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Ajuntament de Castelló

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

9

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

27 de març de 2017

Hora inici/fi:

20:00 / 21:45 h

Lloc:

Pl. Espanya, s/n

Sra. Verónica Ruiz Escrig
Sr. Carlos Feliu Mingarro
Sr. Casto Moya Macías
Sr. David Aguilar Ferrer
Sra. Esteban Ventura Martí
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. Eduardo Castillo Serrano
Sra. Encarna Marmaneu Aguilar
Sr. Luciano Ferrer Pons
Sra. Mª Amparo Garrigós Calixto
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart

Presidenta (Compromís)
Regidor (P Popular)
Veí (Alcaldia)
Veí (Castelló en Moviment)
Vocal no regidor (Ciutadans)
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 Morteràs
AV Rei en Jaume
AV Venda Nova
AV Raval Universitari
AV Maset Blau

Membres absents:
Sr. José Luis López Ibáñez
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. Enric Climent Laguarda
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Sra. Clara Soler Sol
Sr. Juan Vicente Mampel
Sra. Irene Gómez Santos
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
Sr. Juan A Guimerá Martí
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sr. Miguel Fernández Varela
Sr. Emilio Meneses Morejón
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer
Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas
Sr. Juan M. Cantos Moreno

Vicepresident (PSOE)(*)
Veí (Alcaldia)
Veí (Compromís)
Vocal no regidor (Compromís)
Vocal no regidor (P Popular)
Vocal no regidor (PSOE)
Vocal no regidor (Castelló en Moviment)
AV Grup Sant J Obrer, Ctra. l’Alcora i adj
AV Els Àngels
AV Partida Benadressa
AV Racó de Natora
AV Sant Josep Obrer “Crémor”
AV i Propietaris Grup Sant Artur
AV Sant Llorenç
AV Grup St. Domènec
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Verònica Ruiz Escrig (2 de 2)
Presidenta del Districte Oest
Fecha Firma: 26/10/2017
HASH: 47291915f46689c0cb04cb57f360f77b

Membres assistents:

Sr. Ramón Cifre Andreu
Sra. Anna Ferreres Gimena
Sra. Francisca Martínez Reolid
Sr. Fernando Aznar Canal
Sra. Lorena Bachero Colomer
Sr. Antonio Lara Falcó

AV La Devesa (*)
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
AMPA CEIP Benadressa
AMPA CEIP Vicente Artero
AMPA CEIP Jaume I
AMPA C Grans i Menuts(*)
EXCUSA ABSÈNCIA (*)

Secretària:
Inmaculada Arnau Picazo
La presidenta declara oberta la sessió i passa a tractar l’ordre del dia establit:
1n - APROVACIÓ DE L’ACTA DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
CELEBRADA EL 19 DE DESEMBRE DE 2016
S’aprova l’acta del 19 de desembre de 2016 per unanimitat dels membres del
Consell.
2n - NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
Prenen possessió com a membres del Consell del Districte Oest: Sr. Luciano
Ferrer Pons, representant de l’AV Venda Nova, i Sr. Esteban Ventura Martí, representant
de Ciutadans.

La presidenta explica la petició d’un membre de la Junta que proposa que se
celebren les reunions de la Junta i el Consell de Districte al Centre Urban. La proposta se
sotmet a votació i com que que el resultat queda molt ajustat i sentint les necessitats dels
membres del Consell pels horaris del Centre Urban i que el contracte de la gestió del
Centre Urban finalitza en uns mesos, la presidenta proposa que s’ajorne la votació per a
quan estiga el nou contracte ja que es podrien millorar les condicions d'aquest a les
nostres necessitats. S’aprova la proposta pels membres del Consell.
4t - RESOLUCIÓ DE PROPOSTES
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 del Consell llig els informes de cada negociat.
5é - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Eduardo Castillo, representant de l’AV Morteràs, pregunta per les
discrepàncies que existeixen amb el nom del carrer on resideix, entre la quadra els Cubos,
Morteràs i Riu Anna.
La Sra. Mª Amparo Garrigós, representant de l’AV Raval Universitari, proposa
l'autorització per a posar informació municipal en el Miniecoparc del passeig de la
Universitat i la instal·lació d’una zona de manteniment de gent gran davant de l’IES
Bovalar. Demana que es deixen lliures dues places d’aparcament per a carregar aigua en
la Font d’Osmosi. Pregunta si tenen previst fer alguna cosa al barri del Projecte CoSuDS.
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3r - PROPOSTA PER A CELEBRAR LES REUNIONS DE LA JUNTA I EL
CONSELL DE DISTRICTE AL CENTRE URBAN

