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Ajuntament de Castelló

Acta del Consell Municipal del Districte Oest
Núm. d’Acta:

7

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

19 de desembre de 2016

Hora inici/fi:

20:15 / 22:00 h

Lloc:

Pl. Espanya, s/n

Sra. Verònica Ruiz Escrig
Sr. José Luis López Ibáñez
Sr. Carlos Feliu Mingarro
Sr. Casto Moya Macías
Sr. David Aguilar Ferrer
Sr. Pascual Barreda Martínez
Sra. Anunciación Lainez Castel
Sr. José Vte. Álvarez Miravet
Sr. Pedro Bermúdez Bolos
Sra. Concepción Guillamón Albalate
Sr. Ramón Muñoz Bug
Sr. Juan A. Guimerá Martí
Sr. Eduardo Castillo Serrano
Sr. Ramón Cifre Andreu
Sra. Mª Amparo Garrigós Calixto
Sr. Emilio Meneses Morejón
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart
Sra. Lorena Bachero Colomer
Sr. Antonio Lara Falcó

Presidenta (Compromís)
Vicepresident (PSOE)
Regidor (P Popular)
Veí (Alcaldia)
Veí (Castelló moviment)
AV Ctra. Borriol, Roser i adj.
AV Cultural C. Costa i adj.
AV El Saboner
AV Grup Reis i Ctra. l'Alcora.
AV La Joquera
AV Les Galeres i adj.
AV Els Àngels
AV Morteràs
AV La Devesa
AV Raval Universitari
AV Sant Josep Obrer “Crémor”
AV Maset Blau
AMPA CEIP Jaume I
AMPA C Grans i Menuts

Membres absents:
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. Enric Climent Laguarda
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Sra. Clara Soler Sol
Sr. Juan Vicente Mampel
Sra. Esteban Ventura Martí

Veí (Alcaldia)
Veí (Compromís)
Vocal no regidor (Compromís)
Vocal no regidor (P Popular)
Vocal no regidor (PSOE)
Vocal no regidor (Ciutadans)
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Verònica Ruiz Escrig (2 de 2)
Presidenta del Districte Oest
Fecha Firma: 06/04/2017
HASH: 47291915f46689c0cb04cb57f360f77b

Membres assistents:

Sra. Irene Gómez Santos
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
García
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sr. Miguel Fernández Varela
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer
Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas
Sr. Juan M. Cantos Moreno
Sr. Luciano Ferrer Pons
Sra. Encarna Marmaneu Aguilar
Sra. Anna Ferreres Gimena
Sra. Francisca Martínez Reolid
Sr. Fernando Aznar Cañada

Vocal no regidor (Castelló en moviment)
AV Grup Sant Josep Obrer, Ctra. l’Alcora i adj.
(excusa absència)
AV Partida Benadressa
AV Racó de Natora
AV i Propietaris Grup Sant Artur
AV Sant Llorenç
AV Grup Sant Domènec
AV Venda Nova
AV Rei en Jaume
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
AMPA CEIP Benadressa (excusa absència)
AMPA CEIP Vicente Artero
Secretària:
Inmaculada Arnau Picazo

La presidenta declara oberta la sessió i passa a tractar l’ordre del dia establit:
1r - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA JUNTA DEL DISTRICTE OEST
CELEBRADA EL 26 DE SETEMBRE DE 2016.
S’aprova l’acta del 26 de setembre de 2016 per unanimitat dels membres del
Consell.
2n - NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
Pren possessió com a membre del Consell del Districte Oest: Sra. María Amparo
Garrigós Calixto, representant de l’AV Raval Universitari.
3r - RESOLUCIÓ DE PROPOSTES

4t - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Pascual Barreda, representant de l’AV Ctra. Borriol, Roser i Adjacents,
entrega tres escrits per al seu tràmit en què sol·licita la poda dels arbres a la ctra. Borriol, a
la plaça Jaume Ribes i a l'avinguda Alfons XII, i demana que es planten dues moreres
sense fruit en la confluència de la ronda Oest amb el camí Collet i a l’avinguda Alfons XII.
També fa entrega d’un escrit per al seu tràmit de Mª Teresa Andreu Mateu en
representació del Grup Venda Nova en què sol·licita que es col·loque un senyal de direcció
prohibida al carrer C d'aquest grup.
La Sra. Concepción Guillamón, representant de l’AV La Joquera, sol·licita la neteja
més assídua dels contenidors i la poda d’arbres de la urbanització.
El Sr. Ramón Cifre, representant de l’AV La Devesa, sol·licita que es precinten
amb formigó les trapes de clavegueram situades al costat de la parada d’autobús de la
ctra. de l'Alcora (quadra Mercader) per a evitar les males olors en la zona. També proposa
que es revise el clavegueram de la zona ja que pareix que era per a aigües residuals i
connecten amb aigües pluvials.
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La presidenta dóna compte dels tràmits i de les distintes solucions que s’han dut a
terme segons les propostes i suggeriments exposats pels membres de la Junta, i la
secretària de la Junta llig els informes de cada negociat.

