
El Miragall
Butlletí d’informació municipal de Castelló

D
es
em

br
e 
20
20



2

Saluda de l’Alcalde 3
Plenaris municipals 4
Juntes de govern local 18
Publicitat del Miragall 23
Participació dels grups polítics representats a l’Ajuntament 24

Edita

Ajuntament
de Castelló

Producció Editorial

Índex



3

1. Saluda de l’Alcalde

E. Òscar Noguera Alberola
Alcalde de Castelló

En nom de la Corporació Municipal i en el meu propi, 
hui més que mai, necessitem transmetre un missatge 
d’esperança, pau i prosperitat per gaudir d’estes festes.

Enguany, ens hem trobat immersos en unes circums-
tàncies especialment difícils per l’emergència social i 
econòmica que ha generat la crisi de la COVID-19. Una 
situació que ens ho ha rebolicat tot, ens ha canviat 
tots els hàbits i els costums; ha condicionat tota la 
nostra vida, les nostres activitats i relacions familiars 
i socials.

En el nostre pensament estan, especialment, aquelles 
famílies que han patit amb més intensitat la sarpa de 
la malaltia i, fins i tot, la mort d’algun familiar. El més 
sentit condol i la nostra empatia amb totes elles.

Sens dubte aquestes seran unes festes nadalenques 
diferents. Però, cal  encoratjar-nos  per expressar i de-
mostrar la nostra màxima solidaritat, fent un esforç 
de bonhomia, d’amistat i de generositat cap als altres; 
sobretot cap a aquells col·lectius que hui necessiten, 
amb més immediatesa, de la nostra atenció i ajuda.

Així mateix, volem transmetre la nostra proximitat 
amb els sectors econòmics que més han patit i pa-

teixen les conseqüències de la crisi de la COVID-19, 
dient-los que hem fet, fem i farem tot el possible per 
la seua atenció i recuperació; per la seua prosperitat i 
pel seu benestar.

Respecte de les mesures sanitàries actuals, us  dema-
ne  a tota la ciutadania, gent gran, majors,  joventut 
i xicalla que celebrem les festes amb seny, amb res-
ponsabilitat i evitant riscos per a la salut; així com que 
tinguen cura i protegim els nostres éssers més prò-
xims i estimats. 

És responsabilitat de tots i totes cuidar-se, per cui-
dar-nos col·lectivament. 

Per últim, caldria que en aquestes dies de festes,  
trobàrem uns moments de reflexió, per què, junts, 
puguem iniciar un camí cap a la nova realitat, plena 
d’il·lusions, projectes i bons propòsits de futur per al 
proper i millor, segur que sí, any 2021.

Aprofitem la màgia, que ens contagia estos dies la 
gent menuda, per millorar, tots plegats, com a perso-
nes i com a poble.   

Bones festes.



4

2. Plenaris municipals

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI 
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 16 DE GENER 
DE 2020

Sessió 1/2020

ASSISTENTS:
L’Alcalde-President
E. OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE)

Srs./es. Regidors/es:
LLUÍS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GCiE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCiE)
TERESA FUSTER ORTIZ (GCiE)
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCiE)
RICHARD GARRIGUES GONZÁLEZ (GCiE)
BRYAN RICHART CHAFES (EU)
HORTÈNSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
RAQUEL HERRERO SÁNCHEZ (PSPV)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑÓ (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)

Secretari general:
JOSÉ ANTONIO MOMPARLER OLMOS

Interventor:
VICENTE BOVEA BOU 

NO ASSISTENTS:
JOSÉ LÓPEZ VIDAL (PP) 

A les 21:12 hores, el Sr. Alcalde, abans de començar 
la sessió, demana que es faça un minut de silenci per 
totes les víctimes de violència de gènere, tant dones 
com fills/es assassinades. La Sra. Caerols Vidal (PP) 
llig el manifest amb els noms de les últimes víctimes 
de violència de gènere. Tot seguit, es procedeix al 
tractament dels punts de l’ordre del dia

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (21 de novembre de 2019).-

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

2-  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AL-
CALDIA.-

Es dona compte de les resolucions d’alcaldia dels dar-
rers mesos.

3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES
Es dona informació de les diverses activitats i actua-
cions, promogudes i realitzades, per les diferent Regi-
dories els darrers mesos, així com dels projectes pla-
nejats per al següent trimestre

REGIDORIA D’EDUCACIÓ I EDUCACIÓ CIUTADANA.-
REGIDORIA DE COMERÇ, SALUT PÚBLICA i CEMEN-
TERI.-
REGIDORIA CULTURA FESTIVA.-
REGIDORIA DE CULTURA I DONA.-
REGIDORIA DE MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENER-
GIES RENOVABLES.-
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, DONES I 
MAJORS.-
REGIDORIA DE JOVENTUT I MEMÒRIA HISTÒRICA.-
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ I ESPORT.-

4.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PRE-
VENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.-

El Sr. Piqueras i Quiles (GCIE-Compromís) explica que 
per aprofitar les ajudes que eixiren  per redactar els 
Plans de Prevenció d’Incendis Forestals, es va redac-
tar el del nostre municipi i es va passar pel Consell Lo-
cal Agrari, el qual el va dictaminar favorablement  el 
juny passat.  Al final no es va obtindre la subvenció, 
però l’obligació de tindre el Pla sí que la tenim. El Pla 
té molta documentació sobre les diferents zones del 
terme i les seus característiques, així com del Pla Lo-
cal de Cremes. Tindrà una vigència de 15 anys i pre-
veu una sèrie d’inversions. 

Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.
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5.-  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA DENOMI-
NACIÓ «CASTELLÓ» COM A NOU TOPÒNIM DEL 
MUNICIPI.-

El Sr. Alcalde explica que han buscat el consens en tot 
moment, amb diferents reunions i sol·licitant informe a 
l’AVL. L’informe diu que Castelló és la forma correcta que 
correspondria i presenta la següent proposta d’acord:

“Aprovar la proposta de la denominació «Castelló» 
com a nou topònim del municipi i obrir un termini 
d’informació pública per 20 dies hàbils, tot d’acord 
amb el procediment establert al Decret 69/2017 de la 
Generalitat”

Després de les intervencions i argumentacions de re-
gidors i regidores a favor i en contra de la proposta 
presentada i d’altres propostes d’actuació, es sotmet 
a votació la proposta presentada i queda aprovada 
per majoria absoluta, 7 vots a favor ( 7 GCIE-Compro-
mís) 5 abstencions ( 2 PSOE + 2 PP + 1 EU). 

6.- DONAR CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA D’UN 
REGIDOR.-

El Sr. Piqueras i Quiles (GCIE-Compromís) llig el seu 
acomiadament, agraint a electors,  companys i família 
les facilitats per exercir les seus responsabilitats amb 
el càrrec i espera haver contribuït a millorar la qualitat 
de vida de la ciutadania castellonenca.

Tot seguit, manifesten el seu parer els portaveus, re-
gidors, regidores i alcalde en reconeixement a la seua 
col·laboració i dedicació.

7.-  MOCIÓ PEL GRUP MUNICIPAL EU PER A GA-
RANTIR LA IGUALTAT DE TRACTE ENTRE PARE-
LLES DE FET I LES CASADES EN L’ACCÉS A LA 
PENSIÓ DE VIUDETAT.-

El Sr. Richart Chafes (EU) llig l’exposició de motius 
de la moció. I Per tot allò exposat, el grup municipal 
d’Esquerra Unida - Acord ciutadà, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Villanueva de Castelló l’adopció dels 
següents ACORDS

Instar al Govern d’Espanya a promoure la modificació 
de la Llei General de la Seguretat Social i de més nor-
mes que resulten necessàries per garantir als mem-
bres de les parelles de fet l’accés a totes les prestaci-
ons o pensions vinculades a situacions de viudetat, 
en les mateixes condicions que els conjugues en els 
matrimoni civils. 

I exigir la retroactivitat d’estes modificacions per a 
les famílies afectades per aquesta discriminació des 
de l’entrada en vigor de la Llei 40/2007, l’1 de gener 
de 2008.»

Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat. 

8.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES.-

Després d’escoltar i contestar els precs i preguntes de 
regidors i regidores i del públic en general, Vist que no 
hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde tanca 
la sessió a les 22:55 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLENARI MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 6 DE 
FEBRER DE 2020

Sessió 2/2020

ASSISTENTS:
L’Alcalde-President
E. OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE)

Srs./es. Regidors/es:
LUIS FERRANDO CUENCA (GCiE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCiE)
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCiE)
RICHARD GARRIGUES GONZÁLEZ (GCiE)
BRYAN RICHART CHAFES (EU)
HORTÈNSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
RAQUEL HERRERO SÁNCHEZ (PSPV)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑÓ (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)

PLENARIS muNIcIPALS
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PLENARIS muNIcIPALS

Secretari general:
JOSÉ ANTONIO MOMPARLER OLMOS

NO ASSISTENTS:
TERESA FUSTER ORTIZ (GCiE)
JOSÉ LÓPEZ VIDAL (PP) 

A les 19:36 hores, es reuneixen al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament, les senyores i senyors membres de la 
Corporació al marge esmentats, en la primera convo-
catòria i sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per 
mi, el Secretari de l’ajuntament, que done fe de l’acte.

El Sr. Alcalde dona pas al tractament dels punts de 
l’ordre del dia.

 1.-  PRESA POSSESSIÓ REGIDORA ANAÏS MARTO-
RELL LÓPEZ.-

El Sr. Alcalde presenta a Anaïs Martorell López i li dona 
la benvinguda.

La Sra. Anaïs Martorell López (GCiE) pren possessió pro-
metent el càrrec de regidora de manera reglamentària.

2.-  APROVACIÓ CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’EN-
TITAT VALENCIANA D’HABITATGE I SÒL (EVHA) 
I L’AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTE-
LLÓN.-

El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un conveni amb 
l’aleshores Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA), fir-
mat al 2004 i prorrogat sense executar-se fins l’actua-
litat. Ha produït moltes queixes dels veïns per pagar 
l’IBI com a urbà però sense poder construir. Fins ara 
des de la Generalitat es defenia el conveni i les seues 
pròrrogues en contra dels intents de l’Ajuntament de 
rescindir el conveni d’Horts de Llevant II. A la fi, a prin-
cipis de 2019 es va fer proposta de pagar 224.000 eu-
ros per les despeses ocasionades però amb terreny. I 
així hem arribat fins la proposta actual de conveni que 
creguem que és una bona solució perquè desbloque-
ja la possibilitat de promoure eixe sòl.

Aclarides les preguntes i sotmès a votació, queda 
aprovat per unanimitat el conveni amb EVHA.

3.-  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I 
REGLAMENTS DELS CONSELLS MUNICIPALS.-

El Sr. Alcalde explica la proposta es fa perquè no era 
viable el sistema actual, perquè anaven més polítics 
que particulars i associacions;  i a més, els represen-

tants polítics acaparàvem els torns de paraula, rele-
gant la participació de les associacions en el debat i la 
resolució de les propostes .

