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ACTA JUNTA MUNICIPAL PARTIDES DEL NORD 

 

Data: 30/10/2019 

Hora de començament: 19.30 h 

Assistents: 

- Regidora de Participació i presidenta per delegació: Purificación Vives Pérez 

- Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Pedani Altabix: José García Alonso 

- Pedani Ferriol/les Vallongues: José González Ávila 

- Pedani Jubalcoi/Salades: Manuel Martínez García 

- Pedani Santa Anna: Tomás Torres Piñero 

- Representant PSOE: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Representant Compromís: Felip Sánchez Gamero 

- Representant Vox: Amparo Cerdá Sarrenes 

- Representant PP: Francisco Javier García Mora 

- AV  La Gàl·lia-Part. d’Altabix: Juan Antonio López Melero 

- AV  Urbanització Buenos Aires: Juan Manuel Moraga 

- AV Camí dels Puços i Camins Adjacents: Adoración Martínez Román 

- Administrativa:  María José Muñoz-Quirós Pradillo 

Hora de finalització: 20.30 h 
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 S’aprova l’acta anterior amb deu vots a favor i dues abstencions per part dels representants 

de VOX i PP. 

2. Elecció del representant del Debat de l’Estat del Municipi 

Puri Vives, regidora de Participació, explica que els dies 27 i 28 de novembre tindrà lloc el 

Debat de l'Estat del Municipi que se celebrarà en el Saló de Plens i la junta ha de nomenar un 

representant. Per unanimitat és triada Adoración Martínez Román. 

3. Precs i Preguntes 

Juan Manuel Moraga de l'AV Buenos Aires fa lliurament d'un dossier sobre l'ampliació de la 

senyalització de la zona de Buenos Aires i tanques perquè no tiren enderrocs, al regidor de 

Pedanies Vicente Alberola Gonzálvez. 

Adoración Martínez Román de l'AV Camí dels Puços i Camins Adjacents, fa esment que no 

han pintat un pas de zebra en la zona de la rotonda AP7 i la Via Parc, que no hi ha eixida per 

cap costat, ni caminant ni molt menys amb bicicleta. 

Comenta Felip Sánchez que per part de Foment diu que està aprovada fer una passarel·la, 

però que no hi ha pressupost per a executar-la. 

Comenta el pedani d'Altabix, José García, que existeix un informe sobre aquest tema i que la 

Conselleria no vol per perillositat i Luis Tebar està també informat. 

El regidor de Pedanies, Vicente Alberola, comenta que, per favor, tot allò que hagen 

d'exposar ho facen per escrit, amb una xicoteta memòria descriptiva de tot el que hi haja. 

També comenta el pedani d'Altabix que hi ha cinc fanals que no s'encenen en la zona de la 

parada de l'autobús i que està comunicat a Joaquín Oncina, sense a hores d'ara haver-li 

buscat una possible solució. 

Juan Manuel Moraga de l'AV. Buenos Aires, també va fer referència a la planta de fem, que 

les olors eren insuportables, que el camió de fem havia danyat de nou l'aqüeducte, que no 

han posat les canaletes per a l'aigua, ni la barana en el Centre Cívic de Jubalcoi. 
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Que el dia 1 de novembre entra una nova normativa per a poder cremar, el representant de 

Compromís i regidor de Medi Ambient, Felip Sánchez, comenta que les cremes com es feien 

fins ara desapareixeran, ja que es crearà un agent de crema forestal, que emplenarà una 

Declaració Responsable, on posarà la referència cadastral de la finca on pretén dur a terme la 

crema, havent de consultar en el Geoportal de l'Ajuntament si la finca és competència 

municipal o no, zona forestal 500 metres al voltant és àmbit de Conselleria, una vegada 

comprovat es procedirà a registrar l'entrada i tindrà permís per a poder fer cremes durant un 

any, i se li donarà la informació necessària per a poder realitzar aquestes cremes, com cridar 

al 112 per a informar, etc. 

També comenten que s'està estudiant la possibilitat de posar una planta de compostatge en 

el terme municipal. 

Juan també fa esment als contenidors per a poder tirar els residus domèstics vegetals 

(podes), Felip diu que com hi ha molta població disseminada que comporta un problema per 

a poder gestionar-ho tot. 

El representant del PP, Francisco Javier García, comenta que per a la pròxima reunió a veure 

si s'ha pogut solucionar tots o quasi tots aquests punts d'alguna manera, per a poder avançar 

i no repetir-se els mateixos de nou. 

 

Sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la sessió. 

 


