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Ajuntament de Castelló

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

11

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

25 de setembre de 2017

Hora inici/fi:

20:15/21:30 h

Lloc:

Pl. Espanya, s/n

Sr. José Luis López Ibáñez
Sr. Carlos Feliu Mingarro
Sr. Casto Moya Macías
Sr. David Aguilar Ferrer
Sr. 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. Juan A Guimerá Martí
Sr. Miguel Fernández Varela
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer
Sra. Mª Amparo Garrigós Calixto
Sr. Ramón Cifre Andreu
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart
Sr. Fernando Aznar Cañada
Sr. Antonio Lara Falcó

Vicepresident (PSOE)
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 Jquera
AV Les Galeres i adj.
AV Els Àngels
AV Racó de Natora
AV i Propietaris Grup Sant Artur
AV Raval Universitari
AV La Devesa
AV Maset Blau
AMPA CEIP Vicent Artero
AMPA C Grans i Menuts

Membres absents:
Sra. Verònica Ruiz Escrig
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. Enric Climent Laguarda
Sra. Clara Soler Sol
Sr. Juan Vicente Mampel
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Sra. Irene Gómez Santos
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
Sr. Eduardo Castillo Serrano
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sra. Encarna Marmaneu Aguilar
Sr. Luciano Ferrer Pons
Sr. Emilio Meneses Morejón

Presidenta (Compromís)(*)
Veí (Alcaldia)
Veí (Compromís)
Vocal no regidor (P Popular)
Vocal no regidor (PSOE)
Vocal no regidor (Compromís)
Vocal no regidor (Castelló en Moviment)
AV Grup S. J. Obrer, ctra. l’Alcora i adj (*)
AV Morteràs
AV Partida Benadressa
AV Rei en Jaume (*)
AV Venda Nova
AV S Josep Obrer “Crémor”
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José Luis López Ibáñez (2 de 2)
Vicepresident del Districte Oest
Fecha Firma: 01/01/2018
HASH: 5d62c08b329adc684fa10c3a702dd199

Membres assistents:

Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas
Sr. Juan M. Cantos Moreno
Sra. Lorena Bachero Colomer
Sra. Anna Ferreres Gimena
Sra. Francisca Martínez Reolid

AV Sant Llorenç
AV Grup St. Domènec
AMPA CEIP Jaume I
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
AMPA CEIP Benadressa
EXCUSA ABSÈNCIA (*)

Secretària:
Inmaculada Arnau Picazo
El vicepresident 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 26 DE JUNY DE 2017
S’aprova l’acta del 26 de juny 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 - RESOLUCIÓ DE PROPOSTES
El vicepresident 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 del Consell llig els informes de cada negociat.
La Sra. Mª Amparo Garrigós, representant de l’AVV Raval Universitari, reitera que
es faça un seguiment a les sol·licituds dels temes següents presentades: col·locació d'una
tanca de la rampa d’accés al parc des de Joaquin Girona/Joaquin Febrer i Carbó; nom del
parc Palmira Pla per al parc de la Guarderia Peücs; propostes solar municipal que està al
costat de la guarderia Picarol; més il·luminació en la zona infantil del parc Carmen Albert, i
instal·lació de més fonts al barri. A més, adjunta un escrit d’al·legacions sobre la negativa
d’execució de passos de vianants al barri. Finalment expressa l’agraïment per la instal·lació
de l’aparcament de bicis en la zona d'skate del pàdel.
El Sr. Esteban Ventura, vocal de Ciutadans, comunica l’excés de tanques
publicitàries des de la ronda Sud fins a la ronda de circumval·lació i sol·licita que es faça
una revisió per a veure si compleixen les normatives de l’Ordenança municipal. El
vicepresident li informa sobre la nova Ordenança municipal, que està en tràmit, on es
regulen les tanques publicitàries. També comenta que el parc situat a la carretera de
Ribesalbes, amb el carrer Tinença de Benifassà, està en males condicions, a la qual cosa
el vicepresident li respon que està previst que s'arregle en breu.
El Sr. Miguel Fernandez, representant de l’AV Racó de Natora, reitera la instal·lació
dels contenidors de paper i plàstic que faltaven al grup Natora i demana que es reparen els
clots del camí que hi ha al costat de l’autovia.
El Sr. Ramón Cifre, representant de l’AV La Devesa, reitera que cal precintar unes
trapes que hi ha al costat de la parada d’autobús a la carretera de l'Alcora ja que
produeixen olors per la zona i, a més, n'hi ha una que està trencada.
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4t - PRECS I PREGUNTES