Es produeixen diferents intervencions de regidores i 
regidors dels diferents grups municipals, argumen-
tant diferents opinions i posicionaments, contraris i 
favorables a la proposta.  

El Sr. Alcalde, finalitza el debat, manifestant que no es 
tracta de que els polítics monopolitzem els debats en les 
reunions dels consells. Si acordem comportar-nos de ma-
nera proactiva i buscant solucions, no hi ha cap problema 
en que els grups tinguem representació als consells.

Es retira el punt de l’ordre del dia i que continue com 
fins ara.

Vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 20:26 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI 
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 12 DE MARÇ DE 
2020

Sessió 3/2020 

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
TERE FUSTER ORTIZ (GCiE)
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
LUIS FERRANDO CUENCA (GCiE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCiE)
RICHARD GARRIGUES GONZÁLEZ(GCiE)
ANAÏS MARTORELL LÓPEZ
BRYAN RICHART CHAFES
HORTÈNSIA GÓMEZ LLÁCER (PSOE)
RAQUEL HERRERO SÁNCHEZ (PSOE)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑÓ (PP)

Secretari general:
JOSÉ ANTONIO MOMPARLER OLMOS 

NO ASSISTENTS:
JOSÉ LÓPEZ VIDAL (PP) 
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PLENARIS muNIcIPALS

A les 21:09 hores, el Sr. Alcalde, abans de començar 
la sessió, demana que es faça un minut de silenci per 
totes les víctimes de violència de gènere, tant dones 
com fills/es assassinades. La Sra. Teresa Fuster (GCiE) 
llig el manifest amb els noms de les últimes víctimes 
de violència de gènere. Tot seguit, es procedeix al 
tractament dels punts de l’ordre del dia

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTES SESSIONS AN-
TERIORS.-

( De 16 de gener i 6 de febrer)

Després de les modificacions proposades, les actes 
son aprovades per unanimitat. 

2.-  DONAR CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA.-

Es dona coneixement de les resolucions dels darrers 
mesos. Sense cap pregunta ni aclariment.

3.-  INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES .-
El Sr. Alcalde explica que es retira el punt de l’ordre del 
dia per acurtar la duració de la sessió. 

4.-  APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 
2020-2021.-

El Sr. Alcalde explica que, a més del que consta al 
P.E.S. 2020/21, es modificarà la subvenció dels espor-
tistes per concretar a Raquel i a Julio Marrahí el repar-
timent dels 5.000 euros. 

Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.

5.-  DONAR COMPTE  DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXER-
CICI 2019.- 

El Sr. alcalde explica el Informe d’Intervenció, per aca-
bar donant, com a conclusió amb l’exposat que  

«La Intervenció municipal emet informe preceptiu fa-
vorablement de la Liquidació del Pressupost de l’exer-
cici 2019 de l’Ajuntament de Villanueva de Castelló, 
sense perjudici de les valoracions arreplegades en 
aquest i l’anàlisi més detallada que es faça d’aquesta 
en ocasió de la rendició del Compte General, i , tal com 
disposa l’article 193 del TRLRHL. Posteriorment haurà 
d’assabentar d’aquesta al Ple, en la primera sessió que 
aquest celebre, remetent-se còpia d’aquesta a la Co-
munitat Autònoma i al centre o dependència del Minis-
teri d’Economia i Hisenda que aquest determine.»

6.-  DONAR CONEIXEMENT  DEL COMPTE DEL 
P.M.P. I DE LA MOROSITAT DEL 4t TRIMESTRE 
DE 2019.- 

El Sr. Alcalde explica que el Període Mitjà de Paga-
ment (P.M.P.) de l’Ajuntament en l’últim trimestre de 
2019 ha estat en 5,90 dies i, tot seguit, fa els aclari-
ments que li demanen.

7.-  DONAR DE CONEIXEMENT DE  LES RESOLU-
CIONS CONTRARIES A REPARO 2019.- 

El Sr. Alcalde explica les que ho són i per què s’han 
presentat.

8.-  APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJU-
DICIAL DE CRÈDIT 1/2019.-

El Sr. Alcalde explica el motiu del reconeixement ex-
trajudicial de factures de l’exercici 2019, presentades 
en posterioritat al tancament comptable del mateix.

I, per tant, proposa: Reconéixer extrajudicialment les 
despeses derivades de les factures i aplicar o imputar 
al Pressupost corrent de l’exercici 2020 les despeses a 
què es refereixen les factures, amb càrrec a les aplica-
cions pressupostàries corresponents.

Sotmès a votació, queda aprovat per majoria absolu-
ta, 10 vots a favor ( 7 GCiE + 2 PSOE + 1 EU) i 2 absten-
cions (2 PP).

9.-  APROVACIÓ DELS CRITERIS DEL PAGAMENT 
ALS POLICIES LOCALS PER ASSISTÈNCIES  A  
JUDICIS.-

El Sr. Alcalde explica  que  la Mesa General Nego-
ciadora va acordar, per unanimitat, que caldria 
procedir als pagaments de les indemnitzacions per 
assistències a judicis, quant el mateix siga motivat 
per un fet ocorregut a la població de Villanueva de 
Castelló. Per la qual cosa, proposa la seua aprova-
ció al Plenari Municipal, per a establir-ho com a cri-
teri general.

Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat. 

10.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL.-

El Sr. Alcalde explica la proposta de modificació de 
tres llocs de treball de la plantilla municipal

Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.

PLENARIS muNIcIPALS
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11.-  CONTESTACIÓ AL·LEGACIÓ AL CANVI DE NOM 
DEL MUNICIPI I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI 
ESCAU.-

El Sr. Alcalde contesta l’al·legació presentada per un 
ciutadà i diu que ja es va explicar que aquest procedi-
ment no requereix consulta popular i que este no era 
moment per a fer consultes populars. La proposta és 
desestimar l’al·legació.

Sotmesa a votació queda desestimada, l’al·legació 
presentada, per majoria absoluta de 9 vots a favor ( 
7 GCiE +1 EU + 1 PSOE) i 3 vots en contra ( 2 PP + 1 
PSOE). 

Sotmès a votació el canvi de nom del municipi a «Cas-
telló», queda aprovat per majoria absoluta de 7 vots a 
favor ( 7 GCiE) i 5 abstencions ( 2 PSOE+ 2 PP + 1 EU). 

12.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA RE-
GULADORA DE L’ESPAI URBÀ.-

El Sr. Alcalde explica la modificació proposada.

S’obri un termini d’informació pública i audiència 
als interessats de trenta dies hàbils, a partir del dia 
següent al de la publicació del present anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Valencia, per  què 
es puguen presentar les al·legacions i suggeriment 
que s’estimen oportunes, en compliment de tot allò 
regulat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Re-
guladora de les Bases de Règim Local. De no presen-
tar-se al·legació, s’entendrà definitivament aprovada 
la modificació.

Sotmesa a votació, resulta aprovada per unanimitat. 

13.-  RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA SOL·LICI-
TUD SUBVENCIÓ A L’IVACE PER  LA MILLORIA 
DE POLÍGONS INDUSTRIALS.-

«Amb el següent contingut  resolutiu: 

Sol·licitar al l’Institut Valencià de Competitivitat Em-
presarial (IVACE) una subvenció per de 192.412,66€ 
per a l’efectiva l’execució de l’esmentat projecte. 

Aprovar la memòria tècnica «MILLORA DEL POLÍGON 
“EL PLA” MITJANÇANT IMPLANTACIÓ DE FIBRA ÒPTI-
CA, MILLORA D’ENLLUMENAT PÚBLIC, SENYALITZA-
CIÓ DE TRÀNSIT I IDENTIFICACIÓ DE CARRERS», la 

participació en aquest programa d’ajudes, l’accepta-
ció de les seues bases reguladores. 

Tramitar la present sol·licitud i donar compte al Plenari de 
la present Resolució en la propera sessió que celebre.»

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

14.-  RESOLUCIONS D’ALCALDIA D’ORGANITZACIÓ 
MUNICIPAL.-

El Sr. Alcalde dona compte de les modificacions pro-
duïdes en les delegacions de les regidories i en les de-
signacions de les persones que  componen la Junta 
de Govern i les tinences d’alcaldia.

15.-  DONAR INFORMACIÓ SOBRE ELS CANVIS EN 
LES COMISSIONS INFORMATIVES.- 

El Sr. Alcalde assabenta al plenari dels canvis de re-
presentació en cadascuna de les Comissions.

16.-  MOCIÓ CONJUNTA DIA INTERNACIONAL DE 
LES DONES 8 DE MARÇ .- 

La Sra. Gregori Sebastià (GCIE-Compromís) llig la mo-
ció institucional consensuada pels representants dels 
grups polítics de la FVMP

Sotmesa a votació queda, aprovada per unanimitat. 

El Sr. Alcalde, abans del punt «Torn obert de paraula: 
Precs i preguntes», explica el PLA MUNICIPAL DE CON-
TINGÈNCIA COVID-19.

17.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES.- 

Després d’escoltar i contestar els precs i preguntes de 
regidors i regidores i del públic en general.

Vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 23:05 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLENARI MU-
NICIPAL CELEBRADA EL DIA 21 DE MAIG DE 
2020

Sessió 4/2020

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

PLENARIS muNIcIPALS
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Srs. Vocals:
TERE FUSTER ORTIZ (GCiE)
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
LUIS FERRANDO CUENCA (GCiE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCiE)
RICHARD GARRIGUES GONZÁLEZ(GCiE)
BRYAN RICHART CHAFES
HORTÈNSIA GÓMEZ LLÁCER (PSOE)
RAQUEL HERRERO SÁNCHEZ (PSOE)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑÓ (PP)
JOSÉ LÓPEZ VIDAL (PP)

Secretari general:
JOSÉ ANTONIO MOMPARLER OLMOS

NO ASSISTENTS:
ANAÏS MARTORELL LÓPEZ

A les 19:04 hores, el Sr. Alcalde, abans de començar 
la sessió, explica que per prevenció la sessió es reu-
neix telemàticament, i demana que es faça un minut 
de silenci per totes les víctimes de violència de gènere 
-tant dones com fills/es assassinades- i altre minut de 
silenci per les víctimes de la COVID-19. Tot seguit, es 
procedeix al tractament dels punts de l’ordre del dia.

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- (Acta sessió 21 de març de 2020.

Després de les modificacions, l’acta es aprovada per 
unanimitat dels assistents de la sessió del 21 de març de 
2020, el Sr. López Vidal (PP) s’absté perquè no assistí.

2.-  DONAR CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA.- 

Es dona compte de les resolucions d’alcaldia, sense 
cap sol·licitud d’aclariment.

3.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2020.- 
El Sr. Alcalde explica la modificació de crèdit proposa-
da (de 115.000 €) per donar d’alta Ajudes pel Covid19 
i incrementar ajudes per Emergències Socials a canvi 
de les baixes en els capítols de Festes 2020.

