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Ajuntament de Castelló

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

15

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

24 de setembre de 2018

Hora inici/fi:

20:00 h / 21:50 h

Lloc:

Pl. Llacunes de Ruidera, s/n “Mas Blau”

Sr. José Luis López Ibáñez
Sr. Carlos Feliu Mingarro
Sra. Anunciación Lainez Castel
Sr. José Vte. Álvarez Miravet
Sr. Pascual Barreda Martínez
Sr. Pedro Bermúdez Bolos
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
Sra. Concepción Guillamón Albalate
Sr. Ramón Muñoz Bug
Sr. Juan A Guimerá Martí
Sr. Eduardo Castillo Serrano
Sra. Encarna Marmaneu Aguilar
Sr. Emilio Meneses Morejón
Sra. Mª Amparo Garrigós Calixto
Sr. Ramón Cifre Andreu
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart
Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas
Sr. José Diaz Jovena
Sra. Lorena Bachero Colomer
Sr. Antonio Lara Falcó

Vicepresident (PSOE)
Regidor (P Popular)
AV Cultural C. Costa y ady.
AV El Saboner
AV Ctra. Borriol, Roser y ady.
AV Gpo Reyes y Ctra. Alcora.
AV Gpo. S. J Obrero, ctra. Alcora y ady.
AV La Choquera
AV Las Galeras y ady
AV Los Ángeles
AV Morteras
AV Rei en Jaume
AV S José Obrero “Cremor”
AV Raval Universitari
AV La Dehesa
AV Maset Blau
AV San Lorenzo
AMPA CEIP Benadressa
AMPA CEIP Jaume I
AMPA C Grans i Menuts

Membres absents:
Sra. Verònica Ruiz Escrig
Sr. Casto Moya Macías
Sr. David Aguilar Ferrer
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. Enric Climent Laguarda
Sra. Clara Soler Sol
Sr. Juan Vicente Mampel
Sr. Esteban Ventura Martí
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Sra. Irene Gómez Santos
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sr. Miguel Fernández Varela

Presidenta (Compromís)(*)
Vecino (Alcaldia)(*)
Vecino(Castelló en moviment)(*)
Vecino (Alcaldia)(*)
Vecino (Compromís)
Vocal no regidor (P Popular)
Vocal no regidor (PSOE)
Vocal no regidor (Ciutadans)
Vocal no regidor (Compromís)
Vocal no regidor (Castelló en moviment)
AV Partida Benadresa
AV Racó de Natora
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José Luis López Ibáñez (2 de 2)
Vicepresident del Districte Oest
Fecha Firma: 07/01/2019
HASH: 5d62c08b329adc684fa10c3a702dd199

Membres assistents:

Sr. Juan M. Cantos Moreno
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer
Sr. Luciano Ferrer Pons
Sr. Fernando Aznar Cañada
Sra. Anna Ferreres Gimena

AV Grupo San Domingo
AV y propietarios Grupo San Arturo
AV Venta Nova(*)
AMPA CEIP Vicente Artero
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
EXCUSA ABSÈNCIA (*)

Secretària:
Inmaculada Arnau Picazo

El vicepresident declara oberta la sessió i passa a tractar l'ordre del dia establit:
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST CELEBRADA EL 26
DE MARÇ DE 2018
S'aprova l'acta del 26 de març de 2018 per unanimitat dels membres del Consell.
2. NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
Pren possessió com a membre del Consell del Districte Oest el Sr. José Diaz Jovena,
representant de l'AMPA CEIP Benadressa.
3. 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 Manuela Rodríguez de Guzmán, representant de l'AV Gpo. S. J Obrero, ctra.
Alcora y ady., sol·licita la instal·lació d'un pas de vianants davant de la plaça de l'Era (al
costat del restaurant Denis) fins a les vivendes que hi ha en eixa zona.
El Sr. Emilio Meneses, representant de l'AV San José Obrero y Cremor, sol·licita la
reparació d'unes tanques que rodegen el monument situat al parc Cronista Muntaner
(antiga Campsa) i la neteja de les herbes que han crescut al voltant d’aquest monument.
El Sr. Juan Antonio Guimerá, representant de l'AV Los Ángeles, pregunta pel projecte de
clavegueram de la urbanització que està duent a terme l'Ajuntament. El vicepresident
l’informa en quina situació està el tràmit d’aquest projecte. També exposa la problemàtica
de la neteja de zones sobrants d'expropiacions a la urbanització. Comenta que a la ciutat hi
ha moltes tanques a la via pública, que s'han finalitzat les obres i no les han arreplegades, i
pregunta en l'Ajuntament per aquests i no saben dir-li si s'han oblidat d’arreplegar-les o han
d'estar per perill d'afonament.
El Sr. Eduardo Castillo, representant de l'AV Morteras, reitera el problema dels tolls que
s'ocasionen a la ctra. de l’Alcora, davant del Bar Chiva (carrer Aragonesa) quan plou ja que
la pluja alça la trapa de clavegueram i s'inunda la zona, per la qual cosa sol·licita una
solució.
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4. PRECS I PREGUNTES

