Ajuntament de Castelló

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

3

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

21 de desembre de 2015

Hora inici/fi:

20:00 / 21:50

Lloc:

Pl. Espanya, s/n

Membres assistents:
Sra. Verònica Ruiz Escrig
Sr. Carlos Feliu Mingarro
Sr. Casto Moya Macias
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Sr. Pascual Barreda Martínez
Sra. Anunciación Lainez Castel
Sr. José Vte. Álvarez Miravet
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
García
Sra. Concepción Guillamón Albalate
Sr. Ramón Muñoz Bug
Sr. Juan A. Guimerá Martí
Sr. Eduardo Castillo Serrano
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sr. Plácido Ibáñez Bou
Sr. Emilio Meneses Morejón
Sr. Ramón Cifre Andreu
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart
Sra. Anna Ferreres Gimena
Sra. Lorena Bachero Colomer
Sr. Antonio Lara Falcó

Presidenta (Compromís)
Regidor (P Popular)
Veí (Alcaldia)
Persona (Compromís)
AV Ctra. Borriol, Roser i adj.
AV Cultural C. Costa i adj.
AV El Saboner
AV Grup S. Josep Obrer, ctra. l’Alcora i adj.
AV La Joquera
AV Les Galeres i adj.
AV Els Àngels
AV Morteràs
AV Partida Benadresa
AV Rei en Jaume
AV Sant Josep Obrer “Crémor”
AV La Devesa
AV Maset Blau
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
AMPA CEIP Jaume I
AMPA C Grans i Menuts

Membres absents:
Sr. José Luis López Ibáñez
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. Enric Climent Laguarda
Sr. David Aguilar Ferrer
Sra. Clara Soler Sol
Sr. Juan Vicente Mampel
Sra. Silvia V. Martínez Morente
Sra. Irene Gómez Santos
Sr. Pedro Bermúdez Bolos
Sr. Miguel Fernández Varela
Sr. Juan M. Cantos Moreno
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer
Sr. Luciano Ferrer Pons
Sr. Pedro A. Palacios García
Sra. Francisca Martínez Reolid
Sr. Fernando Aznar Cañada

Vicepresident (PSOE) (excusa absència)
Veí (Alcaldia) (excusa absència)
Veí (Compromís)
Veí (Castelló moviment) (excusa absència
Persona (P Popular) (excusa absència)
Persona (PSOE)
Persona (Ciutadans)
Persona (Compromís)
AV Grup Reis i Ctra. l’Alcora (excusa
absència)
AV Racó de Natora
AV Grup St. Domènec
AV i Propietaris Grup. Sant Artur
AV Venda Nova
AV Raval Universitari (excusa absència)
AMPA CEIP Benadresa
AMPA CEIP Vicent Artero
Secretària:
Inmaculada Arnau Picazo