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

4.-  APROVACIÓ PLA ECONÒMIC-FINANCER 2020-
2021.-

El Sr. Alcalde explica el Pla previst pel 2020 

Sotmès a votació, queda aprovat per majoria absolu-
ta ( 9 vots a favor (6 GCIE-Compromís + 2PSOE + 1 EU) 
i 3 vots en contra (3 PP). 

5.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAU-
LES I CADIRES.-

El Sr. Alcalde explica la proposta consistent en aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per Ocupació del Sòl, Subsòl i 
Vol de la Via Pública, mitjançant l’addició d’una Dis-
posició Transitòria, atés els efectes de l’estat d’alarma 
pel Covid19 en els rendiments dels establiments lo-
cals.

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 

6.-  APROVACIÓ DE LES BASES D’AJUDES PER A 
L’EMPRESARIAT AUTÒNOM.-

El Sr. Alcalde explica que la situació excepcional i ex-
traordinària que la societat espanyola i mundial està 
patint a conseqüència de la pandèmia provocada per 
l’expansió del COVID-19 ha derivat en una crisi sani-
tària que necessita de mesures extraordinàries per 
als comerços i negocis locals que han vist alterada la 
seua activitat. 

l’Ajuntament de Villanueva de Castelló, mitjançant 
aquesta convocatòria, ofereix un instrument d’ajuda 
al seu teixit empresarial més afectat per la situació, les 
persones treballadores per compte propi o autòno-
mes que han vist reduïts els seus ingressos de manera 
considerable, mentre continuen satisfent els costos 
fixos derivats de la seua activitat, perquè en la mesura 
que siga possible no perden el seu lloc de treball i pu-
guen continuar desenvolupant els seus serveis amb 
la major normalitat possible després de la superació 
d’aquesta crisi sanitària, evitant en la mesura que siga 
possible el tancament definitiu dels seus negocis i la 
destrucció d’ocupacions.

Sotmeses a votació, són aprovades per unanimitat. 

7.-  APROVACIÓ DENEGACIÓ DECLARACIÓ DE SI-
TUACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ 
IMPACTE TERRITORIAL I AMBIENTAL.-

El Sr. Alcalde explica el següent: Tal i com ja es va in-
formar el 2 de març de 2020, la parcel·la objecte de 
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la sol·licitud està subjecta a les Normes Urbanístiques 
del Pla General d’Ordenació Urbana aprovat el 31 de 
gener de 1989, corresponent-li la classificació de Sol 
No Urbanitzable amb qualificació Comú. 

Per tot allò vist a l’expedient i atesa la normativa 
aplicable, el tècnic que subscriu l’informe no consi-
dera d’aplicació les previsions legals per tal d’aplicar 
la minimització d’impactes ambientals individualit-
zada respecte de la sol·licitud presentada, per no 
complir els requisits previstos en la Llei 5/2014 a l’ar-
ticle 210.

Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat. 

8.- MOCIONS.- 
8.1.-  MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER GARANTIR 

UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT.- 
La Sra. Fuster Ortiz (GCIE-Compromís) llig l’exposició 
de motius i proposa que s’acorde

«Manifestar el suport de l’Ajuntament als professi-
onals públics, de tots els àmbits, per la seua tasca, 
especialment durant la crisi del COVID-19, i es com-
prometen a seguir treballant pel seu reconeixement 
professional.

Instar al Consell a continuar aprofundint en la cons-
trucció d’uns serveis públics forts com a garantia 
d’igualtat i qualitat de vida dels valencians i valenci-
anes, dignificant les condicions en l’exercici dels i les 
professionals públics, i retornant a la gestió pública 
els àmbits privatitzats.

Instar al govern de l’Estat espanyol a modificar la nor-
mativa per blindar la inversió en els serveis públics 
com una despesa prioritària i exclosa de qualsevol 
programa d’ajust pressupostari, al temps que impul-
sar una àmplia Reforma Tributària, en un sentit pro-
gressiu que incloga una aportació de les grans for-
tunes per sufragar l’enfortiment dels serveis públics.»

Escoltades les argumentacions dels diferents grups 
municipals i sotmesa a votació, la moció va ser  
aprovada per majoria absoluta de 9 vots a favor (6 
GCIE-Compromís + 2 PSOE + 1 EU) i 3 vots en contra 
(3 PP). 

8.2.-MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER DEFENSAR UN 
PLA EUROPEU DE RECONSTRUCCIÓ CONTRA LA 
CRISI DE LA COVID-19.- 
El Sr. Ferrando Cuenca (GCIE-Compromís) llig l’expo-
sició de motius i proposa que s’acorde  

«Instar al govern de l’Estat Espanyol a defensar un Pla 
Europeu de Reconstrucció contra la crisi socioeconò-
mica en totes les institucions europees».

Després de les argumentacions dels diferents grups 
municipals, es  sotmet a votació la moció i va ser  apro-
vada per majoria absoluta, 10 vots a favor ( 6 GCIE-Com-
promís + 1 EU + 3 PP) i 2 vots en contra ( 2 PSOE)

8.3.-  MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER LA DIGNITAT 
DEL CAMP VALENCIÀ.- 

La Sra. Gregori Sebastià llig l’exposició de motiu de la 
moció i proposa que s’acorde

Expressar el nostre reconeixement i suport a tot el sec-
tor agroalimentari valencià pel seu paper essencial.

Demanar l’arbitratge de les institucions per tal de fer 
efectiu un sistema retributiu més just per a les explo-
tacions agropecuàries.

Instar al govern espanyol a què defense, a Europa, els 
interessos del camp valencià.

Comunicar aquests acords al Govern d’Espanya i la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Ge-
neralitat Valenciana.

Davant de la competència deslleial de les importaci-
ons de tercers països, aquest ajuntament reclama  al 
Govern Central i a la Comissió Europea, així com als 
eurodiputats i les eurodiputades espanyoles,   reite-
rar la necessitat de l’establiment de totes les mesures, 
plantejades la sectorial del camp de totes les organit-
zacions sindicals i que han defensat els agricultors del 
camp valencià en les darrers manifestacions al carrer.

Demandar a la Comissió de la UE i al Govern Central mi-
llorar la nova PAC, plans d’ajudes per a la modernització 
de les explotacions agràries i les indústries agroalimen-
tàries, l’alçament del veto rus,   així com establir ajudes 
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continuades pel reconeixement que el sector agrari rea-
litza en la preservació del medi ambient i el territori.

Ateses les argumentacions dels diferents grups muni-
cipals i sotmesa a votació, la moció va estar  aprovada 
per unanimitat. 

8.4.-  MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER GARANTIR EL 
FINANÇAMENT NECESSARI PER FER FRONT 
A LA CRISI DEL COVID-19.- 

El Sr. Garrigues González llig l’exposició de motius de 
la moció, insistint en la situació que patim d’infrafi-
nançament històric. La qual, agreujada per la crisi del 
Covid19, ens situa en franca anormalitat democràtica 
i proposa que s’acorde 

Instar al govern de l’Estat Espanyol a suspendre l’apli-
cació dels límits de dèficit de les Comunitats Autò-
nomes per a inversió en sanitat i mesures socials i 
econòmiques  i el pagament dels interessos del deute 
generat pel FLA, a efectuar transferències addicionals 
a les Comunitats Autònomes infrafinançades per a fer 
front creixement de la  despesa sanitària, efectuar ja 
la transferència dels 283 milions de la liquidació de 
l’IVA de desembre de 201, permetre als Ajuntaments 
utilitzar els romanents de tresoreria per fer front a esta 
crisi i injectar recursos en l’economia productiva i a 
eliminar la taxa de reposició tant per a les Comunitats 
Autònomes com per a les Entitats Locals.

Sotmesa a votació, s’aprova -per unanimitat- incloure 
l’esmena del PP afegint a l’últim punt: «sempre man-
tenint una plantilla dimensionada a les necessitats de 
les poblacions i a les competències que efectivament 
s’exerciran».

A continuació, la moció va ser aprovada per unanimitat. 

8.5.-  MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER INSTAR AL 
GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA REGLA 
DE DESPESA I ESTABLIR UN FONS DE COO-
PERACIÓ PER AL FINANÇAMENT LOCAL.- 

El Sr. Alcalde llig l’exposició de motius de la moció i 
proposa els següents acords:

Exigir al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats 
què, durant l’exercici 2020, de la forma més ràpida i 

urgent possible aprove les següents mesures:

Què els ajuntaments puguen disposar del 100% del 
seu superàvit i utilitzar els romanents de tresoreria 
obtinguts per les entitats locals per afrontar les mesu-
res que la situació actual requereix i si tenen deutes,  
arbitrar fórmules que els permeten fer front a l’eixida 
de la crisi; autoritzar les entitats locals a realitzar des-
peses en serveis i poder implementar  ajudes a pimes, 
autònoms, xicotet comerç ... per donar suport al teixit 
empresarial local, establir una pròrroga extraordinària 
sobre els terminis per poder finalitzar les obres d’IFS 
-ara paralitzades per l’estat d’alarma-  a càrrec del 
superàvits obtingut en la liquidació de l’exercici 2018,  
facilitar l’aprovació d’Ofertes Públiques d’Ocupació 
en funció de la realitat financera de les corporacions 
locals i no vinculades a la taxa de reposició, crear un 
Fons de finançament Municipal directe  amb una dis-
tribució equitativa amb criteris objectius, articular la 
participació de les entitats locals en els plans i fons 
(autonòmics, estatals i europeus) que es disposen per 
al restabliment econòmic i social de les nostres loca-
litats.

Sotmesa a votació queda aprovada per majoria ab-
soluta, 9 vots a favor ( 6 GCIE-Compromís + 2 PSOE+ 1 
EU) i 2 vots en contra )2 PP).

8.6.-MOCIÓ DEL PP SOBRE MESURES COVID-19 AL 
MUNICIPI.- 
La Sra. Caerols Vidal (PP) llig l’exposició de motius de 
la moció, al temps que agraeix el comportament de la 
ciutadania, demana que hi haja més informació sobre 
casos de Covid-19 al poble i de les mesures de control 
que s’han aplicat i la necessitat de fer test de detecció;  
sol·licita que es preste l’adequada atenció als escolars 
sense recursos per facilitar la seua escolarització online 
i que es previnguen ajudes i exempció de taxes als au-
tònoms, comerços i negocis locals per facilitar la recu-
peració de  la crisi provocada pe la pandèmia.

Després de diferents intervencions i aclariments dels 
grups municipals, sotmesa a votació, no és aprovada 
per 3 vots en contra (2 PSOE + 1 EU), 6 abstencions (6 
GCIE-Compromís) i 2 vots a favor (2 PP).
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8.7.-  MOCIÓ PP SOBRE LES INVERSIONS DE LA DI-
PUTACIÓ.- 

El Sr. López Vidal (PP) llig l’exposició de motius de la 
moció i arran de l’aprovació, per unanimitat,  pel Ple-
nari de la Diputació de Valencia del Pla d’Inversions 
2020-2021, dotat con 144 milions d’euros que perme-
trà finançar obres i servicis dels municipis de menys 
de 50.000 habitants i de les Entitats Locals Menors de 
la província de Valencia,  proposa que

«Tots els grups polítics municipals, participen en la 
decisió de les inversions que corresponen al nostre 
municipi, que seran subvencionades per l’esmentat 
Pla d’Inversions de la Diputació de Valencia 2020-
2021 en benefici del nostre veïnat»

Després de les diferents intervencions dels grups, es 
sotmet a votació la moció i queda aprovada per una-
nimitat. 

