, no recomanant-se enguany la programació d'activitats de premis i concursos, per la
seua major complexitat burocràtica.

Quant a la Comissió d'Urbanisme comunica que s'encarregarà d'impulsar i informar sobre el nou
procés participatiu DECIDIM VALÈNCIA per al 2018, que enguany es torna a central en
projectes d'inversió per barris, i que per primera vegada, assigna quantitats econòmiques
diferenciades per a cada Poble. Anima a participar a tots els veïns i veïnes, presentant projectes i
votant.Finalment i respecte a la Comissió d'Agricultura, és específica d'aquest Consell, atenent,
com no, a les especificitats del Pobles.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Règim de sessions dels Consells. Informació del seu funcionament.

La presidència informa de les dates previstes per a la celebració dels següents consells de
l'any, estant previstos per al 17 de juliol i 30 d'octubre, tots dos dimarts i a les 19.00 hores.
També informa de la possibilitat de convocar consells extraordinaris a iniciativa de l'Alcaldia de
València, de la Presidència del Consell o d'un terç dels vocals.

Quant a les mocions que poden presentar-se informa que el seu número és de tres per grup i
Consell i dues conjuntes. I respecte a les preguntes no existeix límits a la seua presentació però
prega sentit comú, per a no sobrecarregar en funcionament de l'Ajuntament amb un número
excessiu.

Informa els vocals que la Secretària del Consell els proporcionarà documentació del marc legal i
de les normes de funcionament del Consell, i de la celebració d'una reunió amb els vocals per a
resoldre qualsevol dubte que poguera existir. Quant als veïns i veïnes i les associacions podran
presentar preguntes per escrit abans de la celebració del Consell, i si escau una vegada finalitzat
el Consell, sempre existirà la possibilitat de realitzar preguntes; que es transcriuran en Fulles de
Participació que estaran a la disposició dels assistents.

Finalment pren la paraula Jhon Orozco per a informar que deixa a la disposició dels assistents
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documentació informativa i Fitxes de Propostes de Projectes, del procés DECIDIM VALÈNCIA,
perquè en prengui coneixement.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Suggeriments i propostes

No es produeix cap suggeriment o proposta.

I no havent més assumptes a tratar, s'alça la sessió sent les 19:55 hores, extenent-se la
present Acta, que firma amb mi la Presidència, de tot això com a Secretari done fe.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:55 horas, extendiendo la
presente Acta, que firma junto a mí la Presidencia, de todo lo cual como Secretario doy fe.
LA PRESIDENTA
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