Ajuntament de Castelló

El Sr. Ramón Cifre, representant de l'AV La Dehesa, pregunta per tema del transport urbà
per a les urbanitzacions de muntanya. El vicepresident explica els tràmits que s'estan
duent a terme amb la Conselleria per a solucionar el problema. Sol·licita que tornen a
precintar les trapes que hi ha al costat de la parada d'autobús de la ctra. de l'Alcora que
produeixen olors i que estan una altra vegada soltes. Finalment exposa que des de la
rotonda de la Dehesa (carrer Mont Perdut) hi ha hagut unes avaries en les canonades de
Facsa, que l'empresa ha reparat, però la reposició de les rases ha sigut deficient, ja que no
s'han reparat amb asfalt i està la zona en males condicions.
El Sr. José Vte. Álvarez, representant de l'AV El Saboner, pregunta pel tema de la
campanya de pavimentació dels carrers del Districte. També exposa el problema del
transport escolar per a curs 2018/19 en l'IES Vicent Castell.
El Sr. Antonio Lara, representant de l'AMPA Col·legi Grans i Menuts, reitera la senyalització
de zona escolar a la quadra la Torta. Reitera que cal reasfaltar la quadra la Torta amb ctra.
de Ribesalbes (cantó Cerámica Gómez).
La Sra. Encarna Marmaneu, representant de l'AV Rei en Jaume, comunica l'existència de
panderoles al grup Sant Enric. Sol·licita la neteja d'herbes que estan en el camí al costat
del cementeri de Sant Josep.

La Sra. Anunciación Lainez, representant de l'AV Cultural Cardenal Costa i adjacents,
reitera la reposició de papereres. Exposa el problema de la circulació de vehicles que
circulen a molta velocitat per l'av. de Barcelona (tram CEIP Gaetà Huguet) i el problema de
prioritat de circulació al carril bici i els carrers. També comenta que hi ha unes tanques al
carrer Pintor Ribera (edifici cantó amb Cardenal Costa) i pregunta si hi ha perill en la
fatxada o se’ls ha oblidat arreplegar-les. Finalment exposa l'agraïment al negociat de
Mobilitat per la retirada de zona blava al carrer Ignasi Vergara.
La Sra. Rebeca Leonisa, representant de l'AV Maset Blau, pregunta pel tema del solar
contigu al CEIP Jaume I, demana que l'Ajuntament mitjance amb la Conselleria per a la
cessió i poder així utilitzar-ho com a pati del centre. També comunica que a la porta
d'infantil s'instal·la un indigent que passa moltes nits dormint i deixa la zona tota bruta, a
més també és utilitzat per diversos jóvens que pareix que es passen substàncies
prohibides.
La Sra. Mª Amparo Garrigós, representant de l'AV Raval Universitari, reitera la col·locació
d'una tanca en la rampa d'accés al parc des de Joaquin García Girona – Joaquin Ferrer i
Carbó. Hi ha una entrada de garatge i a més molts vehicles aparquen en la rampa, que els
xiquets usen per a baixar amb bicis i patins; han ocorregut dos accidents amb la porta amb
amputació de falange. Reiteren el nom del parc Palmira Pla per al parc de la guarderia
Peücs. Se sol·licita més enllumenat al parc Botànica Carmen Albert, ja que a l'hivern a les
18:30 hores ja no es veu i la instal·lació d'un bany públic en aquest parc. Finalment
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El Sr. Enrique Javier Guillamón, representant de l'AV San Lorenzo, sol·licita la instal·lació
de dos papereres al grup Sant Fermí i la neteja de la zona davant de la plaça Urban amb
quadra Saboner.

sol·liciten la instal·lació de tanques i bloc de formigó en el nou parc infantil ubicat al costat
de la guarderia Picarol.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les vint-i-una hores i
cinquanta minuts, de la qual s’estén aquesta acta, que firmen el vicepresident i la
secretària del Consell, en el lloc i la data al principi expressats.