8.8.-  MOCIÓ PSOE SOBRE RECOLZAMENT A LA SA-
LUT PÚBLICA.- 

La Sra. Gómez Llácer (PSOE) llig l’exposició de motius 
de la moció per proposar ...

Que el ple de l’Ajuntament de Villanueva de Castelló 
manifeste el seu suport al model de servei públic de 
salut universal i de qualitat, per la qual cosa aprova la 
present declaració institucional en suport al sistema 
sanitari públic i universal i als professionals del sector 
sanitari. 

Que les institucions competents que es comprome-
ten a incrementar els pressupostos públics destinats 
a aquest objectiu i a promoure les reformes per asse-
gurar una adequada planificació estratègica, basada 
en l’evidència científica i el compliment deis principis 
d’equitat. Considerem imprescindible que el personal 
del sector sanitari desenvolupe de manera efectiva i 
segura el seu treball en qualsevol circumstància. Per 
la qual cosa, caldrà reformar la Constitució Espanyola 
per atorgar al Dret a la salut la màxima rellevància, que 
impedisca pràctiques de descapitalització de la sanitat 
pública en benefici de la sanitat privada, garantint un 
mínim d’inversió pública en la investigació sanitària. 

Debatuda la moció i sotmesa a votació, va ser  aprova-
da per majoria absoluta,  9 vots a favor ( 6 GCIE-Com-
promís + 2 PSOE + 1 EU ) i 2 vots en contra ( 2PP).

8.9.- MOCIÓ EU SOBRE LA BRUTÍCIA DEL CAMP.-
El Sr. Richart Chafes (EU) llig l’exposició de motius de 
la moció, per acabar proposant:

«Fer una campanya de comunicació encarada als usu-
aris del camp per  no tirar deixalles al nostre camp, 
Reforçar aquesta campanya amb una comunicació 
directa amb els principals usuaris del camp, Millorar 
punts de recollida  diferents punts estratègics del 
terme i fer una campanya de recollida, pel terme als 
marges dels camins, carreteres i séquies,  pels treba-
lladors agraris de l’estiu».

Després de les intervencions i aclariments dels grups, 
Sotmesa a votació la moció  queda aprovada per ma-
joria absoluta, 9 vots a favor ( 6 GCIE-Compromís + 2 
PSOE + 1 EU) i 2 abstencions (2 PP).

8.10.-  MOCIÓ EU SOBRE LA MILLORA DE LA GES-
TIÓ SERVEI RODALIES RENFE AL PAÍS VA-
LENCIÀ.- 

El Sr. Richart Chafes llig l’exposició de motius de la 
moció i proposa que s’acorde  

«Fer un estudi econòmic actualitzat dels costos de la 
transferència de competències de la gestió dels ser-
veis ferroviaris.

Exigir les competències dels serveis ferroviaris de Ro-
dalies al Consell, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i 
la transferència  a la Generalitat Valenciana de les par-
tides econòmiques per fer front a les inversions pen-
dents per l’optimització de la xarxa de Rodalies.

Que la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies de 
València, gestionada pel Consell de la GVA,  s’organit-
ze per  millorar la seua continuïtat i periodicitat i, so-
bretot, eficàcia.»

Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.

8.11-  MOCIÓ ERPV PER LA VISIBILITZACIÓ, 
CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LUDOPA-
TIA I CONTRA LA PROLIFERACIÓ DE CASES 
D’APOSTES.- 

El Sr. Alcalde llig l’exposició de motius de la moció del 
col·lectiu comarcal d’ERPV  proposa els següents acords:

«Instar als governs competents (estatal, territorial i 
municipal) a Considerar la Ludopatia, com una addic-
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ció perillosa sense i incloure-la dins del Pla Nacional 
sobre Drogues, Reformar les Lleis pertinents,  per què 
es regule la publicitat de les Cases d’Apostes amb l’ob-
jectiu de restringir i limitar la publicitat relacionada 
amb el joc i les apostes, Aplicar els mateixos criteris 
de màxim per habitant a les cases d’apostes per limi-
tar la proliferació d’aquests negocis, Prohibir les ma-
quines d’apostes esportives en salons de joc, bingos, 
casinos i altres centres vinculats al joc, Incrementar el 
tipus aplicable de l’impost sobre activitats del joc a 
les cases d’apostes i al joc on-line, Elaborar Plans de 
prevenció de les addiccions i facilitant xerrades i difu-
sió d’informació amb ;’recursos locals, Establir limita-
cions urbanístiques a la ubicació de locals d’apostes 
en les rodalies de locals, espais i centres  amb alta 
afluència d’infantesa i  joventut, Redactar ordenan-
ça municipal sobre publicitat als espais públics que 
limite la dels jocs i les apostes al propi establiment, 
Elaborar un Pla Municipal Escolar de formació, cons-
cienciació i prevenció de ludopaties i patologies ad-
dictives, Elaborar Programes de formació i prevenció 
als Centres Educatius en matèria de ludopatia, per 
evitar la incorporació dels  més joves al joc, Formar 
als Consells Escolars, i especialment als Clubs Espor-
tius en mecanismes per la prevenció de ludopaties i 
drogodependències, Establir una taxa municipal es-
pecífica que grave aprofitament del domini públic 
pels establiments de jocs i apostes, Facilitar formació 
específica en ludopaties i dependències no tòxiques 
al personal de la Policia Local.

Acabant per  Exigir a les Patronals de Cases d’Apostes, 
l’elaboració d’un Pla Director per limitar els efectes de 
la ludopatia en la societat. 

Després de les intervencions dels representants dels 
grups municipals, es sotmet a votació la moció i re-
sulta aprovada per majoria absoluta de 9 vots a favor 
( 6 GCIE-Compromís + 2 PSOE + 1 EU) i 2 abstencions 
(2 PP).

9.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES.-

Després d’escoltar i contestar els precs i preguntes de 
regidors i regidores i del públic en general.

Vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 23:01 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELE-
BRADA EL DIA 9 DE JULIOL DE 2020

Sessió 5/2020

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde – president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
TERE FUSTER ORTIZ (GCiE)
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
LUIS FERRANDO CUENCA (GCiE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCiE)
RICHARD GARRIGUES GONZÁLEZ(GCiE)
ANAÏS MARTORELL LÓPEZ
BRYAN RICHART CHAFES
HORTÈNSIA GÓMEZ LLACER (PSOE)
RAQUEL HERRERO SÁNCHEZ (PSOE)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVINO (PP)
JOSÉ LÓPEZ VIDAL (PP)

Villanueva de Castelló, 9 de juliol de 2020

A les 19:34 hores, el Sr. Alcalde, abans de començar, 
demana que es faça un minut de silenci per totes les 
víctimes de violència de genere, tant dones com fills/
es assassinades. El Sr. Richart Chafes llig el manifest 
amb els noms de les últimes víctimes de violència 
de genere. Tot seguit, es procedeix a examinar els as-
sumptes de l’Ordre del Dia

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- (Acta sessió 21 de maig de 2020)

Després de les modificacions proposades, l’acta és 
aprovada per unanimitat. 

2.-  DONAR CONEIXEMENT  DE  LES  RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA.- 

Es dona compte de les resolucions d’alcaldia.

3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.-
Es dona informació de les diverses activitats i actua-
cions, promogudes i realitzades, per les diferent Regi-
dories els darrers mesos, així com dels projectes pla-
nejats pel següent trimestre

REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-
REGIDORIA D’ESPORT I NOVES TECNOLOGIES.-
REGIDORIA CULTURA FESTIVA.-
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL.-
REGIDORIA DE CULTURA I DONA.-
REGIDORIA DE JOVENTUT I MEMÒRIA HISTÒRICA.-

4.- APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS.-
El Sr. Alcalde explica la proposta d’acord de que els dos 
dies festius locals per a 2021 siguen el 24 d’agost (dimarts, 
festa local) i 13 de desembre (dilluns, fira de Santa Llúcia).

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

5.-  APROVACIÓ DIES NO LECTIUS CURS 2020-
2021.- 

El president del Consell Escolar, Richard Garrigues 
González presenta la proposta del  Consell Escolar, se-
nyalant que els dies no lectius per al proper curs 2020-
2021 siguen el 7 de desembre de 2020, el 17 i el18 de 
març de 2021.

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

6.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT – CRÈ-
DIT EXTRAORDINARI- SUPLEMENT DE CRÈDIT 
10/2020.-

El Sr. Alcalde explica que el crèdit s’origina d’una 
subvenció de 100.000 euros pel trinquet que ja es-
tava pagat. Es modifica la proposta dictaminada el 
dilluns, en Comissió Informativa, perquè encara no 
es sabia l’import de les noves obres proposades (en 
carrers i altres despeses i reformes al Poliesportiu 
Municipal).

Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria ab-
soluta, 10 vots a favor ( 7 GCiE + 2 PSOE +1 EU) i 3 abs-
tencions ( 3PP).

7.-  APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS2/2020.- 

El Sr. Alcalde explica que són factures de 2019 que van 
entrar ja en 2020, per import de 2.566,02 €.

PRIMER.- Reconéixer extrajudicialment les despeses 
derivades de les factures -despeses que figuren en 
l’Annex I del present acord i que es relacionen en l’Ex-
pedient; corresponent al 2/2020 de Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdits , així com aprovar aquest en 
els termes proposats.

SEGON.- Aplicar o imputar al Pressupost corrent de 
l’exercici 2020 les despeses a què es refereix l’apartat 
anterior amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents.»

Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.

Sotmés a votació incloure el punt «Mocions» en l’or-
dre del dia, és aprovat per unanimitat.

8.- MOCIONS.-
8.1.- MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS SOBRE LA PLAGA 

DELOTTOCOCCUS ABERIAE O COTONET DE 
SUD-AFRICA.- 

El Sr. Alcalde llig l’exposició de motius de la moció i 
proposa els següents acords: 

«Sol·licitar l’autorització per part del Ministeri de la solta 
massiva del “parasitoide” “Anagyrus aberiae”, que s’ha 
demostrat eficaç amb la lluita contra aquesta plaga, ja 
que la competència en la seua solta és estatal.

Establir un pressupost estatal per ajudar als perjudi-
cats per aquesta plaga i per dotar d’ajudes per cons-
truir amb urgència insectaris de reproducció del “pa-
rasitoide” que combat el “Delottococcus aberiae”.