Ajuntament de Castelló

Proposa tornar a fer un taller de rates penades afegint excursió nocturna i les casetes per
al barri. Sol·licita que s'instal·len passos de vianants a la ctra. de Borriol (davant del basar
xinés i de la carnisseria Els Mestrets), al carrer Pedro Camañes Sorolla (camí escolar
Botànic Cavanilles), al carrer Joan Ferrer Carbó (camí escolar Botànic Cavanilles), al carrer
Joaquín García Girona (del parc al passeig universitat (el túnel)), i que s'eleve el pas de
vianants al principi de carrer José María Mulet Ortíz. Proposa prendre mesures per a
calmar el trànsit pels veïns i pels dos centres escolars del carrer José María Mulet Ortíz.
També proposa prendre mesures oportunes per a informar bé del procés als pares/mares
sobre les matrícules infantil de 3 anys. Sol·licita l’obertura de la pista de skate i demana
més arbratge al voltant del llac. Finalment entrega còpia de dos escrits amb número de
registre 70814 de data 10/11/2015 i el 69470 de data 13/10/2016 per a fer un seguiment
del seu tràmit.
La Sra. Encarna Marmaneu, representant de l’AV Rei en Jaume, reitera la
reparació de la vorera en el tram des del grup Sant Enric fins al camí Mestrets. Comunica
que en el solar de Viveros Molina s’han instal·lat “ocupes”. També sol·licita la reposició
d’una paperera al costat de la parada d’autobús situada darrere del Cementeri de Sant
Josep. Finalment proposa la instal·lació d’un servei de Bicicas darrere del Cementeri.

La Sra. Rebeca Ahicart, representant de l’AV Maset Blau, reitera la retirada d’un
tros de ciment que hi ha al costat de la calçada al carrer la Figuera amb la intersecció amb
el carrer Argeleta. Sol·licita pintar una zona groga al final del carrer la Figuera cantó amb la
quadra Salera perquè els vehicles que esperen al semàfor per a eixir a l’avinguda de
l’Alcora, no es paren al mig, deixant accés a l’entrada i l’eixida del carrer i es puga circular,
i també instal·lar en aqueix mateix punt uns pivots per als conductors que vénen de
l’avinguda de l’Alcora s’incorporen al carrer pel carril que toca. Proposa l'ampliació d’una
línia d’autobús que connecte la zona de la Ciutat de la Justícia amb l’avinguda de l’Alcora
ja que en aquests moments no hi ha cap línia directa. Reitera la instal·lació d'un contenidor
per a reciclar l’oli de cuina i un miniecoparc a la zona de l’avinguda de l’Alcora, així com
l’ampliació del pati infantil del CEIP Jaume I. A més, sol·licita la neteja i adequació de la
contornada del col·legi. Finalment recorda que encara no s’ha donat una solució al
problema de les molèsties als veïns que es produeixen pels xiquets que juguen a la pilota a
la plaça Mar Egeu.
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 hi havien eren tan vells
que van haver de llevar-los per seguretat. També recorda la falta d’asfaltatge d’uns quants
carrers de la urbanització.
El Sr. Pedro Bermúdez, representant de l’AV Grup Reis i Ctra. l’Alcora, arreplega
les peticions de l’AMPA Col·legi Grans i Menuts, en les quals reiteren l’adequació dels
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El Sr. Luciano Ferrer, representant de l’AV Venda Nova, sol·licita la reposició de
pivots trencats situats en la baixada del pont del grup Venda Nova. Comunica que en el
pont de l’autopista de la urbanització “La Coma”, la junta de dilatació està molt deteriorada i
és un perill per a la circulació dels vehicles.

accessos al Col·legi a la quadra la Torta. La presidenta explica que aquest tema ja es va
contestar amb un informe tècnic que no era viable, i també li recorden que està pendent el
tema de les antenes de telefonia que estan davant del Centre.
La Sra. Anunciación Lainez, representant de l’AV Cultural Cardenal Costa i
Adjacents, sol·licita la neteja d’herbes que arriben a la vorera a l’av. Barcelona, 7 i 9.
També sol·licita que es tornen a pintar els passos de vianants al carrer Pintor Ribera, cantó
Av. Espronceda.
El Sr. Pascual Barreda, representant de l’AV Ctra. Borriol, Roser i Adjacents, fa
entrega de tres escrits per al seu tràmit en què sol·licita que s’instal·le en la totalitat del
parc de la plaça Jaume Ribes el reg per aspersors; el pavimentat del camí Mestrets (tram
comprés entre la ronda Oest i la quadra Segona) i finalment agraeix la labor duta a terme
pels empleats de l’empresa FCC en la neteja viària dels carrers del grup Roser i els seus
voltants.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-una
hores i quaranta-cinc minuts, de la qual s'estén aquesta acta, que firmen la presidenta i la
secretària del Consell, en el lloc i la data al principi expressats.

