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Ajuntament de Castelló de la Plana

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

12

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

18 de desembre de 2017

Hora inici/fi:

20:00 h/22:00 h

Lloc:

Pl. Espanya, s/n

Sra. Verònica Ruiz Escrig
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
Sr. Ramón Muñoz Bug
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sra. Encarna Marmaneu Aguilar
Sr. Emilio Meneses Morejón
Sra. Mª Amparo Garrigós Calixto
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart
Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas
Sr. Fernando Aznar Canal
Sr. Antonio Lara Falcó

Presidenta (Compromís)
Regidor (P Popular)
Veí (Alcaldia)
Veí (Castelló en moviment)
AV Ctra. Borriol, Roser i ady.
AV Cultural C. Costa i ady.
AV El Saboner
AV Grupo Reyes y Ctra. Alcora.
AV Las Galeras y ady.
AV Partida Benadresa
AV Rei en Jaume
AV S. José Obrero “Cremor”
AV Raval Universitari
AV Maset Blau
AV San Lorenzo
AMPA CEIP Vicente Artero
AMPA C Grans i Menuts

Membres absents:
Sr. José Luis López Ibáñez
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. Enric Climent Laguarda
Sra. Clara Soler Sol
Sr. Esteban Ventura Martí
Sr. Juan Vicente Mampel
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Sra. Irene Gómez Santos
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
Sra. Concepción Guillamón Albalate
Sr. Juan A Guimerá Martí
Sr. Eduardo Castillo Serrano
Sr. Miguel Fernández Varela
Sr. Juan M. Cantells Moreno
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer

Vicepresident (PSOE) (*)
Veí (Alcaldia) (*)
Veí (Compromís)
Vocal no regidor (P Popular)
Vocal no regidor (Ciutadans)
Vocal no regidor (PSOE)
Vocal no regidor (Compromís)
Vocal no regidor (Castelló en moviment)
AV Gpo. S.J Obrero, ctra. Alcora y ady.
AV La Choquera (*)
AV Los Ángeles
AV Morteràs (*)
AV Racó de Natora
AV Grupo Sto. Domingo
AV y Propietarios Grupo San Arturo
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Verònica Ruiz Escrig (2 de 2)
Presidenta del Districte Oest
Fecha Firma: 04/04/2018
HASH: 47291915f46689c0cb04cb57f360f77b

Membres assistents:

Sr. Luciano Ferrer Pons
Sr. Ramón Cifre Andreu
Sra. Francisca Martínez Reolid
Sra. Anna Ferreres Gimena
Sra. Lorena Bachero Colomer

AV Venta Nova
AV La Dehesa
AMPA CEIP Benadressa
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
AMPA CEIP Jaume I
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
25 DE SETEMBRE DE 2017
S’aprova l’acta del 25 de setembre de 2017 per unanimitat dels membres del Consell, amb
la rectificació d’un punt per omissió del representant de l’AMPA Grans i Menuts en què
“reiterava la reposició de senyalització a la quadra la Torta, tant per la prohibició de pas de
camions de gran tonatge com pel fet que hi ha prop un col·legi, ja que es van llevar per les
obres i no s’han reposat. Comunica també la problemàtica de la situació de perill en
aquesta zona”.

2n - NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
No pren possessió cap membre del Consell del Districte Oest.

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 Junta llig els informes de cada negociat.

4r - PRECS I PREGUNTES
En primer lloc la presidenta comunica la situació en què es troba l’hort urbà ubicat al grup
Sant Llorenç i fa un oferiment a totes les associacions del Consell perquè es facen càrrec
del manteniment de l'hort ja que entre els veïns de la zona no hi ha cap persona
interessada.
El Sr. Ramón Muñoz, representant de l’AV Las Galeras y Adjacentes, sol·licita la
instal·lació d’una pancarta de prohibició de tirar restes de poda, mobles, etc. al camí El
Francés, ja que es depositen qualsevol classe de restes i pareix un abocador. També
pregunta pel tema de l’autobús urbà en les urbanitzacions de muntanya ja que el servei és
deficient. La presidenta li proposa convocar una reunió amb el regidor d’Urbanisme i
Mobilitat per a tractar els temes que tenen pendents a la urbanització Les Galeres.
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3r - RESOLUCIÓ DE PROPOSTES