La presidenta declara oberta la sessió i passa a tractar l’ordre del dia establit:
1r - APROVACIÓ DE LES ACTES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
CELEBRADES EL 29 DE SETEMBRE I EL 26 D’OCTUBRE DE 2015.
S’aproven les actes del 29 de setembre i del 26 d’octubre de 2015 per unanimitat
dels membres del Consell amb la rectificació en la del dia 29 de setembre del representant
de les AMPA, perquè es va nomenar l’AMPA IES Vicent Castell i Domènech i com a
representant a la Sra. Mª Luisa Motos Cano per error ja que pertany a un altre Districte.
2n - NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST.
Prenen possessió com a membres del Consell del Districte Oest el Sr. Emilio
Meneses Morejón, representant de l’AV Sant Josep Obrer “Crémor”; la Sra. Rebeca
Leonisa Ahicart, representant de l’AV Maset Blau i la Sra. Anna Ferreres Gimena,
representant de l’AMPA CEIP Enric Soler i Godes.
3r - PRESENTACIÓ DEL NOU PROJECTE DE POLICIA DE PROXIMITAT.
El cap de la Policia Local, Sr. José Luis Carque, fa la presentació del nou Projecte
de la Policia de Proximitat amb un àmplia explicació sobre aquest.
4t - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Ramón Cifre, representant de l’AV La Dehesa, sol·licita la reposició de lesi
trapes de clavegueram que falten des de l’entrada de la urbanització fins a la quadra
Mercader ja que produïxen molèsties d’olors per la zona, així com les trapes que hi ha al
costat de la parada d’autobús a la ctra. de l’Alcora (quadra Mercader), que estan mig
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soltes. També sol·licita la reposició d’un senyal limitant el tonatge de camions en l’entrada
a la quadra del Mercader.
El Sr. José Vte. Álvarez, representant de l’AV El Saboner, sol·licita una solució al
problema d’embassament d’aigua que es produïx a la ctra. de Ribesalbes (Grup Sant
Llorenç) a causa de l’elevació d’un pas de vianants. També comunica que a la quadra
Saboner, davant del núm. 68, ha saltat l’asfalt. Finalment demana que es done solució a
les branques d’arbres que poden caure en la via publica damunt del cablejat a la quadra
Saboner.
El Sr. Plácido Ibáñez, representant de l’AV Rei en Jaume, sol·licita la reparació de
la vorera que està en mal estat a la quadra Borriolech des del grup Sant Enric fins a
darrere del Cementeri.
El Sr. Ramón Muñoz, representant de l’AV Les Galeres i Adjacents, reitera la
necessitat d’una línia d’autobús urbà per a la zona de les urbanitzacions de muntanya en el
districte. La presidenta informa que s’estan realitzant els tràmits sobre aquest tema amb la
Conselleria. També sol·licita que s'arreglen els clots que hi ha en uns quants carrers de la
urbanització les Galeres.
La Sra. Anna Ferreres, representant de l’AMPA CEIP Enric Soler i Godes, sol·licita
la neteja del solar situat al carrer Eduardo Codina Armengot (al costat del Col·legi).
La Sra. Concepción Guillamón, representant de l’AV La Joquera, reitera la
sol·licitud del problema que existix en una parcel·la de la urbanització situada entre els
carrers Molí d'Oli i Parany, on els pins toquen el cablejat elèctric.
La Sra. Anunciación Lainez, representant de l’AV Cultural Cardenal Costa i
Adjacents, sol·licita que es netegen les herbes que hi ha al costat de la vorera a l'avinguda
Barcelona, i que es repinten els passos de vianants ubicats al carrer Pintor López cantó
avinguda Quevedo i carrer Pintor López cantó carrer Mestre Giner ja que quan va passar la
màquina d’asfaltatge, es van esborrar. També sol·licita la neteja del solar situat a la plaça
Donoso Cortés, núm. 15, així com la reparació de la tanca del solar situat al carrer Pintor
López, núm. 46, ja que està doblegada cap a la vorera. A més, demana que es repare la
vorera del carrer Passeig Ribalta (enfront del núm. 10, en la vorera del Parc) ja que hi
havia un arbre que el van llevar i es va quedar el buit de l’escocell. Finalment demana que
senyalitzen amb bandes de seguretat perquè els vehicles no circulen amb tanta velocitat a
l’av. Quevedo davant del núm. 9 ja que hi ha un col·legi prop i és un perill.
La Sra. Rebeca Leonisa, representant de l’AV Maset Blau, sol·licita la instal·lació
de plaques de prohibit gossos solts i recollida d’excrements en les places Llacunes de
Ruidera (pl. del Maset Blau), Mar Egeu, De l'Alacantí i la plaça que està ubicada entre l’av.
l'Alcora i el carrer Riu Jarama. També demana que es netegen els solars de la zona,
sobretot el que està situat al costat del col·legi Jaume I (per l’entrada d’infantil) al carrer
Castellfort i camí Vell de l'Alcora. Proposa la possibilitat d’instal·lar algun tipus de
senyalització a l’avinguda de l'Alcora perquè els vehicles que hi circulen no puguen anar a
tanta velocitat ja que suposa un perill perquè hi ha un col·legi molt prop. Finalment reitera
el mal estat de l’edifici del “Mas Blau”.

La Sra. Lorena Bachero, representant de l’AMPA CEIP Jaume I, es queixa que hi
ha un policia local que sempre els posa problemes quan l’autobús de la guarderia del
col·legi estaciona a la parada d’autobús que hi ha davant del col·legi per a arreplegar els
xiquets.
El Sr. Pascual Barreda, representant de l’AV Ctra. Borriol, Roser i Adjacents,
sol·licita que es revise per part dels tècnics que a la plaça Jaume Ribes (Grup Roser),
entre els números 1 i 6, hi ha pals de telèfon que es van posar provisionals i encara estan
instal·lats en la vorera, dificultant el pas de vianants.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió, sent les vint hores i
cinquanta minuts, 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.

