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El Miragall  
 
1.- Saluda de l'alcalde 
2.- Despeses de festes 
3.- Plenaris municipals i juntes de govern local 
4.- Informacions de les regidories. 
5.- Les nostres persones 
6.- Participació dels grups polítics representats a l'Ajuntament. 
 
1.- Saluda de l’alcalde 
 
 
 
 

La tasca d’un alcalde, és servir a totes i cadascuna de les persones del 
seu poble, intentar que el que fa, vaja dirigit a millorar la vida dels seus 
conciutadans i que la seua gestió vaja per davant de pretensions de grandesa, 
grans esdeveniments i enaltiment de la persona i més bé dirigit a potenciar el 
sentiment de col·lectiu i identitat de ciutadania. 
Les persones que formen part de l’equip que acompanya aquest alcalde, són 
les que dia a dia aconsegueixen que tot allò que es fa, vaja dirigit a aquest 
objectiu.  

I no, no estic parlant només dels meus companys i companyes de l’equip 
de govern, ho estic fent sobre tot, dels treballadors i tècnics de l’Ajuntament  de 
Castelló, que amb el seu treball diari faciliten dur endavant cada tasca que es 
realitza. 
Sigueu vosaltres qui gestioneu aquelles activitats que el poble demana, els que 
doneu la cara en primera instància quan algú necessita de la vostra ajuda i qui 
faciliteu que totes les consultes, dubtes, peticions i qüestions presentades pel 
poble siguen resoltes de la manera més adient possible; és el poble de Castelló 
qui gestiona Castelló. 

Vull agrair principalment en aquests últims dies passats de temporal que 
ha afectat la nostra població, la tasca realitzada pels serveis d’emergència 
locals   ( policia local i policia rural ) per la seua actuació de vigilància i control 
dels llocs on més perill podia donar-se, procedint a la senyalització immediata 
d’aquelles zones conflictives i estiguent alerta en tot moment, davant els 
problemes generats per les incidències climatològiques i a les brigades 
urbanes i rurals que des de la matinada de dilluns han anat retirant arbres 
caiguts i obrint i reparant camins per minimitzar el més aviat possible els 
efectes del temporal. I a nivell personal agrair la tasca de l’electricista municipal 
Pasqual Poveda per la feina realitzada en els moments més complicats. 
A tots vosaltres el meu més sincer agraïment pel que heu fet; aconseguir que 
Castelló treballe per aconseguir ser millor poble. 
        

Bones festes i feliç any 2017 
      E. Òscar Noguera Alberola   
	 	 	 	 	 	 Alcalde	de	Castelló	
	
	



	

	

2.-	Despeses	festes	d’agost	2016	
	
Els	 detallem	 les	 despeses	 realitzades	 al	 llarg	 de	 les	 festes	 d’agost	 de	 2106.	 A	 la	
primera	taula	es	detallen	les	despeses	generals	i	en	el	gràfic	adjunt	es	realitza	una	
distribució	de	les	despeses	en	funció	del	sector	de	població	al	que	van	destinats	els	
diners.	
	

	
	
3.-	Plenaris	Municipals	i	Juntes	de	govern	local.	

	
 Plenari ordinari 16 de setembre a la plaça de l’ermita 
 



	

	

 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE) 
Srs/es. Regidors/es 
: 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
ESTHER GUARDIOLA GOMEZ (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
No assistents: 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
 
A   les   22:03   hores,   es   reuneixen   a   la   Plaça   de l'Ermita, situada al 
municipi, les senyores i senyors membres de la Corporació al marge 
esmentats, en la primera   convocatòria   i   sota   la   presidència   del   Sr 
alcalde, assistits per mi, el secretari de l'ajuntament, que done fe de l’acte. 
Comença la sessió amb la salutació als assistents i el Sr. Alcalde explica el 
motiu de fer el Ple a la Plaça de l'Ermita i no al Saló de sessions. El motiu de 
fer el ple   és   per fomentar   i   recolzar   la   participación ciutadana,  és  per  
motius polítics, per  això es  fa  a 
pesar  d’un  recurs   presentat   pel   grup   polític   PP   de que   no   es   faça   
per   no   ser   dins   de   l’edifici   de l’ajuntament.    La    part     administrativa    
es   pot convalidar   en   un   pròxim   ple   tornant   a   votar   els acords, de 
manera que es decideix tirar endavant i celebrar la sessió pel significat polític 
que implica per a tot l’equip de govern fer una sessió al carrer. El   Sr.   Alvarez   
Carbonell   (PP)   està   en   contra   i s'alçaran  si   no  es   suspén  el   ple   
perquè  este  no   és   un cas  de   força   major  que  justifique celebrar el ple 
fora de la casa consistorial. 
La Sra. Guardiola Gómez (PSPV) diu que el secretari en el moment d’aprovar-
se la moció no 
va dir res i és la nostra voluntat política, per unanimitat de tot l’equip de govern. 
El Sr. Alvarez Carbonell (PP) expressa que els seus regidors estan en contra 
perquè no està 
justificat i per tant no compleix la Llei. El Sr. Alcalde contesta que és una 
decisió política i que es fa el Ple. 
(A les 22:09 abandonen el Ple els cinc membres del grup popular que havien 
assistit.)  
El Sr. Alcalde  dona pas al primer punt de l'ordre del dia. 



