Ajuntament de Castelló de la Plana

Marta Mulet Vilar (1 de 2)
Secretaria Delegada del Distrito Centro
Fecha Firma: 10/10/2017
HASH: 0c08475606f0f5b34ad8dc57cc9b784a

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRICTE CENTRE EL DIA 3 DE JULIOL DE 2017.
Núm. i classe de sessió: 6/2017. (ordinària).
Dia i hora: 3/7/2017 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

Sra. Mª Soledad Sorribes Martínez

Grup Polític PSOE

Veïns designats per l’Alcaldia.
Sr. Amado Tauste García
Sr. Vicent Martínez Santamaria

Representants d’associacions de veïns.

Sr. Raúl Arambul Ramos

AV Trinitat Centre

Sra. María Madueño Muñoz

AV Plaça Constitució

Sra. Teresa Salvador Bellés

AV Zona Centre

Representants AMPA
Sr. Jesús Monforte Escriche
SECRETÀRIA
Sra. Marta Mulet Vilar
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Antonio Miguel Lorenzo Górriz (2 de 2)
President del Districte Centre
Fecha Firma: 11/10/2017
HASH: f4b2bdfa43b8ff52959878d60bd53f98

Representants de grups polítics municipals.

Ordre del dia.

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de sessió anterior, celebrada el dia 5 de juny de 2017

2.- Pla de Participació Ciutadana: El Fòrum Ciutadà

3.- Designació de representants grups de treball seguretat i convivència ciutadana

4.- Informació de l'organització del Congrés Festes

5.- Despatx extraordinari

En la Sala de Reunions de la segona planta de la Casa Consistorial, essent les 19
hores del dia 3 de juliol de 2017, sota la presidència del tinent d'Alcaldia Antonio Lorenzo
Górriz, es reuneixen els senyors i senyores suara esmentats a fi de celebrar sessió ordinària
de la Junta Municipal de Districte Centre.
Una vegada comprovat el quòrum d’assistència, el president obri la sessió i, a
continuació, es passen a tractar els punts inclosos en l'ordre del dia.
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 5 de
juny de 2017.
No havent-s'hi presentat cap objecció, les persones assistents l'aproven per
unanimitat.
2.- Pla Participació ciutadana. El Fòrum Ciutadà
La senyora Andrea Andreu assisteix com a invitada i explica als presents que
l’Ajuntament de Castelló, en el marc dels projectes del consorci local per l’ocupació, està
realitzant un estudi diagnòstic de la realitat socioeconòmica de la ciutat.
Es plantegen diferents preguntes als presents sobre temes com la desocupació i el
teixit empresarial de la ciutat a fi de recollir les opinions generades en el debat.
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6.- Precs i preguntes

Ajuntament de Castelló de la Plana

3.- Designació representants grups de treball seguretat i convivència
ciutadana
En resposta a la pregunta formulada pel senyor Arambul, el senyor Lorenzo explica
les funcions a desenrotllar per les persones participants en els grups de treball de seguretat i
convivència ciutadana.
Els membres de la Junta acorden designar com a representants del Districte Centre
en els esmentats grups al senyor Vicent Martínez Santamaria i a la senyora María Madueño
Muñoz.
4.- Informació de l'organització Congrés Festes
El Sr. Garcia comenta que s’està organitzant un congrés sobre les festes de la ciutat
amb criteris i procediments que permeten la participació efectiva de tota la ciutadania. Indica
que a finals d’aquest mes es publicarà la informació en el web municipal, i que les persones
que ho desitgen podran inscriure-s'hi per a participar presentant propostes per al seu debat i
anàlisi.
5.- Despatx extraordinari
No hi ha assumptes a tractar
6é.- Precs i preguntes
El Sr. Tauste planteja la possibilitat de no haver de retirar totes les nits les taules i
cadires de les terrasses de la plaça Santa Clara. Indica que s’han rebut queixes del veïnat
pel soroll que genera la col·locació d’aquests elements a primera hora del matí. Proposa
que únicament es retiren quan l’endemà siga de descans de l’establiment hostaler donada
la situació de singularitat dels locals d’aquesta zona de la ciutat. El Sr. Lorenzo assenyala
que es traslladarà d’aquesta petició als departaments corresponents a fi que s'estudien .

El Sr. Martínez proposa que els AMU desenrotllen les seues funcions de regulació del
trànsit de manera més coordinada i eficient. Sol·licita també que es poden els baladres del
parc, que invadeixen la vorera del carrer Pérez Galdós. Proposa que en el carrer Major el
cartell que assenyala la preferència dels vianants es col·loque abans del semàfor que es
troba al principi del carrer.
La Sra. Sorribes apunta la necessitat d’una millor regulació del trànsit de bicicletes en
la ciutat a fi d’evitar que s’invadisquen les voreres i es respecten els espais i vies establides
per a aquest fi.
El Sr. Martínez sol·licita que es garantisca l’accessibilitat a la Tinència d’Alcaldia Oest
durant les hores en què l’accés únicament pot fer-se a través de la porta de la Policia.
I sense haver-hi més assumptes que tractar, i essent les 20 hores i 15 minuts, el
president alça la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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La Sra. Leiros denúncia la brutícia de la plaça País Valencià mostrant fotografies i
demanant que es milloren les labors de neteja.

