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Ajuntament de Castelló

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

10

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

26 de juny de 2017

Hora inici / fi:

20:10 / 22:30 h

Lloc:

Pl. Espanya, s/n

Sra. Verònica Ruiz Escrig
Sr. Carlos Feliu Mingarro
Sr. David Aguilar Ferrer
Sr. Juan A Guimerá Martí
Sr. Pascual Barreda Martínez
Sra. Anunciación Lainez Castel
Sr. José Vte. Álvarez Miravet
Sr. Pedro Bermúdez Bolos
Sr. Miguel Fernández Varela
Sr. Ramón Cifre Andreu
Sr. Eduardo Castillo Serrano
Sra. Encarna Marmaneu Aguilar
Sra. Mª Amparo Garrigós Calixto
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart
Sra. Lorena Bachero Colomer
Sr. Antonio Lara Falcó

Presidenta (Compromís)
Regidor (P Popular)
Veí (Castelló en Moviment)
AV Els Àngels
AV Ctra. Borriol, Roser i adj.
AV Cultural C. Costa i adj.
AV El Saboner
AV Grup Reis i Ctra. l’Alcora
AV Racó de Natora
AV La Devesa
AV Morteras
AV Rei en Jaume
AV Raval Universitari
AV Maset Blau
AMPA CEIP Jaume I
AMPA C Grans i Menuts

Membres absents:
Sr. José Luis López Ibáñez
Sr. Casto Moya Macias
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. Enric Climent Laguarda
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Sra. Clara Soler Sol
Sr. Juan Vicente Mampel
Sr. Esteban Ventura Marti
Sra. Irene Gómez Santos
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sra. Concepción Guillamón Albalate
Sr. Luciano Ferrer Pons
Sr. Ramón Muñoz Bug
Sr. Emilio Meneses Morejón
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer

Vicepresident (PSOE)(*)
Veí (Alcaldia)(*)
Veí (Alcaldia)
Veí (Compromís)
Vocal no regidor (Compromís)
Vocal no regidor (P Popular)
Vocal no regidor (PSOE)
Vocal no regidor (Ciudadanos)
Vocal no regidor (Castelló en Moviment))
AV Grup Sant J. Obrer, ctra. l’Alcora i adj.
AV Partida Benadressa
AV La Joquera
AV Venda Nova
AV Les Galeres i adj.
AV Sant Josep Obrer “Crémor”
AV i Propietaris Grup Sant Artur
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Verònica Ruiz Escrig (2 de 2)
Presidenta del Districte Oest
Fecha Firma: 18/10/2017
HASH: 47291915f46689c0cb04cb57f360f77b

Membres assistents:

Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas
Sr. Juan M. Cantos Moreno
Sra. Anna Ferreres Gimena
Sra. Francisca Martínez Reolid
Sr. Fernando Aznar Cañada

AV Sant Llorenç
AV Grup Sant Domènec
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
AMPA CEIP Benadressa
AMPA CEIP Vicente Artero
EXCUSA ABSÈNCIA (*)

Secretària:
Inmaculada Arnau Picazo
La presidenta declara oberta la sessió i passa a tractar l’ordre del dia establit:
1r APROVACIÓ DE L’ACTA DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
CELEBRADA EL 27 DE MARÇ DE 2017
S’aprova l’acta del 27 de març de 2017 per unanimitat dels membres del Consell.
2n - NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
No pren possessió cap membre del Consell del Districte Oest.
3r - DESIGNACIÓ DE DOS REPRESENTANTS DEL CONSELL PER A
PARTICIPAR EN EL GRUP DE TREBALL DEL CONSELL SOCIAL DE SEGURETAT
La presidenta explica que el Consell Social de Seguretat a enviat a aquesta
Secretaria del Districte Oest una invitació de la Policia Local per a participar en els grups
de treball que es crearan en seguretat i convivència ciutadana, i per a això s’han de
designar dos representants per districte. S'hi presenten com a voluntaris per a participar en
aquest Grup de Treball la Sra. Anunciación Lainez Castel i el Sr. Antonio Lara Falcó, per
tant s’aprova per unanimitat dels membres del Consell.

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 del Consell, i la
secretària de la Consell llig els informes de cada negociat.
5é - PRECS I PREGUNTES
En primer lloc i des del Consorci del Pacte Local per l’Ocupació s’està realitzant un
Estudi de diagnòstic socioeconómico de la ciutat i se sol·licita la col·laboració dels Consells
de Districte en el Fòrum Ciutadà que aquest projecte desenvolupa. Va acudir una ponent
per a realitzar un col·loqui en què van participar els membres del Consell.
El Sr. Pascual Barreda, representant de l’AV Ctra. Borriol, Roser i Adjacents,
pregunta per on delimita la quadra Segona, la quadra del Jefe i l’avinguda Alfons XII (tram
des del grup Sant Agusti fins al grup Roser).
El Sr. Jose Vte. Álvarez, representant de l’AV el Saboner, comunica que la Junta de
Govern Local, en sessió celebrada el dia 2/06/17, va acordar que el carrer Serra de
Carrasqueta passara a denominar-se “Plaça de Casto Moya Macias”, en honor al membre
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4t - RESOLUCIÓ DE PROPOSTES