Exigir als partits que configuren el Govern central a 
exercir la necessària pressió per a l’augment del con-
trol en els ports i aeroports, de productes hortofructí-
coles tant en els estatals com en els europeus, princi-
palment el de Rotterdam, pel qual entren els majors 
volums de cítrics sud-africans.»

Sotmesa a votació, després de les intervencions dels 
portaveus dels grups municipals, és aprovada per 
unanimitat

Sotmès a votació incloure nova moció i es aprovat per 
majoria 10 vots a favor ( 7 GCiE + 2 PSOE + 1 UE) 2 abs-
tencions ( 2 PP) i 1 vot en contra (1 PP).

8.2.-  MOCIÓ d’EU PER PROPOSAR EL SR. VICENT GA-
BARDA PELS GUARDONS  DEL 9 D’OCTUBRE.- 

El Sr. Richart Chafes (EU) llig la part expositiva de la 
moció i proposa que de l’acord:

“Es remeta còpia a la Secretaria de la Presidència de 
la Generalitat Valenciana (sec.pre@gva.es) i  al Comis-
sionat per la Coordinadora d’Associacions per la Me-
mòria Democràtica, entitat promotora de la proposi-
ció (luisbotelloalvarez@gmail.com) “

Sotmesa a votació, després dels aclariments per-
tinents,  queda aprovada per majoria absoluta, 10 vots  
a favor ( 7 GCiE + 2 PSOE + 1 EU) i 3 vots en contra (3PP).

TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.-

PLENARIS muNIcIPALS
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Després d’escoltar i contestar els precs i preguntes de 
regidors i regidores i del públic en general.

Vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 21:16 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRA-
DA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2020

Sessió 6/2020 

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCiE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GCiE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCiE)
RICHARD GARRIGUES GONZÁLEZ(GCiE)
BRYAN RICHART CHAFES(EU)
HORTÈNSIA GÓMEZ LLÁCER (PSOE)
RAQUEL HERRERO SÁNCHEZ (PSOE)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑÓ(PP)

Secretari general:
JOSÉ ANTONIO MOMPARLER OLMOS

NO ASSISTENTS:
TERE FUSTER ORTIZ (GCiE)
ANAÏS MARTORELL LÓPEZ (GCiE)
JOSÉ LÓPEZ VIDAL (PP) 

Villanueva de Castelló, 17 de setembre de 2020

A les 22:00 hores, el Sr. Alcalde, abans de començar, 
demana que es faça un minut de silenci per totes les 
víctimes de violència de genere, tant dones com fills/
es assassinades. Tot seguit, es procedeix a examinar 
els assumptes de l’Ordre del Dia

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- (Acta sessió 9 de juliol de 2020). 

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 

2.-  DONAR CONEIXEMENT DE LES  RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA.- 

Es dona compte de les resolucions d’alcaldia.

3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.-
Es dona informació de les diverses activitats i actua-
cions, promogudes i realitzades, per les diferent Regi-
dories els darrers mesos, així com dels projectes pla-
nejats pel següent trimestre

REGIDORIA D’EDUCACIÓ.
REGIDORIA D’ESPORT I NOVES TECNOLOGIES.
REGIDORIA CULTURA FESTIVA.
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL.
REGIDORIA DE CULTURA I DONA.
REGIDORIA DE JOVENTUT I MEMÒRIA HISTÒRICA.

4.-  APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2019.-
El Sr. Alcalde explica el compte general 2019 dictaminat fa-
vorablement a la Comissió d’Hisenda i Especial de Comp-
te celebrada el dia 6 de juliol de 2020. i publicat al BOP el 
dia 15 de juliol de 2020 sense que s’haja presentat cap re-
clamació, esmena u observació a l’exposició pública.

Després  de les intervencions i els  aclariments,  sot-
mès a votació, queda aprovat per majoria simple,  
amb 6 vots a favor ( 5 GCiE-Compromís + 1 EU) 2 abs-
tencions ( 2 PSPV) i 2 vots en contra ( 2 PP)

5.-  APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADO-
RA DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI.-

El Sr. Alcalde explica els objectius i el contingut de  
l’ordenança. I després dels pertinents aclariments i 
sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

6.-  APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADO-
RA CONCESSIÓ AJUDA INCLUSIÓ SOCIAL DE 
MENORS.- 

El Sr. Alcalde explica el contingut de l’Ordenança:

Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels 
presents.

7.-  APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA 
DETECCIÓ, VALORACIÓ, APRECIACIÓ, INTERVEN-
CIÓ I DECLARACIÓ DE LES SITUACIONS DE RISC 
EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN L’ÀMBIT LO-
CAL I DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUN-
CIONAMENT EQUIP INTERSECTORIAL DE COOR-
DINACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE LA 
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN L’ÀMBIT LOCAL.-

El Sr. Alcalde explica els objectius i característiques 
dels Reglaments.

PLENARIS muNIcIPALS
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Sotmesos a votació, varen ser  aprovats  per unanimi-
tat dels presents.

8.-  APROVACIÓ DELEGACIÓ EN ALCALDIA COMPE-
TÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
PLA EDIFICANT.-

El Sr. Alcalde explica la següent proposta:

Vista la delegació de competències que va realitzar la 
Conselleria d’Educació a l’Ajuntament per a les ges-
tions necessàries de licitació, adjudicació i execució 
de l'actuació d'adequació i reforma del centre I.E.S. 
Vicent Gandia,

Atenent a que l’import total subvencionat per la Con-
selleria és de 1.514.132,08€ dels quals corresponen a 
l’obra d’execució de l'actuació 1.251.348,82€, es pro-
posa al ple l’adopció del següent acord:

«Delegar en el Sr. alcalde, per major flexibilitat i rapi-
desa, la competència per a ser l’òrgan de contractació 
del contracte d’obra d’adequació i reforma del centre 
I.E.S. Vicent Gandia dins del Pla Edificant, amb totes 
les actuacions i funcions pertinents, atenent a que el 
seu pressupost supera el 10% del pressupost ordinari 
de l’ajuntament i per tant, la competència com a òr-
gan de contractació, recau en el plenari. I publicar el 
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Va-
lencia a efectes de publicitat i transparència. »

Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.

9.-  APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES ANUALI-
TATS DEL PLA EDIFICANT.- 

El Sr. Alcalde explica la següent proposta:

«Vist que, en sessió extraordinària del Ple Municipal 
celebrada el dia 23 d’octubre de 2019, s’aprovà per 
majoria absoluta l’aprovació de la modificació de les 
anualitats del Pla Edificant,

Davant la necessitat de modificar les anualitats pre-
vistes inicialment per la Conselleria d’Educació, es 
proposa sol·licitar a la Conselleria d’Educació la mo-
dificació de les anualitats previstes a la delegació que-
dant-se de la següent manera:

Any 2020: 31.570,26€
Any 2021: 1.482.561,82€»
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

10.- MOCIONS
10.1.-  MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS DE RECOLZA-

MENT A LA INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÉS CULTURAL 
DEL TIR I ARROSSEGAMENT.-

El Sr. Alcalde llig els antecedents de la  moció, propiciada 
per La Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat 
Valenciana, dedicada a tot el nostre territori a la salvaguar-
da d'una tradició autòctona i tan nostra com es el Tir i Ar-
rossegament, proposa a tots els ajuntaments que donen 
suport a les penyes dels seus pobles l'aprovació d'aquesta 
moció desglossada de la següent manera i proposa

«Declarar el TIR I ARROSSEGAMENT com a BÉ D'INTE-
RÈS CULTURAL i que es comunique a la Federació de 
Tir i Arrossegament el resultat d'aquest acord per fer-
lo arribar a tots els nostres federats i penyes.»

Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absolu-
ta, 8 vots a favor (4 GCIE-Compromís + 2 PSOE + 2 PP) 1 
abstenció (1 GCIE-Compromís) i 1 vot en contra (1 EU).

10.2.-  MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER A L’AUTONO-
MIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALEN-
CIANS

Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat la 
urgència de presentar esta nova versió de la moció què 
substitueix la versió original. El Sr. alcalde llig l’exposició 
de motius i diu que, conscient que l’esmentat decret 
passarà el corresponent tràmit parlamentari, li proposa 
al ple d’aquest l’Ajuntament els següents ACORDS:

Manifestar el nostre rebuig a l’acord signat entre el Govern 
espanyol i la FEMP el passat 4 d’agost “per contribuir des 
dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, 
l’Agenda Urbana i les polítiques de cures i suport a la cul-
tura” i instar al congrés dels diputats i al govern de l’estat a 
legislar per tal de garantir la suficiència financera i autono-
mia pressupostària dels municipis, sempre acompanyat 
d’avaluacions d’impacte competencial i econòmic dels 
ens locals i mesures compensatòries, si fora el cas.

Emplaçar al Govern Espanyol a flexibilitzar la regla de 
despesa i derogar la llei 2/2012 d’estabilitat pressu-
postària, a més de garantir el repartiment dels 5.000 
milions d’euros equitativament entre els municipis i 
sense condicionants.

PLENARIS muNIcIPALS
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Reclamar al Govern Espanyol que ens permeta als 
municipis disposar dels superàvits de 2019 i els ro-
manents acumulats, per assumir les despeses deriva-
des de les mesures de reactivació socioeconòmica o 
d’emergència que calen dur-se endavant. A més, cal 
que l’estat garantisca recursos a aquells ajuntaments 
que no disposen de tals romanents, de tal manera 
que no es genere ciutadans de primera i de segona.

II que el govern de l’estat quantifique les despeses per 
serveis impropis produïdes i les noves regulacions du-
rant la pandèmia, per tal de compensar als municipis.»

Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria ab-
soluta, de 8 vots a favor ( 5 GCIE-Compromís + 2 PP + 1 
EU) i 2 vots en contra (2 PSOE).

10.3.-  MOCIÓ GCiE- COMPROMÍS PER A LA PARTICIPA-
CIÓ DE LES ENTITATS LOCALS EN LA DISTRIBU-
CIÓ DELS FONS DE LA UE PER A LA REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA DELS ESTATS MEMBRES-

El Sr. Alcalde llig l’exposició de motius de la moció, i 
acaba  plantejant el Grup municipal GCiE: COMPRO-
MÍS proposa l'adopció dels següents acords:

«Instar el Govern de l'Estat  per què, una vegada acor-
dat el Fons de la UE per a finançar la reconstrucció de 
les economies dels països membres, el municipalis-
me espanyol ha de ser partícip en l'elaboració del pla 
per a la gestió dels fons comunitaris que correspon-
dran a Espanya d'acord amb la proporció de la des-
pesa pública que assumeixen les corporacions locals 
del global de la despesa pública.

I Que el tractament local en el repartiment del Fons 
haurà de ser idèntic al qual li corresponga a l'Estat en-

front de les institucions comunitàries (transferència a 
fons perdut o préstec en idèntiques condicions a les 
quals tinga l'Estat)”.»

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

10.4.-  MOCIÓ d’EU DE LES MASCARETES TRANS-
PARENTS I COMUNICATIVES.- 

El Sr. Richart Chafes (EU) llig els antecedents de la mo-
ció i proposa els següents acords:

«Instar al Govern de l’Estat a legislar al respecte de 
facilitar l’homologació de les mascaretes comunica-
tives quan abans.

