Ajuntament de Castelló de la Plana

Marta Mulet Vilar (1 de 2)
COORDINADOR/A UNIDAD DEL MAYOR
Fecha Firma: 03/03/2017
HASH: 0c08475606f0f5b34ad8dc57cc9b784a

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRICTE CENTRE EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2016.
Núm. i classe de Sessió: 9/2016 (ordinària)
Dia i hora: 30/11/2016 a les 19.00 h
ASSISTENTS:
PRESIDENT
Sr. Antonio Lorenzo Górriz
VICEPRESIDENT
Sr. Ignasi Garcia Felip

Sr. Juan José Pérez Macián

Grup Polític Municipal PP

Sra. Cielo Leiros Otero

Grup Polític Municipal Ciutadans Castelló

Veïns designats per l’Alcaldia
Sr. Amado Tauste García
Representants d’associacions de veïns.

Sra. Inmaculada Roig Adelantado

AV Raval de la Trinitat

Sr. Raúl Arambul Ramos

AV Trinitat Centre

REPRESENTANT AMPA
Sr. Jesús Monforte Escriche
SECRETÀRIA
Sra. Marta Mulet Vilar

EXCUSEN LA SEUA ABSÈNCIA:
Sra. Soledad Sorribes Martínez
Sr. Vicent Martínez Santamaría
Sra. María Madueño Muñoz

Ordre del dia.
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Antonio Miguel Lorenzo Górriz (2 de 2)
Segon Tinent d'Alcalde
Fecha Firma: 03/03/2017
HASH: f4b2bdfa43b8ff52959878d60bd53f98

Representants Grups Polítics Municipals

1r - Aprovació, si és procedent, de l’acta de sessió anterior, celebrada el dia 24 d’octubre
de 2016

2n - Debat i votació manteniment càmera carrer Bisbe Beltrán

3r - Propostes del Districte

4t Despatx extraordinari

5é - Precs i preguntes

A la sala de juntes de la primera planta de la Casa Consistorial, sent les 19 hores
del dia 30 de novembre de 2016, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Tinent d’Alcaldia, Antonio
Lorenzo Górriz, es reunixen els senyors i senyores suara esmentats a fi de celebrar sessió
ordinària de la Junta Municipal de Districte Centre, amb la meua assistència com a
secretària delegada de la Junta per a donar fe de l’acte.
Comprovat el “quòrum” d’assistència, el president inicia la sessió i passa a tractar
els punts inclosos en l’ordre del dia.
1. - Aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia
24 d’octubre de 2016.
Com que no s'hi presenten objeccions, l’acta resulta aprovada per unanimitat.
El Sr. Lorenzo recorda que aquesta càmera es va instal·lar com a conseqüència de
les decisions adoptades en el Fòrum d’Urbanisme durant la passada legislatura. La càmera
es troba en funcionament, però no es fa cap “ús” de les imatges gravades.
Es preveu per a l’any 2017, en el Pla de Policia per a la Gestió d’Emergències, la
connexió de càmeres de vigilància en edificis públics i control de trànsit que permeta la
vigilància durant 24 hores. Proposa que esta càmera permeta la realització de proves pilot
atés que es troba ubicada en un punt d’interés.
Els presents voten de forma unànime el manteniment de la càmera del carrer Bisbe
Beltrán per les raons assenyalades pel Sr. Lorenzo, i atenent al seu efecte dissuasiu.
3.- Propostes del Districte
El Sr. Lorenzo es refereix a les diverses actuacions policials desenvolupades en la
plaça Mallorca i els locals Pub Tropical i Pub Whatsapp per al manteniment de l’ordre públic.
La Sra. Roig es refereix als problemes plantejats amb el sovinteig de droga. El Sr.
Lorenzo li contesta que aquesta és una competència de la Policia Nacional i no de la Policia
Local. En aquest tema, el Sr. Tauste proposa incrementar l’actuació de la Policia de Barri. El

2

Cód. Validación: 5YT4WP26MGQTHMG723LY9RQ2R | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

