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ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL
NORD

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE POBLES DEL NORD DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2020
En l´Alcaldia de Carpesa Plaça del Poble nº 4, a les 19:10 hores del día 12 de febrer davall
la Presidència del Sr. Alejandro Ramón Alvarez , es va reunir en sessió extraordinaria, el Consell
de Districte dels Pobles del Nord, amb l´assistencia dels components del mateix; pel Grup
municipal Compromis, els vocals D. Josep Duart Tortajada, D. Joan Estelles i Andres i Dª
Fernanda Lapresta Gascón, pel Grup municipal Socialista els vocals D. Manuel Mellado Rubio
i D. Manuel Ballester Marco, pel Grup municipal Cuitadans Dª Marisa Epila Badai , pel Grup
municipal Partirt Popular D. Victor Pons Roger i D Jose Vicente Domingo Marco, no assisteix
cap vocal pel Grup municipal VOX ,actuan com a Secretari Sr. Francisco Martín Cruz.
Assisteix a la sessió la Vicepresidenta de la Junta Dª Elisa Valia Cotanda y la Regidora del
Grup Popular Dª Maria Jose Ferrer San Segundo
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Constitució del Consell de Districte i nomenament de Portaveus dels Grups Polítics
Inicia la sessió el President del Consell donant la benvinguda als assistents. Es congratula
de la consolidació del Consell de Pobles del Nord del qual ja fa dos anys de la seua creació.
Encara que és la primera sessió a la qual assisteix com a President té experiència com a vocal en
altres Juntes Municipals i com a Alcalde de Castellar, per la qual cosa coneix la realitat dels
pobles de València de primera mà. Agraeix la presència de la Vicepresidenta Dª Elisa Badia la
qual manifesta la seua voluntat de treballar pel Consell i també en la seua condició de Regidora
de Descentralització, Participació Ciutadana i Transparència.
Es procedeix a nomenar als portaveus dels grups municipals:
Pel Grup Compromis Dª Fernanda Lapresta. Pel Grup Popular D. Victor Pons. Pel Grup
Socialista D. Manuel Mellado. Pel Grup Ciutadans Dª Maria Epila.
Queda sense nomenar el portaveu del grup municipal de VOX.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Creació dels Grups de Treball i nomenament dels Coordinadors/es dels mateixs
Presa la paraula el President per a proposar la creació dels tres Grups de Treball que ja van
funcionar en la legislatura anterior. Això no impedirà que es puguen crear mes grups en el futur
ateses les peticions de vocals i, associacions i veïns interessats. Així mateix proposa els
coordonador/es de cadascun dels Grups, resultant:
Grup d'Urbanisme i Mobilitat . Coordinador Sr. Joan Estelles. Grup de L´Horta .
Coordinadora Dª Fernanda Lapresta.Grup de Cultura. Coordinador Sr. Manuel Mellado.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Règim de sessions dels Consells. Informació del seu funcionament
Intervé el President per a donar informació del règim de sessions del Consell. Les reunions
s'iniciaran a les 19.00 hores i el lloc serà l'Alcaldia de Carpesa, Plaça del Poble nº 4, encara que
alguna sessió es podrà traslladar a depedencias d'alguns dels altres Pobles. Quant al calendari
anual es proposen les següents dates:
10 de Març, 9 de juny, 22 de setembre i 15 de desembre .
Quant a les normes de funcionament del Consell el President informa que el Secretari ha
elaborat un resum sobre les normes bàsiques de funcionament i que s'entregarà un exemplar a
cadascun dels vocals al final de la sessió, amb independència que el Secretari sempre està a la
disposició dels vocals per a qualsevol dubte o aclariment en la Junta Municipal de Carpesa.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Suggeriments
Toma la palabra D. Victor Pons para manifestar su disconformidad con la obligatoriedad
de que los vocales tengan que estar empadronados en la circunscripción territorial de cada una
de las juntas, lo que ha ocasionado algunos problemas de última hora en el nombramiento de los
vocales. Plantea que se busque algun otro criterio mas amplio que reconozca situaciones de
arraigo con la Junta sin necedidad de cumplir dicho requerimiento.
Interviene la Vicepresidenta para recordar que dicho requisito está desde hace años en el
Reglamento Organico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Valencia, pero que
coincide en que en algunos supuesto puede resultar algo restrictivo. Esta pendiente de una
reunión con el Secretario General del Ayuntamiento, para estudiar otras posibilidades y su
posible aplicación. En todo caso deberá establecerse un procedimiento especifico para aquellos
vocales que no esten empadronados, debiendose justificar el arraigo, o su relación especial, con
la Junta correspondiente.
Interviene D. Victor Pons para desear un trabajo constructivo en esta legislatura y
recordando que el Partido Popular ha sido la formación vas votada en el distrito, se valoren y
asuman peticiones que se realicen por el bien de los ciudadanos, con independencia que quienes
la presenten. A continuación manifiesta su desacuerdo con la medida a doptada en relación a la
Linea 26 de la EMT, que en poco tiempo ya no llegará a la Calle Poeta Querol , sino que
finalizara su trayecto en Porta de la Mar, considerando que es un perjuicio para los vecinos del
distrito que la utilizan.
Interve Dª Carmen Badía, Alcaldessa de Carpesa, sobre el mateix tema, per a manifestar
que seria convenient saber la justificació del perquè algunes línies de l'EMT ja no arribaren al
centre i unes altres si. Té demanada una reunió amb responsables de l'EMT per a obtindre mes
informació. També recorda que s'implantarà un sistema de "lanzaderas", per a connectar des de
Porta de la Mar amb el Centre i la Plaça de l'Ajuntament, els quals eixiran cada 4 minuts des de
Poeta Querol.

Intervé la Presidència per a manifestar que no és el moment per al debat d'assumptes concrets,
hui només es constitueix el Consell i anima als grups a presenten mocions o preguntes , a la
proxima sessió ordinària que se celebrara el 10 de març. Així es podra debatre amb major
coneixement i tranquil·litat.

Intervé Sr. Jaume Castello representant de la Societat Musical de Benifaraig per a sol·licitar es
posen en marxa els grups de treball, perquè han passat mesos, des de l'última reunió, per motius
polítics, però les associacions i la vida social del districte ha continuat. També sol·licita esforç
econòmic per a realitzar activitats veïnals , atenent a la dificultat que suposa el treball en el
Pobles del Nord, amb nuclis de població separats.

Intervé la Presidència per a comunicar que la quantitat econòmica assignada enguany al Consell
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 12 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI DE JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD

Nom
FRANCISCO MARTIN CRUZ
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ

3

Data
11/03/2020
11/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3546219338107953071
42169329619457473576
648764412363786529

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ILxV VWUL M3eW iCGI TrcX ZWqr l3o=

és de 12.656 euros, i recull la petició per a futurs exercicis perquè es tinguen en compte altres
criteris de repartiment no basats en el pes poblacional.

Finalment el President manifesta el seu desig que el funcionament del Consell i dels grups de
treball es realitze en un clima d'enteniment, cordialitat i treball en equip buscant en benefici dels
veïns.

I no havent mes assumptes a tratar s´alça la sessió sent les 19:45 hores, extenent-se la
present Acta, que firma amb mi la Presidencia, de tot axió com a Secretari done fe.
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