Crear una despensa de mascaretes comunicati-
ves a l’ajuntament, per al seu ús en casos especi-
als, malgrat que no estiguen homologades encara. 
Com per exemple l’atenció  al ciutadà en les admi-
nistracions, escoles on hi hagen alumnat amb pèr-
dua auditiva, etc.

Que l’Ajuntament de Castelló dispose de, almenys, 
dos mascaretes per cadascun dels serveis d’atenció 
al públic, especialment en el departament de serveis 
socials i a l’ambulatori.»

Després de les intervencions dels portaveus i de reti-
rar l’última proposta i afegint a la segona, «quan esti-
guen homologades», sotmesa a votació resulta apro-
vada per unanimitat.

TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.-

Després d’escoltar i contestar els precs i preguntes de 
regidors i regidores i del públic en general, vist que no 
hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde tanca 
la sessió a les 00:03 hores.

PLENARIS muNIcIPALS
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 24 DE 
GENER DE 2020

Sessió 1/2020

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
TERESA FUSTER ORTIZ
BRYAN RICHART CHAFES
Secretària per delegació:
ROSA M. CRESPO RODRÍGUEZ

Villanueva de Castelló, 24 de gener de 2020

Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’ordre del dia:

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- 

La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, l’es-
borrany de l’acta de la sessió anterior de data 4 de de-
sembre de 2019.

2.-  APROVACIÓ REGLAMENT D’AJUDES ESPECIALS 
D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER AL REPARTIMENT 
D’ESTUFES DE GAS.- 

Vista la següent proposta d’acord de data 23 de gener 
de 2020, la Junta de Govern Local aprova, per unani-
mitat, el reglament. L’objecte del qual és la regulació 
del repartiment, entre el col·lectiu sotmés a pobresa 
energètica, de les estufes de gas usades durant l’hi-
vern de 2019 a l’edifici de l’Antiga Cambra Agrària. 
Aquestes estufes les comprà  l’Ajuntament per cale-
factar aquelles oficines municipals provisionals, men-
tre es feren  les obres a l’edifici principal de la Plaça de 
l’Ajuntament.

3.-  SOL·LICITUDS PRESTACIÓ SERVEI AJUDA A DO-
MICILI.- 

Vistes les propostes del departament de serveis so-
cials, la Junta de Govern aprova, per unanimitat, les 
següents propostes:

- (...):  inclusió en llista d’espera com demandants del 
servei d’ajuda a domicili amb 71 punts.

- (...): extinció com a beneficiari de la prestació del SAD

- (...):  Baixa per desistiment de la seua sol·licitud de 
prestació del SAD i per tant de la llista d’espera

- (...):  baixa com a beneficiari del SAD i la seua inclusió 
en llista d’espera

- (...):  Baixa com a demandant de la prestació del SAD 
per tenir reconeguda la situació de dependència

- (...):  Inclusió en llista d’espera com demandant del 
servei d’ajuda a domicili amb 80 punts

- (...):  Inclusió en llista d’espera com demandant del 
servei d’ajuda a domicili amb 61 punts.

4.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES.-

No hi ha cap.

I vist que no hi ha cap assumpte més a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 11:27 h.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 6 DE 
MARÇ DE 2020

Sessió 2/2020

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
BRYAN RICHART CHAFES
Secretària per delegació:
ROSA M. CRESPO RODRÍGUEZ
NO ASSISTENTS:
TERESA FUSTER ORTIZ

Villanueva de Castelló, 6 de març de 2020

Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’ordre del dia:

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.-

La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, l’es-
borrany de l’acta de la sessió anterior de data 24 de 
gener de 2020.

3. Juntes de govern local 
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JuNTES DE GOVERN LOcAL

2.-  CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAU-
LES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.- 

Vista la sol·licitud de permís de col·locació de taules i 
cadires a la via pública, la Junta de Govern Local acor-
da, per unanimitat, la concessió d’aquelles sol·licituds 
presentades que acompleixen els requisits establerts, 
atés l’informe tècnic emès al respecte en sentit favo-
rable. 

2.1.-  DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA 
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINA-
LITAT LUCRATIVA.- 

Vista la sol·licitud de permís de col·locació de taules i 
cadires a la via pública , atés l’informe negatiu emès 
per la policia local de data 5 de març de 2020, La Jun-
ta de Govern Local acorda, per unanimitat, la deses-
timació de la sol·licitud d’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires sol·licitada.

3.-  CONCESSIÓ RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER LA 
TINENÇA D’ANIMAL POTENCIALMENT PERI-
LLÓS.-

Vista la sol·licitud presentada per l’interessat que s’in-
dica, per a l’obtenció de llicència per a la tinença d’ani-
mals potencialment perillosos, així com la documenta-
ció aportada que s’especifica, vist que la documentació 
aportada s’ajusta a allò disposat per l’article 3 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, la Comissió aprova, per 
unanimitat, la concessió de la llicència per a la tinen-
ça d’animals potencialment perillosos d’acord amb les 
dades especificades anteriorment.

4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR .- 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra major que tot 
seguit es relaciona, així com l’informe tècnic emès al 
respecte en sentit favorable, la Junta de Govern Local 
acorda, per unanimitat, la concessió de la següent:

EXP. SOL·LIcITANT OBRA SITuAcIÓ ImPORT

658/2019 Comunitat de 
propietaris

Conservació 
edifici 
Reparació 
bigues i pilars

(...) 136,26€

4.1.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA .- 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra que tot seguit es 
relaciona, així com l’informe tècnic emès al respecte 
en sentit favorable, la Junta de Govern Local acorda, 
per unanimitat, la concessió de la següent:

EXP. SOL·LIcITANT OBRA SITuAcIÓ ImPORT

98/2020 (...) Intervenció 
substitució 
fusteria 
exterior

(...) 59,68€

5.-  SOL·LICITUDS PRESTACIÓ SERVEI D’AJUDA A 
DOMICILI.-

Vistes les propostes del departament de serveis so-
cials, la Junta de Govern aprova, per unanimitat, les 
següents propostes:

-(...):  inclusió en llista d’espera com demandant del 
servei d’ajuda a domicili amb 86 punts.

-(...)  inclusió en llista d’espera com a demandant del 
servei d’ajuda a domicili amb 85 punts

-(...):  Baixa definitiva com beneficiària de la prestació 
per tenir programa individual d’atenció de de-
pendència.

5.1 .-  SOL·LICITUDS DE PRESTACIÓ DE MENJAR A 
CASA- 

Vistes les propostes del departament de serveis so-
cials, la Junta de Govern aprova, per unanimitat, les 
següents propostes:

- (...) : inclusió en llista d’espera com demandant del 
servei de menjar a casa amb 34 punts

- (...):  inclusió en llista d’espera com a demandant del 
servei de menjar a casa amb 39 punts.

- (...):  Inclusió en llista d’espera com demandant del 
servei menjar a casa amb 26 punts.

6.-  APROVACIÓ BASES LXIV PREMIS LITERARIS 
2020.-

La Junta de Govern Local, atés el literal de les bases 
que proposa la regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Vva. de Castelló, amb l’objectiu de fomentar l’ús li-
terari del valencià de la comarca de la Ribera Alta, en 
la convocatòria  del LXIV certamen literari “Castellum 
Ripae” en les modalitats narrativa i poesia, acorda  
aprovar-les  per unanimitat.

7.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES.- 

No hi ha cap.

I vist que no hi ha cap assumpte més a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 12:05 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 3 DE 
JUNY DE 2020

Sessió 3/2020

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA
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Srs. Vocals:
TERESA FUSTER ORTIZ
BRYAN RICHART CHAFES
Secretària per delegació:
ROSA M. CRESPO RODRÍGUEZ

NO ASSISTENTS:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ

Villanueva de Castelló, 3 de juny de 2020

Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’ordre del dia:

EXP. PROGR. EcONOm. cIF. DEScRIPcIÓ R.c. ImPORT

2020 2310 48006 G97799936 COOPERACIÓ SOCIAL-RESPIR 2020-3084 3.000,00 €

2020 2310 48009 G97006647 PUNT D’ENCONTRE UN BON PAS 2020-3085 1.000,00 €

2020 2310 48011 G97970545 AFICAS-ASSOC.FIBROMIALGIA 2020-3086 1.000,00 €

2020 2310 48007 G96164934 TRANSFERÈNCIES FONS VALENCIÀ DE LA 
SOLIDARITAT

2020-3087 2.000,00 €

2020 2313 48902 G97117881 COR JUBILATS 2020-3088 1.500,00 €

2020 33404 8907 G96399704 ESCOLA DE MÚSICA 2020-3089 17.000,00 €

2020 3380 48904 G46674305 ASSOC.MOROS I CRISTIANS 2020-3090 15.000,00 €

2020 3380 48905 G46817391 JUNTA LOCAL FALLERA 2020-3091 15.000,00 €

2020 3380 48910 G98850944 SIOPARA QUIN COL·LECTIU 2020-3092 3.500,00 €

2020 3410 48902 G96483227 ESCOLA DE FUTBOL DE CASTELLÓ 2020-3093 9.000,00 €

2020 3410 48903 G98245012 ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC 2020-3094 1.100,00 €

2020 3410 48907 G46462149 CLUB DE TENIS CASTELLONENSE 2020-3095 1.100,00 €

2020 3410 48908 G98554116 CLUB DE FUTBOL VETERANS 2020-3096 1.000,00 €

2020 3410 48910 G96342050 MOTO CLUB LOCAL 2020-3097 1.300,00 €

2020 3410 48911 G96471586 U.D. CASTELLONENSE 2020-3098 7.000,00 €

2020 3410 48921 G96471586 EQUIP FEMENÍ FUTBOL -UD 2020-3099 2.000,00 €

2020 3410 48912 G96348495 CLUB ATLETISME EL CASTELLET 2020-3100 7.700,00 €

2020 3410 48914 G97343776 CLUB NATACIÓ SAMARUC 2020-3101 1.100,00 €

2020 3410 48915 G46905741 ESCOLA I CLUB CICLISTA 2020-3102 4.000,00 €

2020 3410 48917 G46905741 CLUB CICLISTA:MEMORIAL PASCUALM 2020-3103 10.000,00 €

2020 3410 48918 G98250566 PENYA EL RAMAL_TIR I ARROSEGAMENT 2020-3104 3.000,00 €

2020 3410 48919 G46889721 CLUB DE PESCA LA MADRILLA 2020-3105 1.000,00 €

2020 3410 48920 G46800009 SOCIETAT COLUMBICULTURA 2020-3106 500,00 €

2020 9200 46602 G97558118 COV CASTELLONENCA 2020-3107 2.500,00€

TOTAL 111.300,00 € 

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- 

La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, 
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 6 de 
març de 2020.