Ajuntament de Castelló

El Sr. Eduardo Castillo, representant de l’AV Morteràs, reitera la reparació de la
vorera que està trencada a la rotonda de l’avinguda de l’Alcora a l’entrada de la quadra
dels Cubos, al costat del pas de vianants.
El Sr. Casto Moya, veí d’Alcaldia, sol·licita la neteja de les marquesines de la
ronda Magdalena, ja que es van apegar uns cartells sense llicència.
El Sr. Emilio Meneses, representant de l’AV Sant Josep Obrer i Crémor, sol·licita
que es pinte una senyalització de “stop” al terra del carrer Pintor Sorolla cantó amb el
carrer Useres, ja que el senyal vertical que està instal·lat no es veu molt bé. També a
l’eixida del pàrquing d'El Corte Inglés, al carrer Gandia, demana que se substituïsca el
“cedisca el pas” per un “stop”i que es pinte al terra a fi d’evitar riscos.

El Sr. Ramón Muñoz, representant de l’AV Les Galeres i Adjacents, reitera el tema
de l’autobús per a la zona de les urbanitzacions de muntanya. La freqüència de baixada
està bé però la de pujada no s’ha solucionat. Reitera la sol·licitud de la instal·lació de jocs
infantils en la parcel·la comunitària de la urbanització ja que els que havien eren tan vells
que van haver de llevar-los per seguretat. Sol·licita que netegen més assíduament el carrer
Port del Remolcador, ja que portava uns quants mesos sense ser netejat.
El Sr. Juan A Guimerá, representant de l’AV Els Àngels, reitera la sol·licitud de
reparació d’una font ubicada a la plaça pública de la urbanització (Mirador del Malvestit)
que fa temps que perd aigua i inclús s’ha hagut de tancar el comptador perquè no continue
gotejant.
El Sr. Antonio Lara, representant de l’AMPA Col·legi Grans i Menuts, en primer
lloc explica que sobre el canal de reg (regueró) que està a l’eixida del Col·legi que es va
demanar a l’Ajuntament que s’arreglara, han hagut de moure's pel seu compte perquè el
repararen. Sol·licita la presència policial mentre duren les obres d’instal·lació d’enllumenat
a la quadra la Torta, a les hores d’entrada i eixida del Col·legi. Reitera la instal·lació d’un
pas de vianants a l’avinguda de l’Alcora, en l’accés a la quadra la Torta, on actualment hi
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La Sra. Rebeca Ahicart, representant de l’AV Maset Blau, en primer lloc reitera la
incidència que està pendent al carrer la Figuera, on un tros de ciment dificulta el pas dels
vehicles. Sobre la seu per a l’Associació, al Col·legi Jaume I, i havent fet tots els tràmits
que se’ls va demanar, encara estan pendents de resposta. Continuen deixant fems al
voltant dels contenidors de reciclatge en moments puntuals. El semàfor situat al carrer
Pintor Oliet ubicat en la zona per a creuar des del Col·legi Jaume I al Col·legi Vicente
Artero, està poc de temps de color verd ja que hi ha hores amb molta afluència de gent, per
la qual cosa sol·licita que es revise la freqüència. Reitera el problema de les cases al carrer
Mestre Llorens les fatxades de les quals donen al passeig Morella. Els veïns de la zona del
Col·legi Jaume I i la parròquia de Sant Josep Obrer es queixen de la brutícia, males olors,
rates i insectes que tenen les seues cases, i que es gasten diners per a desratitzar les
seues vivendes, però mentre no netegen les cases que estan abandonades en aqueixa
zona, continuarà el problema. Finalment es va demanar una tanca a la plaça Mar Egeu
perquè les pilotes, quan juguen els xiquets, no molesten els veïns, però encara no s'ha
tingut cap resposta.

ha semàfor per a vehicles, però els vianants/alumnes que arriben al col·legi en la línia núm.
6 de l’autobús, la parada de la qual se situa davant del restaurant Portolés, no poden
travessar de forma segura l’avinguda per a dirigir-se al centre escolar. Pregunta pel tema
de les antenes de telefonia que estan davant del Centre.
La Sra. Anunciación Lainez, representant de l’AV Cultural Cardenal Costa i
Adjacents, reitera la sol·licitud que es va presentar al novembre demanant informació sobre
els metres lineals que té autoritzat un gual situat al carrer Mestre Giner, núm. 1B. També
del gual núm. 5673 situat al carrer Cartagena, núm. 25. Sol·licita que a la placa de reserva
escolar situada en l’av. de Barcelona, davant del Col·legi Gaetà Huguet que s’afija “de
dilluns a divendres”. Finalment a l'avinguda de Barcelona, entre els números 15 al 21, hi ha
un desnivell i estan caient les pedres al tram per on passen els vianants, per la qual cosa
proposen que es podria solucionar el problema, fent un mur que evitara que es
desprengueren les pedres i la terra.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-dos
hores, de la qual s'estén aquesta acta, que firmen la presidenta i la secretària de la Junta,
en el lloc i la data al principi expressats.