Ajuntament de Castelló

La Sra. Rebeca Ahicart, representant de l’AV Maset Blau, comunica la gran
quantitat de rates que hi ha al parc Ribalta. El vicepresident li informa que ja s’estan
prenent les mesures oportunes per a solucionar el problema. Proposa la possibilitat que la
línia d’autobús número 9 tinguera parada al Maset Blau, com tenia fa un temps, ja que
passa per davant, i tenint en compte que a la carretera de l'Alcora viu gent gran i de
mobilitat reduïda, l’estació, que és on para, els queda un poc lluny. Els veïns de la plaça
L’Alacantí pregunten si hi ha possibilitat d’instal·lar una placa de prohibit jugar a la pilota a
la fatxada de l’edifici núm. 1 d'aquesta plaça. Proposen la instal·lació d’un semàfor davant
de Tresillos Muñoz, a l'avinguda Enrique Gimeno (rotonda). Finalment sol·licita la
instal·lació de contenidors de reciclatge a l'avinguda de l'Alcora.
El Sr. Juan A Guimerá, representant de l’AV Els Àngels, reitera la neteja de solars,
la instal·lació de contenidors de reciclatge en la urbanització i la reposició d’unes plaques
amb els noms dels carrers que estan deteriorades. Comenta que els veïns van haver de
pagar la reparació d'uns carrers de la urbanització perquè l’Ajuntament no ho feia i quan
aquest va enviar una empresa, no ho van fer bé.

La Sra. Anunciación Lainez, representant de l’AV Cultural Cardenal Costa i
adjacents, demana que es tornen a pintar els passos de vianants al carrer Pintor Ribera,
cantó av. Espronceda i que se li comunique a l’empresa d’asfaltatge dels carrers que no
embruten els passos de vianants ja que són les màquines d'aquestes empreses les que
deterioren el pintat en aquesta zona. Reitera la neteja de solars situats al carrer Pintor
López, núm. 46, a l'avinguda de Barcelona, núm. 23 i al passeig Morella, núm. 11, la qual
es va sol·licitar al seu dia i no s'ha executat.
La Sra. Concepción Guillamón, representant de l’AV La Joquera, comunica que en
el programa SMC hi ha anomalies en el pla d'aquest servei, perquè alguns dels carrers de
les urbanitzacions de muntanya (La Joquera, Els Àngels, etc.) del Districte Oest no ixen
reflectits i a vegades és difícil ubicar el problema per a aquesta ciutadania, per la qual cosa
sol·licita, si és possible, esmenar aquestes deficiències.
El Sr. Pascual Barreda, representant de l’AV Ctra. Borriol, Roser i adjacents,
proposa la possibilitat que hi haja més il·luminació en el tram del grup de vivendes situades
a la carretera de Borriol (al costat de la rotonda María Teresa de Calcuta).
I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-una
hores i trenta minuts, de la qual s'estén aquesta acta, que firmen el vicepresident i la
secretària de la Junta, en el lloc i la data al principi expressats.
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El Sr. Ramon Muñoz, representant de l’AV Les Galeres i adjacents, proposa que
en la zona de jocs infantils que hi ha instal·lada a la urbanització, falten jocs per a xiquets
de 3 o 4 anys. Comunica que al camí del Francés tiren restes de poda, així com residus
sòlids com mobles, etc., per la qual cosa sol·licita una solució. Sol·licita la instal·lació de
jocs saludables per a persones grans en la zona i finalment la instal·lació d’una marquesina
o un banc per a poder seure a la parada de l’avinguda de l'Alcora, cantó carrer Useres.