2.- CONCESSIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES.- 
Vista la proposta d’acord de l’aprovació de les subven-
cions nominatives, la Junta de Govern Local acorda, 
per unanimitat, la concessió de les següents:

JuNTES DE GOVERN LOcAL
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3.-  SOL·LICITUDS PRESTACIÓ SERVEI AJUDA A 
DOMICILI.- 

Vistes les propostes del departament de Serveis So-
cials, la Junta de Govern aprova, per unanimitat, les 
següents propostes:

- (...) : inclusió en llista d’espera com demandant del 
servei d’ajuda a domicili amb 80 punts.

- (...): sol·licita prestació del SAD en data 13/05/2020 
i causa baixa per defunció com a demandant de la 
prestació del SAD. 

4.-  ACORD DECLARACIÓ BECA DE L’ASSEMBLEA 
D’HISTÒRIA DE LA RIBERA.-

 Vist que amb data 26 de març de 2020, es va atorgar a 
Frederic Aparici Romero una beca per a la presentació 
d’estudis relacionats amb el municipi a l’Assemblea 
d’Història de la Ribera, la qual  s’hauria de celebrar a 
la localitat d’Alberic del 23 al 25 d’octubre de 2020.

I atès que davant l’emergència sanitària, provocada 
per la pandèmia del COVID-19, es va suspendre la ce-
lebració de l’Assemblea d’Història de la Ribera, previs-
ta per enguany, la Junta de Govern Local, aprova, per 
unanimitat, l’ajornament de la presentació del treball 
relacionat amb l’atorgament de la Beca de l’Assemblea 
d’Història de la Ribera que es celebrarà l’any 2021.

5.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES.- 

No hi ha cap.

I vist que no hi ha cap assumpte més a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 11:50 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL, CELEBRADA EL DIA 10 DE 
JULIOL DE 2020

Sessió 4/2020 

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
TERE FUSTER ORTIZ 
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
BRYAN RICHART CHAFES

Secretària per delegació:
ROSA M. CRESPO RODRÍGUEZ 

Villanueva de Castelló, 10 de juliol de 2020

Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’ordre del dia:

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.-

La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 3 de 
juny de 2020. 

2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR.-
Vista la sol·licitud de llicència d’obra que tot seguit es 
relaciona, atés l’informe tècnic emès al respecte en 
sentit favorable i d’acord amb l’informe jurídic favo-
rable emès amb data 1 de juliol de 2020, , la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat la concessió de la 
següent llicència:

EXP. SOL·LIcITANT OBRA SITuA-
cIÓ

ImPORT

514/2020 (...) Reforma 
bany i 
cuina i 
substitu-
ció fusteria 
exterior 
en façana 
principal

(...) 479,22 €

3.-  APROVACIÓ BASES CONCURS LOGO “AUELA 
PINTA”.- 

Atesa la proposta de la Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Vva. de Castelló, presentant les bases per fer un 
concurs obert per a l’encàrrec d’un treball consistent en 
la realització de la imatge de “Auela Pinta”, La Junta de 
Govern Local, acorda aprovar-les  per unanimitat. 

4.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES.-

No hi ha cap. 

I vist que no hi ha cap assumpte més a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 13:45 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 2 D’OC-
TUBRE DE 2020

Sessió 5/2020

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

JuNTES DE GOVERN LOcAL
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Srs. Vocals:
RERE FUSTER ORTIZ
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
Secretària per delegació:
ROSA M. CRESPO RODRÍGUEZ

NO ASSISTENTS:
BRYAN RICHART CHAFES

Villanueva de Castelló, 2 d’octubre de 2020

Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’ordre del dia:

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- 

La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, l’es-
borrany de l’acta de la sessió anterior de data 10 de 
juliol de 2020.

2.-  APROVACIÓ ARXIU EXPEDIENT LLICÈNCIA 
OBRA MAJOR 1183/2018.- 

Vist l’informe jurídic favorable, emès amb data 15 de 
juliol de, així com l’informe tècnic emès al respecte, la 
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, l’arxiu 
de l’expedient de la llicència d’obra major següent:

3.-  DECLARACIÓ DE CADUCITAT LLICÈNCIA 
D’OBRES 371/2020,

 La Junta de Govern Local, acorda retirar aquest punt 
de l’ordre del dia.

4.- CONCEDEIX LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ-AGRE-
GACIÓ 1430/2019.-
D’acord amb l’informe jurídic favorable, emès amb 
data 10 de setembre de 2020, així com l’informe tèc-
nic emès al respecte en sentit favorable, la Junta de 
Govern Local acorda, per unanimitat, la concessió de 
la llicència d’obra major següent:

EXP. SOL·LICITANT OBRA SITUACIÓ

1430/2019 (...) Segregació i 
agregació

(...)

EXP. SOL·LICITANT OBRA SITUACIÓ

1183/2018 (...) Reforma local 
per a desti-
nar-ho saló 
banquets

(...)

5.- PRESTACIONS SOCIALS.
5.1-  SOL·LICITUDS PRESTACIÓ SERVEI AJUDA A 

DOMICILI.- 
Vistes les propostes del departament de serveis so-
cials, la Junta de Govern aprova, per unanimitat, les 
següents propostes:

(...):  Inclusió a la llista d’espera com demandant de la 
prestació del SAD amb 57 punts.

(...):  Inclusió a la llista d’espera com demandat de la 
prestació del SAD amb 65 punts.

(...):  Inclusió a la llista d’espera com demandant de la 
prestació del SAD amb 63 punts.

5.2.  SOL·LICITUD PRESTACIÓ SERVEI MENJAR A 
CASA.- 

Vista la proposta del departament de serveis socials, 
la Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, la 
següent proposta:

(...) Inclusió en la llista com a demandant del servei 
del menjar a casa amb 33 punts.

6.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA.- 
Vista la proposta d’acord de l’aprovació de la subven-
ció nominativa, la Junta de Govern Local acorda, per 
unanimitat, la concessió de la següent:

EXERCICI PROGRAMA  ECONÒMIC CIF 
DESCRIPCIÓ R.C. IMPORT

2020 341048900 G98961311 FUNDACIÓ 
PILOTA VALENCIANA RC-2020-4820 5.000,00 €

7.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES:

No hi ha cap. 

I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 11:25 hores. 

JuNTES DE GOVERN LOcAL
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4. Participació dels grups 
polítics representats a l’Ajuntament

Populars de Villanueva de Castellón 

En primer lloc i abans de qualsevol altra cosa des del 
Partit Popular de Villanueva de Castellón volem donar 
el nostre pesar més sentit als familiars de la gent di-
funta a causa de la Covid-19 i el nostre recolçament a 
tots els afectats.

Ja ni recordem quan va ser l’última edició del Bulletí 
d’Informació Municipal (BIM) el Miragall i es que, en-
cara que recolçarem la creació digital del Miragall, 
lamentem la decisió de l’actual equip de govern de 
practicament acabar amb l´edició escrita, creant una 
bretxa digital a l’hora d’accedir a l’informació per part 
d’aquells que no tenen conexió a internet o l´ús d’in-
ternet li resulta complicat. El Partit Popular emplaça, 
mitjançant aquest escrit, a l’actual equip de govern a 
recuperar l’edició escrita de manera regular del Mira-
gall. La informació es poder i la millor manera d’em-
poderar la ciutadania es mantenir-la informada.

Els pressupostos per a l’exercici 2021 ja estàn apro-
bats i aquests contaren amb el vot contrari del Partit 
Popular i tot seguit donarem unes pincellades grosses 
sobre el vot negatiu del Partit Popular als mateixos.

Un dels motius que ens sorpreneren foren les partides 
d’atencions protocolaries, 5.000€ per regidoria, el que 
resulta amb un montant de 40.000€ per a atencions 
protocolaries. Parlant en cristià les atencions protoco-
laries son els dinarets i soparets dels regidors delegats 
amb les persones que creuen convenient. Per la nos-
tra part considerem que aquesta xifra es una burla a 
tots aquells que ens alcem de bon matí a treballar i 
pagar els nostres impostos.

D’Altra banda considerem ostensiblement baix el 
pressupost per a serveis socials, sobretot per al 2021, 
ja que en l’actual pandemia i la consecuent perdua 
de llocs de treball es previsible un augment d’usuaris 
dels serveis socials i per tant, seguint un criteri de pru-
dència, pensem que aquesta partida deuria augmen-
tar en consonancia a les necesitats. 

Al igual que deixar perdre una subvenció per asesoría 
jurídica en serveis socials durant tres anys consecu-
tius, es molt lamentable. 

Per finalitzar amb el tema dels pressupostos tambe 
cal destacar que per part del Partit Popular seguim 
denunciant l’asfixia fiscal a la que ens somet l’actual 
govern municipal. Les execucions pressupostaries 
dels anys anteriors demostren clarament que hi ha un 
marge suficientment ampli per a plantejar una baixa-
da d’impostos. Encara que en aquest poc espai que 
tenim per a expresar-nos no podem entrar en núme-
ros, ja que requereix una exposició amplia, si que ens 
trobem en la capacitat d’asegurar als veins del nostre 
poble que el rebut del IBI (contribució) pot disminuir  
entre un 5% a un 10% sense posar en perill els comp-
tes municipals, per tant, NO PODEM entendre la de-
cisió de l’actual equip de govern de no emprendre la 
baixada.

Fent referència al topònim local i ja que l’equip de go-
vern no informa, per part del Partit Popular de Villanu-
eva de Castellón volem informar a la ciutadania que 
a data del 15 de Desembre, en que estem realitzant 
el present escrit, tenim constancia que s’han presen-
tat varios recursos contra el cambi de nom del poble, 
entre els recurrents cal destacar l’Ajuntament de Cas-
telló (de la plana) que recurreix per la obvia confusió 
que provoca l’actual topònim a les senyals de trafic 
entre altres.

Per finalitzar volem mostrar el nostre desacord amb el 
canvi a la carretera, fent-la d’un únic sentit i desviant 
trafic per carrers mes estrets, el que ja esta produint 
un augment de la circulació per carrers amb molta 
menys capacitat que la carretera.

Com pot ser que se pregunte als veins sobre el sentit 
d’un carrer Sant Domenequ i NO SE vulga preguntar 
per algo que afecta tant a la nostra identitat i senti-
ments com es el nom del poble? Incomprensible...

Villanueva
de Castelló
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Socialistes de Castelló PSPV

Aquest any ha sigut sense precedents un dels pitjors 
en la nostra recent història, , des del PSPV volem trans-
metre la nostra solidaritat  i anims a totes aquelles 
persones que han estat afectades i estan afectades 
per la COVID-19 desitjant-los una ràpida recuperacio

Voldríem també agrair el treball incansable de tot 
aquell personal que des del primer  moment han lluitat 
a primera línia,policia local,  sanitaris, serveis socials, 
brigada municipal, farmàcies, docents, als comerços 
d’alimentació i de primera necessitat, i com no a tots 
els veïns i veïnes per la seua conducta responsable en 
aquest dur confinament.¡Gràcies,moltesgràcies!