	

	

 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 15 
de juliol i 12 
d'agost de 2016). 
 
 
La   Sra.  Guardiola   Gómez   (PSPV)   diu   que   en  l'acta   del   15  de   juliol   
hi   ha   que  corregir   la quantitat del Memorial Pascual Momparler, en el punt 
10, on fica 0,00, cal ficar 10.000,00€. 
Després de la correcció les actes són aprovades per unanimitat dels presents.  
 
2-   DONAR   COMPTE   DE   LES   RESOLUCIONS   D'ALCALDIA. 
 

  
3.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTA PELS GRUPS MUNICIPAL GCIE-
COMPROMÍS, EU 
I   PSPV   PER   LA   UTILITZACIÓ   DEL   LLENGUATGE   INCLUSIU   EN   
TOTES   LES 
COMUNICACIONS   INSTITUCIONALS   DE   L'AJUNTAMENT   DE   
VILLANUEVA   DE 
CASTELLÓN. 
 
 
Sotmesa a votació la moció s'aprova per unanimitat dels presents. 
 
4.- SOTMÉS A VOTACIÓ D'URGÈNCIA INCLUSIÓ PUNT NOMENAMENT 
CARRER 
 
Sotmès a votació queda aprovada la inclusió del punt d’urgència per unanimitat 
dels presents. 
El Sr. Alcalde explica que es nomenarà Plaça 9 d'Octubre el jardí que està 
entre el carrer 
Jaume  I  i  carrer  del  Mar   però   sense  alterar  el   nom  ni   els  números  
dels  dos  carrers  que l’envolten, només el jardí.  
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat dels presents. 
 
5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Guardiola Gómez (PSPV) es despedeix i diu que és el seu últim ple. El 
seu partit ha 
decidit anar canviant de regidor per a que varios puguen tindrer experiència i 
coneixement en 
primera persona del govern. 
 
 
Plenari extraordinari de 8 d’octubre 
 
ASSISTENTS: 



	

	

L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE) 
Srs/es. Regidors/es 
: 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
M.ª HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
 
1.-   PRESA   DE   POSSESSIÓ   REGIDORA   M.ª HORTENSIA GÓMEZ 
LLÀCER 
 
La Sra. Mª Hortènsia Gómez (PSPV) pren possessió de manera reglamentària 
del seu càrrec de regidora. 
Els senyors i senyores regidors li donen la benvinguda a la Corporació.  
 
2- APROVACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR PPOS 2016 
 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ IBI – FAMÍLIES NOMBROSES. 
 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 
 
 
Junta de govern local 16 de setembre de 2016 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Alcalde - president: 
OSCAR NOGUERA ALBEROLA 
Srs. Vocals:  
TERE FUSTER ORTIZ  
OTILLIA FERRANDO BARBERA 
Secretaria per delegació: 
ROSA CRESPO RODRIGUEZ 
No assistents:: 
LUIS FERRANDO CUENCA 
ESTHER GUARDIOLA GÓMEZ 
 



	

	

 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la 
sessió anterior de data 9 d'agost de 2016. 
 

 
2.-CONCESSIÓ   LLICÈNCIA  OBRA  MAJOR.- 
 
Vista  la  sol·licitud  de llicència d’obra   major, així   com   l'informe   tècnic   
emès   al respecte en sentit favorable, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat la concessió. 
 
3. -CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR.-  
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra   major, així   com   l'informe   tècnic   emès   al 
respecte en sentit favorable, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la 
concessió de la següent. 
 