2. - Debat i votació manteniment càmera carrer Bisbe Beltrán

Ajuntament de Castelló de la Plana

Sr. Lorenzo assenyala que s’està ultimant la posada a punt de ferramentes que permetran
un millor control.
En relació amb la proposta per al control de coloms en nuclis urbans formulada per
l’Associació de Veïns Trinitat Centre, el representant d’aquesta associació, Sr. Arambul,
assenyala que si bé és constatable que la població de coloms a la ciutat ha disminuït resulta
necessari continuar prenent mesures respecte d’això. Se li comunica que es traslladarà al
departament municipal competent per a l’estudi de la proposta.
El Sr. García comenta que s’ha comprovat que efectivament no es fa ús dels
contenidors situats al carrer Enmig per la qual cosa es preveu el desenvolupament d’una
campanya de conscienciació que millore aquesta situació en concret, així com els problemes
plantejats al carrer Navarra i Sant Francesc. Pel que fa a l’actuació d’equips “d’intervenció
ràpida” en tema de neteja d’espais públics, sol·licita que s’assenyalen aquelles zones que
pogueren necessitar este tipus d’atenció.
S’insistix en la retirada del contenidor ubicat en la zona de les tasques.
En relació amb el soroll que provoca el generador del carrer Amalio Gimeno,
s’informa que s’ha procedit per part del corresponent departament municipal a contactar
amb l’empresa Iberdrola.
En relació amb el TRAM, el Sr. Lorenzo informa de la posada en marxa el divendres
d’aquesta setmana del TRAM nocturn fins al Grau en horari que s’estén fins a les 3 de la
matinada.
D’altra banda, el Sr. Lorenzo comunica que es va a iniciar una ronda de reunions
explicatives del PGOU que es desenvoluparan en diferents zones de la ciutat. La informació
pot obtindre’s en l’enllaç plageneralcastello.és. Es destaca que es tracta d’una acció que té
com a objectiu fonamental la recollida de propostes. La Sra. Roig comenta que l’associació
que representa entén que l’elecció de l’Hospital Provincial per a l’organització d’una
d’aquestes reunions no resulta adequada atés que poden causar-se molèsties a les
persones malaltes.
4.- Despatx extraordinari
No hi ha assumptes a tractar.
El Sr. Monforte recorda la petició formulada fa anys per l’AMPA del Col·legi Gaetà
Huguet de col·locació d’una font en la plaça situada davant d’aquest centre escolar. Així
mateix, reitera la petició d’habilitació d’un pas de vianants entre el carrer Dean Martín i el
carrer Galícia, així com la col·locació d’instal·lacions esportives a la plaça Columbretes.
D’altra banda, sol·licita el suport de l’Ajuntament enfront de la Conselleria d’Educació en el
tema de la reforma del menjador del col·legi Herrero, que encara es troba pendent.
La Sra. Leiros comenta que hauria d’haver-se informat els veïns del carrer
Pescadors de les obres que començaran el dia 30 de novembre.
La Sra. Roig mostra el seu descontentament per la descoordinació entre els
departaments municipals que s’ha evidenciat amb la retirada de la “Fireta de Santa Llúcia”.
En un altre ordre de coses mostra l’escrit que dirigeix el Síndic de Greuges a l’Associació
Raval de la Trinitat comunicant que es procedirà a reiterar a l’Ajuntament de Castelló la
petició d’informe sobre la queixa plantejada per aquesta associació per la no-retirada dels
aparells de gimnàstica per a gent gran de la plaça Mallorca.
El Sr. Arambul pregunta si es preveuen actuacions sl carrer Enginyer Ballester en el
marc de les inversions sostenibles. S’indica que se li contestarà.
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5.- Precs i preguntes

El Sr. Tauste proposa l’habilitació de ciclocarrers i de pàrquings per a bicicletes
particulars. El Sr. Garcia assenyala que s’estan estudiant diferents opcions en aquest sentit i
que està prevista l’aprovació d’una ordenança de convivència bicicleta – vianant
La Sra. Roig sol·licita la creació d’una agenda única que arreplegue totes les
activitats organitzades des de l’Ajuntament.
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Sent les 20 hores i 25 minuts de la data indicada en l’encapçalament, sense que hi
haja més assumptes a tractar, el president alça la sessió, de la qual cosa, com a secretària
done fe i, perquè conste, alce aquesta acta.