Ajuntament de Castelló de la Plana

El Sr. Antonio Lara, representant de l’AMPA Grans i Menuts, comunica que la senyalització
a la quadra La Torta no està instal·lada, tot i que es va informar els tècnics que s’hi havia
de col·locar. Fa entrega d’un escrit a la presidenta del Consell per al seu seguiment amb
número de registre d’entrada 90043 del 18/12/17, en què s’exposa la perillosa situació que
estan vivint els alumnes i familiars per a accedir pels voltants del col·legi.
La Sra. Encarna Marmaneu, representant de l’AV Rei en Jaume, sol·licita informació sobre
la situació del solar de Viveros Molina i la neteja de les herbes d'aquest solar que
sobreïxen al camí del costat del Cementeri de Sant Josep. També adjunta un escrit, que es
va presentar el 26/05/2017 amb registre d’entrada 35855, de neteja de solars en la zona
per a fer-ne un seguiment.
El Sr. Emilio Meneses, representant de l’AV San José Obrero “Cremor”, sol·licita la neteja i
la reparació del mobiliari de l’estació d’autobusos. També comunica que a la rotonda de
l’avinguda de l'Alcora amb Enrique Gimeno la tanca de protecció del solar adjacent està
trencada.

La Sra. Rebeca Ahicart, representant de l’AV Maset Blau, sol·licita una zona
d’escampament caní al barri. Proposa que s’òbriga al trànsit la rotonda de la Salera perquè
es puga donar tota la volta. Sol·licita la instal·lació d’un aparcament per a bicicletes
particulars a la plaça Llacunes de Ruidera (del Maset Blau), així com la instal·lació d’algun
banc més de mobiliari urbà a la plaça de l'Alacantí ja que són insuficients per a la quantitat
de veïns que hi ha en eixa zona. Comunica que un col·laborador de l’associació (Mapfre)
vol realitzar una activitat gratuïta per a tot el barri i li agradaria disposar del solar situat
entre el camí Vell de l’Alcora, (entrada d’infantil del Col·legi Jaume I (carrer Castellfort) i la
plaça del Maset Blau. Finalment sol·licita la neteja del solar situat al carrer Castelldefels,
cantó camí Vell de l'Alcora.
La Sra. Anunciación Lainez, representant de l’AV Cultural Cardenal Costa y adyacentes,
demana que es tornen a pintar els passos de vianants del carrer Pintor Ribera, cantó av.
Espronceda i que es repare el desnivell, amb la instal·lació d’un mur o rastell, entre els
números 15 i 21 de l’avinguda de Barcelona, ja que cauen les pedres a la carretera.
Proposa la instal·lació de protectors a la base dels fanals danyats pels orins de gos de
l’avinguda de Barcelona (des d'El Corte Inglés fins a la plaça Donoso Cortés). Sol·licita la
reparació d’uns clots que hi ha en la calçada del carrer Pintor Oliet (davant de la parròquia
de Sant Josep Obrer). També sol·licita que s’instal·le el tros de vorera que falta al carrer
Mestre Llorens, núm. 9 que es va quedar sense fer. I finalment comunica, igual que el Sr.
Emilio Meneses, que a la rotonda de l’avinguda de l’Alcora amb Enrique Gimeno la tanca
de protecció del solar adjacent està trencada.

Cód. Validación: 5SDNM7W275M7J9NQPFPFHKGGN | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

El Sr. Enrique J. Guillamón, representant de l’AV San Lorenzo, pregunta per l’immoble del
carrer Sant Jordi, núm. 14, el qual està en males condicions. Demana la instal·lació d’un
pas de vianants a la ctra. de Ribesalbes a l’entrada de la quadra dels Cubos. Sol·licita la
reposició dels seients de la marquesina de la parada d’autobús ubicada a la quadra
Saboner, núm. 10, així com vigilància policial al carrer Vistabella, núm. 1 ja que al voltant
de les 18:00 hores fins a les 21:00 hores es reuneixen jóvens fumant i orinant en la via
pública, la qual cosa ocasiona molèsties als veïns de la zona.

La Sra. M’Amparo Garrigós, representant de l’AV Raval Universitari, en primer lloc
expressa l’agraïment per la instal·lació de passos de vianants al barri del Raval
Universitari. Comunica que hi ha dues instàncies presentades per registre de l’AMPA CEIP
Vicent Marçà amb els números 81660 i 81658 que no han tingut contestació i sol·licita
quese'n faça un seguiment Finalment pregunta sobre el tema de les obres del pont i la
presidenta li informa sobre els tràmits d'aquest tema.
El Sr. Fernando Aznar, representant de l’AMPA CEIP Vicente Artero, sol·licita la neteja del
solar que hi ha al costat del Centre, situat al carrer Pintor Sorolla cantó amb Pintor Oliet i
comunica de l’existència de rates dins del col·legi, la qual cosa ocasiona un greu problema
sobretot per als alumnes.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint-i-dos hores, 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.