4,-    CONCESSIÓ     LLICENCIA    TINENÇA    ANIMALS     
POTENCIALMENT PERILLOSOS.- 
 
5.-  CONCESSIÓ   AMPLIACIÓ   OCUPACIÓ   VIA   PÚBLICA   
AMB   TAULES   I CADIRES   AMB   FINALITAT   LUCRATIVA. 
 
6.-   APROVACIÓ   MEMÒRIA   ARXIVER    
 
La   Junta   de   Govern   aprova   per unanimitat memòria arxiver mesos de 
juny, juliol i agost de 2016. 
 
7.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ MEMORIAL PASCUAL 
MOMPARLER.  
 
Vista la inclusió com a subvenció nominativa al pressupost 2016 per acord de 
Ple de 15 de juliol de 2016, Vista la documentació preceptiva inclosa a l’Expedient, 
esta Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels assistents. 
Primer.- Concedir la següent subvenció: 
ASSOCIACIÓ: CLUB CICLISTA DE VVA DE CASTELLON 
CONCEPTE: CELEBRACIÓ DEL MEMORIAL PASQUAL MOMPARLER 
IMPORT: 10.000 € 
 
 
 
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ SUBVENCIONS.-  
 
Vista la inclusió com a subvencions nominatives al pressupost 2016, per acord 



	

	

del Ple de 15 de juliol de 2016, Vista la documentació preceptiva inclosa a 
l'expedient, La Junta de Govern aprova per unanimitat dels assistents, concedir 
les següents subvencions: 
 
ASSOCIACIÓ CONCEPTE QUANTITAT APLIC. 

PRPTÀRIA 
JUNTA LOCAL 
FALLERA 

SOPAR DE 
GERMANOR  
(25-08-2016) 

2.500€ 3380-48906 

JUNTA LOCAL 
FALLERA 

PAELLES 600€ 3380-48909 

SIO PARA QUIN 
COL·LECTIU 

SIO PARA 
FESTIVAL 

3500€ 3380-48910 

CONCURS DE TIR 
I 
ARROSEGAMENT 

CELEBRACIÓ 
CONCURS DE TIR I 
ARROSSEGAMENT 

2100€ 3410-48910 

MOTOCLUB DESPESES 
ASSOCIACIÓ 
(ORGANITZACIÓ) 

350€ 3410-48918 

 
 
Junta de govern local 5 d’Octubre de 2016 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Alcalde - president: 
OSCAR NOGUERA ALBEROLA 
Srs. Vocals:  
TERE FUSTER ORTIZ  
OTILLIA FERRANDO BARBERA 
Secretaria per delegació: 
ROSA CRESPO RODRIGUEZ 
No assistents:: 
LUIS FERRANDO CUENCA 
ESTHER GUARDIOLA GÓMEZ 
 
1.-APROVACIÓ   ESBORRANY   ACTA   SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la 
sessió anterior de data 16 de setembre de 2016. 
 
2.-CONCESSIÓ         AJUDES       D'EMERGÈNCIA SOCIAL.- 
  
Vista l'acta de la  Comissió de Valoració d’ajudes  en matèria de Serveis 
Socials  de  data    23 de  setembre   de   2016   amb la proposta d’aprovació    
de  diverses ajudes d’emergència social, les quals s’aproven per unanimitat,   i   
els   informes   socials   de   data   5/10/2016,   de   la   treballadora   social. 
 



	

	

3. -SOL·LICITUD PRESTACIÓ SERVEI AJUDA A DOMICILI  
  
Vista l'acta de la Comissió de Valoració d’ajudes en matèria de Serveis Socials 
de data 23 de setembre de 2016,amb la proposta de diverses ajudes sol·licituds 
de prestació del SAD. 
 
4.-CONCESSIÓ   TARGETES   D'ESTACIONAMENT   PER   A   VEHICLES   
QUE TRANSPORTEN  A  PERSONES  AMB   MOBILITAT  REDUÏDA.- 
 
5.-TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
 
4.- Informacions de les regidories. 
 