Ajuntament de Castelló

del Consell del Districte Oest en l’actualitat i per la seua labor durant molts anys
col·laborant amb els veïns de la ciutat i sobretot del Districte Oest, a petició de l’Associació
de Veïns El Saboner i la Federació Coordinadora d’Entitats Ciutadanes de Castelló.
La Sra. Encarna Marmaneu, representant de l’AV Rei en Jaume, pregunta la
possibilitat que l’Ajuntament puga mitjançar amb les companyies de telefonia per a la
instal·lació de fibra òptica a la zona de grups de la quadra Borriolenc. Reitera la neteja de
solars en aquesta quadra i també la neteja del camí que hi ha al costat del Cementeri de
Sant Josep. Sol·licita el canvi d’ubicació de la parada d’autobús situada a la quadra
Borriolenc i que es trasllade al camí Mestrets, a fi d’evitar problemes de circulació.
Comunica que davant del grup sant Enric, a a la quadra Borriolenc, núm. 57 (MARA) hi ha
okupes i estan en males condicions. També comunica que es va enviar una incidència per
mitjà de l'SMC per a la reparació d’una trapa de clavegueram que està solta i fa soroll en
passar els vehicles per la quadra Borriolenc a l’entrada del grup Sant Enric, per a saber
com va el tràmit.
El Sr. Eduardo Castillo, representant de l’AV Morteras, comunica que al voltant de
les vivendes de la quadra dels Cubos, hi ha horts abandonats que són un perill de
salubritat per a la zona. La presidenta li explica el tema de la problemàtica que existia en
els noms dels carrers de la zona de la quadra dels Cubos, Morteras i Riu Ana.

El Sr. Antonio Lara, representant de l’AMPA del Col·legi Grans i Menuts, sol·licita la
reposició a la quadra la Torta de senyals de prohibició del pas de camions de gran tonatge
com del senyal que indica que hi ha prop un col·legi, ja que es van llevar per a les obres i
no s’han reposat. Pregunta si se sap ja alguna cosa de les antenes de telefonia que estan
davant del col·legi i comenta que fa temps va haver-hi una sentència que pareix que havien
de llevar-les però hi ha dies que hi ha gent movent els cables.
La Sra. Mª Amparo Garrigós, representant de l’AV Raval Universitari, pregunta per
les sol·licituds presentades el 17/02/17 amb núm. registre 11660; 14/06/17 amb registres
núm. 41154 i 41157 per a fer un seguiment. Sol·licita la instal·lació d’aparcament per a
bicis davant de la porta de l'skate del Pàdel i la neteja del miniecoparc. També demana que
posen informació municipal que és l’únic expositor del barri. Finalment sol·licita informació
sobre el nou pla de senyalització dels carrers del Raval Universitari per la nova construcció
del pont que comunica amb la carretera de l'Alcora.
La Sra. Rebeca Ahicart, representant de l’AV Maset Blau, comunica que no s’ha
rebut la informació del Cine de Barri que es va enviar des d’aquesta Secretaria. Exposa
que ha hagut d’ocórrer un incident greu en una casa davant del Col·legi Jaume I, perquè es
mobilitzaren i netejaren la zona d’insalubritat. Pregunta com poder utilitzar el Maset Blau en
un futur per a activitats del col·legi i de veïns. Demana que es repare un tobogan que està
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El Sr. Ramón Cifre, representant de l’AV La Devesa, reitera el precinte d’unes
trapes que hi ha al costat de la parada d’autobús de la carretera de l'Alcora que produeixen
olors per la zona. Sol·licita la instal·lació de fanals a la quadra Mercader fins a la
urbanització Villalón. També comenta el problema que han tingut en el servei de correus en
la zona de la Devesa ja que pareix que va haver-hi una confusió en la informació de
l’Ajuntament i no es van posar d’acord per a aquest servei.

deteriorat, amb el consegüent perill per als xiquets, a la plaça l’Alacantí i informa que s’ha
passat una incidència per l'SMC amb el núm. 1706070. Finalment exposa la problemàtica
de la tanca del solar ubicat a la plaça Mar Egeu.
La Sra. Anunciación Lainez, representant de l’AV Cultural Cardenal Costa i
Adjacents, exposa el problema de brutícia que s’arriba a acumular a l’avinguda de
Barcelona, núm. 9, a conseqüència que hi ha un solar que arrepleguen efectes
(electrodomèstics, etc.), per la qual cosa sol·licita una inspecció per part de l’Ajuntament a
fi d’evitar els problemes d’insalubritat en aqueixa zona. Reitera que 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 evite que es desprenguen 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 i trenta 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.