Des del primer moment el nostre partit es va posar a 
disposició de l’equip de govern,pel nostre poble i així 
li ho notifiquem a l’alcalde

Vam traslladar el nostre suport total a:

-  Pla d’inversions locals, Diputació ha enviat al nos-
tre municipi un total 655.525 euros, Subvencions 
locals per als nostres comerços i autònoms, La com-
pra de màscares i repartiment per part de l’Ajunta-
ment,Aprovació de l’Ordenança sobre les terrasses 
dels bars mentre duré la pandèmia.

Però la vida continua i la del nostre poble també, i 
hem de continuar lluitant pels drets dels nostres con-
ciutadans, com bé deia el nostre cantautor Raimon, la 
nostra lluita és sorda i constant,  perquè ara, fa exacta-
ment un any, va ser l’última publicació.l’art.- 229 està 
obligat a publicar, acords de ple, mocions 

Ple del dia 16.01.2020, el regidor de Comunicació deia 

La idea és traure més al llarg de l’any: mesos de març, 
agost, novembre o desembre.

Al ple del dia 09.07.2020, tornen a preguntar pel Mira-
gall, la resposta del regidor de comunicació : despesa 
innecessària, o  si la informació fora tan rellevant i li 
interessara tant a la gent no hagueren sobrat. Unes 
declaracions tan lamentables que posa en dubte l’in-
terés dels veïns sobre la gestió del seu Ajuntament.

Si alguna cosa va ser innecessària i d’ús privilegiat com 
a regidor, va ser la realització de test serològic dels re-
gidors de Compromís i d’Esquerra Unida, on en plena 
pandèmia regnava la por al contagi i la confusió sobre 

qui se’ls hi havien de realitzar. És clar que se’ns va oferir 
a tota la corporació municipal i que les nostres regido-
res van refusar immediatament. La realització dels tests 
va costar a les nostres arques municipals gairebé 7.000 
euros. Un fet reprovable en tots els sentits.

Ple del dia 06.02.2020:

3- Aprovació, modificació estatuts i reglaments con-
sells municipals: modificar l’assistència, o millor dit, 
prohibir l’assistència dels grups polítics, segons l’al-
calde no estava d’acord amb el comportament en els 
consells.mai haguérem pensat que forces progressis-
tes optaren per la prohibició i basant-se en els criteris 
sobre conductes o preguntes que allà es feien.

Ple de 12.03.2020

Canvi del nom del poble: el PSPV / PSOE vota a favor 
d’iniciar el canvi al valencià

La nostra proposta va ser que es realitzara una con-
sulta ciutadana, que encara que sabem que no és 
competència municipal i que endarreriria el procés, el 
poble hauria d’haver exposat la seua opinió amb un 
tema tan delicat i amb voluntat política que el poble 
parle.

Ple09/07/2020

PRECS I PREGUNTES

vam començar a preguntar a l’alcalde, perquè no s’in-
forma el poble sobre l’evolució de la pandèmia la res-
posta de l’alcalde: No és rellevant.

En l’últim ple dia 19.11.2020, li vam tornar a preguntar 
per la manca d’informació a través dels canals muni-
cipals, sobretot en l’evolució de la pandèmia al poble, 
va contestar: No es rellevant.Una vegada més la des-
informació és el mètode preferent de l’Ajuntament de 
Castelló, el topònim oficial del poble és Castelló.

En quin mitjà de comunicació de l’ajuntament s’ha in-
format? EN CAP. Segons l’alcalde no cal dir-ho perquè 
està en el BOE

Veïns i veïnes de Castelló si voleu saber què passa al 
poble ja sabeu, al BOE

Des del PSPV / PSOE els desitgem bones festes, i salut 
per a tots.

grups polítics
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grups polítics

Una Esquerra Unidad per construir un món millor

Tornem a estar ací, ha passat un altre any, i quin any... 
Des d’Esquerra Unida volem donar tot el recolzament 
i ànim a totes les persones, sobretot els que heu patit 
l’enfermetat, i els que heu perdut a familiars per la pan-
dèmia i les seues conseqüències.

Per a nosaltres ha sigut, com per a totes les persones, 
un any dur de treballar en mig del desert i que tot esforç 
per intentar fer activitats, en la majoria dels casos, no 
eixira a la llum, però que, malgrat això, no hem parat de 
fer treball constant per vosaltres els nostres veïns. 

Però no tota esta tasca ha sigu inutil i estem aconse-
guint fruits, als plens hem presentat mocions, i hem 
sigut conseqüents votant amb les que han presentat 
la resta de les forces polítiques, ací al Miragall podreu 
llegir-les i per les xarxes podeu preguntar-nos per qual-
sevol d’elles. Com sempre estem al vostre servei. 

A les regidories comencem a veure la llum, hem acon-
seguit fer algunes activitats físiques i treballat al màxim 
amb les campanyes i activitats web, hem aconseguit 
subvencions que s’han plasmat en una sèrie d’entre-
vistes de memòria històrica, que en breus tindreu a les 
xarxes i en la contractació d’una nova tècnica de joven-
tut, que amb ella estem avançant molt i estem creant 
tota una infraestructura de participació juvenil, vos re-
comanem que seguiu informats sobre aquest tema a 
les xarxes de Castelló Jove (instagram: @castello_jove, 
facebook: /castellosomjoventut).

Tenim pendents moltes coses que la situació no ha 
permés com és el soterrament dels carrabiners que 
esperàvem donar-los la comiat que es mereixen l’abril 
passat, però també és cert que gran part del camí que 

hem de recórrer el tinguem aplanat i que quan la situ-
ació millore ens trobarem en un degoteig constant de 
propostes i activitats per a retornar al nostre poble l’ale-
gria, vida i qualitat a la que estem acostumats, i junts fer 
front a totes les conseqüècies d’aquesta crisi sanitària.

El 2021 arriba amb esperança de canvis, d’aconseguir 
frenar aquesta situació amb la distribució de les vacu-
nes i les oportunitats de donar-li la volta a la situació. 
De recuperar les nostres festes, cultura i tradicions, i re-
activar l’economia. 

El 2021 pot ser l’any de les oportunitats, si tots en som 
conseqüents poden fer realitat els cartells que els nos-
tres infants penjaven durant el confinament, tot està 
per fer i tot és possible.

Bryan Richart Chafes

Portaveu d’Esquerra Unida de Castelló de la Ribera
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grups polítics
Gent de Castelló i d’Esquerra

Creiem que les paraules, les idees i les propostes 
han d’anar acompanyades de fets, i així ho estem 
demostrant. Després de 5 anys i amb la nostra gestió al 
capdavant de l’Ajuntament de Castelló el deute ZERO 
ha estat un objectiu aconseguit, a més a més, una 
bona gestió ens permetrà mantenir-lo per continuar 
sent un poble que creix en inversions, serveis i 
qualitat. Al 2015- quan entràrem a l’Ajuntament- el 
deute del nostre poble estava al voltant d’1,5 milions 
d’euros i, amb la nostra gestió, aconseguírem que al 
2017 aquest deute estiguera cancel·lat i, a partir d’eixe 
moment hem fet que els pressupostos hagen sorgit 
endavant sense cap tipus de deute. I, a més, hem 
rebaixat l’I.B.I. en un 2%.

En GCiE ens encoratja continuar treballant per les 
veïnes i veïns de Castelló; continuem presentant 
accions que milloren la vida en el nostre municipi i 
continuem defensant els drets de les persones més 
febles, lluitant per la igualtat de tracte i d’oportunitats, 
i sense deixar cap persona enrere, estem ací per 
rescatar persones. En aquest sentit hem invertit i 
millorat:

AJUNTAMENT,  BIBLIOTECA, CAMBRA 
AGRÀRIA i ESCOLA INFANTIL.
CARRERS:  Pere Calp, Sant Roc, Franco i Palleter
ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA D’AIGUA,
PLACES, JARDINS, CEMENTERI

En GCiE considerem que els polítics han de dedicar-se 
a promoure la qualitat de vida del municipi, a fer un ús 
responsable de la gestió pública i dels diners públics.

Relacionat amb les persones i la gestió, sabem que 
són temps difícils i per això hem fet molta tasca per 
controlar la pandèmia, perquè és molt important 
la prevenció i que les repercussions al nostre poble 
siguen  les més lleus possibles, per això hem realitzat:

Implementació dels Informadors/es Covid19 +

+ Doble pressupost en Serveis Socials + 
+ Potenciació de l’ajuda a domicili + 
Ajudes d’emergència = UN CASTELLÓ MILLOR

Subvencions als Autònoms + Mascaretes + Pla 
d’ocupació local = UN CASTELLÓ MILLOR

Eliminació taxa d’ocupació via pública + 
+ Ajornament del pagament d’impostos +
+  Facilitar la informació que ens dona la 
Conselleria = UN CASTELLÓ MILLOR

Ara, amb els nous pressupostos i amb responsabilitat 
treballarem per a invertir més recursos en millores per 
al pròxim exercici 2020 amb inversió en:

•REACONDICIONAMENT DE LA SALA
 MULTIUSOS

• SALA DE CONFERÈNCIES INMAVI

• CENTRE DE DIA

• VIVENDA TUTELADA

• P.A.I. AVINGUDA DE CUBA

• CMFPA PAZ MÍNGUEZ

• MILLORES AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

• PLA EDIFICANT DE L’I.E.S. VICENT GANDIA PER 
MILLORAR LES SEUES INSTAL·LACIONS 

En GCiE hem tirat d’hemeroteca i volem informar 
que el Pla Edificant, el responsable del qual és la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es presenta 
el 18.12.18 -per l’Ajuntament de Castelló a les oficines 
de la Conselleria- amb l’acord del Plenari de Castelló 
i la memòria tècnica; papers que es modifiquen i no 
es refan fins el 07.05.19, moment en què s’envia la 
memòria definitiva.

El 12.09.19 s’aprova el Pla Edificant per a Castelló 
per una quantitat d’1.514.132,08 € i es fa un 
certificat i l’aprovació pel Plenari de Castelló el 
25.09.19. El 16.10.19, el Conseller Vicent Marzà 
aprova definitivament el Pla Edificant per a Castelló 
i el 27.01.20 es contracta l’assistència jurídica amb 
la posterior adjudicació de la redacció del projecte 
el 08.04.20 i amb l’obertura dels sobres de licitació 
d’obra el 10.12.20.

Amb aquestes dades cadascú que extraga les seues 
conclusions, però el que està clar és que en política 
TOT NO VAL. Malgrat les insidies i falsedats partidistes 
que tergiversen la realitat, els fets demostren que 
el grup municipal GCiE pren les decisions pensant 
sempre en el bé de les persones.

Som conscients i fem autocrítica i, efectivament, 
sempre hi ha qüestions a millorar, i això és el que 
en fa que mirem endavant: les dificultats no ens 
acovardeixen, tot el contrari, ens encoratgen i ens 
donen més forces si cap per treballar pel nostre 
compromís: Castelló.

Desembre de 2020, Bones Festes i millor 2021
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