Informació	 regidoria	 de	 tecnologies	 de	 la	 informació	 i	
comunicació:	
	
Després	de	revisar	les	dades	sobre		les	lectures	del	Miragall	digital,	hem	obtingut	
els	següents	resultats:	

Aquestes	 comencen	 en	 el	 mes	 de	 febrer,	 que	 fou	 el	 moment	 en	 el	 que	
començàrem	la	publicació	regular	fins	el	mes	de	setembre,	el	que	suposa	set	mesos	
de	duració:	

-	 Comencem	 amb	 el	 total	 de	 sessions	 d’aquest	 període	 amb	 un	 total	 de	
70.132(èmfasi)	 sessions,	 que	 són	 diguérem	 la	 navegació	 que	 un	 usuari	 fa	
per	les	diferents	pàgines	de	la	publicació,	és	a	dir,	una	persona	punxa	sobre	
una	 notícia	 i	 va	 fent	 un	 recorregut	 per	 aquelles	 que	 considera	 del	 seu	
interès	fins	que	deixa	de	consultar.	
-	Si	 fem	una	mitjana	mensual	dividint	per	7	el	 total	ens	donarà	 la	mitjana	

mensual	 des	 de	 febrer	 fins	 al	 15	 de	 setembre,	 és	 a	 dir	 unes	 10.000	 sessions	
mensuals.		

-	Usuaris	o	usuaris	únics			com	també	ho	puguem	anomenar,	és	a	dir,	aquella	
gent	 que	 en	 diferents	 dies	 entra	 en	 les	 notícies	 i	 llegeix	 allò	 que	 li	 interessa,	 cal	
tindre	en	compte	que	aquest	és	un	dels	punts	que	dóna	a	entendre	el	nombre	de	
persones	diferents	(	èmfasi	)	que	han	visitat	la	pàgina	al	llarg	d’aquest	temps,	amb	
un	total	de	22.242	usuaris	únics,	és	a	dir,	sobre	3400	persones	mensualment.	

-	Quan	al	nombre	de	pàgines	vistes	en	total,	per	totes	aquelles	persones	que	
alguna	vegada	han	entrat	 al	Miragall	 i	 han	 anat	navegant	o	 “escuadrinyant”	 ací	 i	
allà,	 ens	 trobem	 amb	 un	 total	 de	 127.548	 pàgines	 vistes	 en	 diferents	 moments	
d’aquest	període,	o	el	que	és	el	mateix,	una	mitjana	d’al	voltant	de	18.200	pàgines	
mensuals.	

Per	 finalitzar	 caldria	 indicar	 dues	 coses,	 la	 primera,	 que	 l’anàlisi	 de	 les	
visites	 ha	 estat	 fet	 amb	 google	 analítics,	 és	 per	 tant	 un	 anàlisi	 subjectiu	 de	 la	
pàgina,	 i	 la	 segona	 que	 la	mitjana	 es	 dispara	 en	moments	 en	 els	 que	 hi	 ha	més	
noticies	o	més	actes	al	poble,	el	que	fa	que	l’interès	per	la	informació	dels	veïns	i	
veïnes	siga	més	gran.	



	

	

Com	 a	 dades	 curioses,	 la	 gent	 està	 molt	 interessada	 en	 les	 notícies	 que	
guarden	 relació	 amb	 temes	 de	 la	 llum,	 els	 talls	 d’Iberdrola	 d’aquestos	 mesos	
passats	o	d’aigua,	els	venedors	d’Iberdrola	d’aquestes	setmanes	passades...	Tot	allò	
que	 guarda	 relació	 amb	 els	 antics	 “	 Bandos	 “	 que	 es	 feien	 pel	 poble	 i	 que	 les	
notícies	més	 llegides	 han	 estat	 la	 del	 comunicat	 de	 l’alcalde	 informant	 sobre	 les	
mesures	 a	 prendre	 els	 dies	 dels	 incendis	 de	 Carcaixent	 i	 Bolbaite	 amb	 10.832	
lectures	 i	 el	programa	de	 les	diferents	activitats	que	ha	anat	eixint	diàriament	 la	
setmana	de	les	festes	majors	i	de	Moros	i	Cristians	amb	13.432.	
	
Quan	a	la	segona	iniciativa	duta	a	terme	per	l’Ajuntament,	la	d’informar	mitjançant	
watsapp	i	telegram	de	les	notícies	que	van	produint-se	al	Miragall,	comptem	amb	
un	 total	 de	 1054	 usuaris	 al	 watsapp	 i	 pujant,	 i	 69	 al	 Telegram,	 un	 total	 de	 820	
persones	que	reben	dia	a	dia	la	informació	de	Castelló,	ah...	No	es	pot	fer	un	rang	
d’edat	de	la	gent	que	s’ha	donat	d’alta	en	el	butlletí,	però	va	des	de	gent	molt	jove	
fins	 a	 gent	molt	 gran	 a	 la	 que	 el	 jove	 ajuda	 a	 entendre...	 I	 parle	 per	 experiència	
pròpia.	
Bé,	l’objectiu	és	augmentar	el	nombre	de	gent	que	conega	les	diferents	notícies	de	
la	població,	i	per	suposat,	augmentar	el	nombre	d’associacions	que	es	decidisquen	
a	 publicar	 en	 el	 Miragall	 com	 ja	 ho	 fan	 l’escola	 de	 futbol	 i	 la	 d’handbol,	 la	 JLF,	
l’Afmmicc,	el	Severí	Torres,	el	col·legi	Hernández,	Santo	Domingo...	I	totes	aquelles	
persones	que	ho	desitgen...	
	
