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Marta Mulet Vilar (1 de 2)
Secretaria Delegada del Distrito Centro
Fecha Firma: 03/05/2018
HASH: 0c08475606f0f5b34ad8dc57cc9b784a

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRICTE CENTRE EL DIA 26 DE MARÇ DE 2018
Núm. i classe de sessió: 3/2018 (ordinària)
Dia i hora: 26/3/2018 a les 19:00 h
ASSISTENTS:
PRESIDENT
Sr. Antonio Lorenzo Górriz
Vicepresident
Sr. Ignasi Garcia Felip

Sra. Soledad Sorribes Martínez

Grup polític municipal PSOE

Sr. Juan José Pérez Macián

Grup polític municipal Popular Castelló

Representants d'associacions de veïns

Sra. Inmaculada Roig Adelantado

AV Raval de la Trinitat

Sra. María Madueño Muñoz

AV Plaça Constitució

Sra. Teresa Salvador Bellés

AV Zona Centre

Sr. Raúl Arambul Ramos

AV Trinitat Centre

Veïns designats per l'Alcaldia
Sr. Amado Tauste García
SECRETÀRIA
Sra. Marta Mulet Vilar

Excusen l’absència:
Jesús Monforte
Pau Sancho
Cielo Leiros
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Antonio Miguel Lorenzo Górriz (2 de 2)
President del Districte Centre
Fecha Firma: 04/05/2018
HASH: f4b2bdfa43b8ff52959878d60bd53f98

Representants dels grups polítics municipals

Ordre del dia

1r - Aprovació, si és procedent, de l'acta de sessió anterior, celebrada el dia 5 de febrer de
2018

2n - Informació relativa als pressupostos municipals corresponents a l'exercici 2018

3r - Informe valoratiu desenvolupament Festes de la Magdalena 2018

4t - Despatx extraordinari

5é - Precs i preguntes

A la sala de juntes de la segona planta de la casa consistorial, quan són les 19
hores del dia 26 de març de 2018, sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Tinent d'Alcaldia Antonio
Lorenzo Górriz, es reuneixen els senyors i les senyores assenyalats anteriorment a fi de
celebrar la 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.
Una vegada comprovat el quòrum d'assistència, la presidència procedeix a iniciar la
sessió i es passa a tractar els punts inclosos en l'ordre del dia.

Com que no es presenten objeccions, l'acta resulta aprovada per unanimitat.
2n - Informació relativa als pressupostos municipals corresponents a
l'exercici 2018
El Sr. Lorenzo comunica que es remetrà via correu electrònic el document que conté
la informació relativa als pressupostos municipals corresponents a l'exercici 2018.
3r - Informe valoratiu del desenvolupament de les Festes de la Magdalena
2018
El Sr. Lorenzo mostra la seua satisfacció pel desenvolupament de les festes i
destaca els aspectes de seguretat, convivència i ocupació dels espais públics. Assenyala
que s'ha reduït el nombre de queixes per les activitats de les colles i que s'han incrementat
les actuacions policials de caràcter preventiu per a procurar una millor adequació de les
colles i altres entitats a la normativa vigent. S'avança en la conciliació de les activitats
pròpies de les festes amb les necessitats de descans del veïnat.
La Sra. Roig valora positivament el desenvolupament de les festes. Assenyala que
no s'han col·locat els entarimats als carrers que molestaven el veïnat i que la neteja ha sigut
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1r - Aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia
5 de febrer de 2018

Ajuntament de Castelló de la Plana

l'adequada. Sol·licita la retirada de les banderes decoratives dels carrers. Així mateix,
comenta els danys causats a la gespa de la plaça Pont i Gol.
La Sra. Madueño apunta que seria necessari col·locar les ambulàncies en un lloc
més pròxim a l'escenari durant els concerts. El Sr. Lorenzo contesta que de vegades resulta
impossible per raons de seguretat i eficiència.
La Sra. Salvador pregunta pels permisos de les barres instal·lades a la via pública
per alguns bars del carrer Cavallers i l’avinguda del Rei en Jaume. Es planteja que
probablement no tots tenien l'autorització preceptiva. Insisteix en la necessitat d'evitar
perforar el paviment per a la col·locació de carpes.
Vicente Montolio, gerent del Patronat de Festes, en relació amb les banderetes a les
quals es refereix la Sra. Roig, es compromet a realitzar les gestions oportunes per a
retirar-les. En relació amb la ubicació de les ambulàncies, assenyala que obeeix a allò que
s'ha assenyalat en els plans d'emergències i evacuació. Sobre la perforació del paviment,
informa que s'està treballant sobre aquest tema, i que s'aconsella la instal·lació de carpes
amb sistema de contrapés. La Sra. Roig proposa que l'accés a les carpes siga lliure per a
tota la ciutadania. La Sra. Sorribes li contesta que probablement ja ho és, però que hi ha una
certa reserva per raons culturals.
El Sr. Tauste proposa la coordinació d'hostalers i gaiates per a la col·locació de
banderes i altres elements que ajuden a dinamitzar la ciutat.
La Sra. Salvador proposa que s'estudie el canvi d'espai per al Magdalena Vítol, ja
que la plaça Major és xicoteta. Es comenta que la tradició marca que se celebre en aquest
lloc.
El Sr. Tauste apunta la possibilitat de canviar les dates en què es desenvolupen les
Festes de la Magdalena. Proposa que se celebren al setembre per raons climatològiques. El
Sr. Montolio indica que aquesta proposta, que ja és antiga, no s'ha plantejat en el congrés
que s'ha celebrat sobre les festes.
4t - Despatx extraordinari
S'ofereix informació sobre la campanya de dinamització comercial “Castelló ciutat
bella”.
El Sr. Tauste pregunta pels aparcabicicletes segurs. Es contesta que ja s'estan
instal·lant i que funcionen a través de la instal·lació d'una app.
El Sr. Garcia comenta que el dia 28 de març finalitza el termini de presentació de
propostes per als Pressupostos Participatius 2018. A l'abril se celebrarà una reunió per a
triar les dos propostes que se seleccionaran en cada districte sense necessitat d'aval.
La Sra. Roig assenyala les molèsties que el Pub Terra provoca al veïnat del carrer
Ramon Llull. Sol·licita l'aplicació de la normativa que impedeix l'apegada de cartells a la via
pública i el control de la velocitat dels vehicles que circulen pel carrer Navarra.
Quan són les 20 hores i 10 minuts de la data indicada en l'encapçalament, com que
no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió, de la qual cosa, com a
secretària done fe i, perquè conste, alce aquesta acta.
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5é - Precs i preguntes