Comentar	 també	 les	 despeses	 que	 suposa	 el	 Miragall,	 ara	 que	 ve	 final	 d’any	
considerem	adequat	informar	per	fer-nos	una	idea	del	seu	cost:	
L’estructura	web	sobre	la	que	està	muntat,	la	capçalera	i	les	diferents	seccions,	així	
com	el	gestor	de	continguts,	el	disseny	i	les	ferramentes	de	programació	té	un	preu	
de	 3.500€,	 aquests	 diners	 suposen	 la	 despesa	 inicial	 per	 fer	 el	 muntatge	 de	 la	
pàgina	i	es	van	utilitzar	del	remanent	de	la	regidoria	de	l’any	2015.	
Quant	 a	 l’allotjament	 de	 la	 pàgina	 suposa	 una	 despesa	 anual	 de	 800€	 (	 uns	
67€mensuals)	 .	 En	 el	 cas	 que	 es	 vulga	 fer	 alguna	 modificació	 en	 la	 pàgina	 es	
contracten	una	sèrie	de	paquets	d’hores	de	treball	amb	les	que	es	realitza	la	tasca.	
El	Miragall	escrit	suposa	una	despesa	al	poble	de	Castelló	de	2601,50€	(IVA	inclòs)	
per	cada	número	que	es	publica,	és	a	dir,	a	finals	d’any	ens	haurem	gastat		10406€	
en	 la	 publicació	 escrita	 sumant	 les	 quatre	 publicacions	 trimestrals	 i	 uns	 1100€	
entre	 l’allotjament	 de	 la	 pàgina	 i	 les	 despeses	 de	 manteniment.	 El	 pressupost	
estipulat	per	a	la	regidoria	de	tecnologia	i		comunicació	és	de	15.000€.			
	
	
INFORME SOBRE GESTIÓ  DE LA REGIDORIA DE 
BENESTAR SOCIAL , MAJORS , DONA I POLITIQUES 
D'IGUALTAT.	
	

 • CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS INTEGRADES 
D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL :	
Per part de la direcció General d'Inclusió Social  hi ha una convocatòria de 
subvencións  dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a persones 
en situació  d'exclució social o en risc d'exclució que poden concòrrer les 
corporacións locals .	



	

	

El dimarts 6 de setembre ens convocaren a una reunió a la Ciutat Administrativa 
9 d'Octubre a valencia per a informar-nos i a la que va assistir la nostra tècnica 
Ana Alberola .Ens expliquen que van a subvencionar 15 projectes amb una 
dotació econòmica de 150.000 € cadascun i per tant , tot i que podem optar-hi, 
tenen preferència els municipis majors de 20.000 habitants o amb barris d'acció 
preferent. A desembre subvencionaran 15 projectes més i si ens agrupem amb 
altres municipis seria més viable demana-ho. 	
Per altra banda , Amparo  Lozano ( ADL de Castelló) en informa d'un 
comunicat de la Mancomunitat Ribera Alta  diguent que  tenen previst presentar 
un projecte i que si el nostre municipi està interessat a participar cal que ho 
comuniquem fins al dilluns 12 de setembre ja que el plaç que finalitza el 18 de 
setembre . Ens reunirem Oscar , Amparo , Ana i jo , divendres 9 de setembre 
per valorar la possibilitat i com que tinguem mes possibilitats si anem junts , 
aceptem la proposta de la MANRA.	
Projecte : contractació de persona qualificada que desenvolupara uns itineraris 
per a la seua integració sociolaboral ( currículum , formació , acompanyament 
... ) de manera personalitzada .	

	

 • EL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER A 
TREBALLADORS/ ORES DE L'AJUNTAMENT 	
A la convocatòria que ferem des de l'Ajuntament per a fer diagnòstic i pla 
d'igualtat nomes es va presentar una persona , Marisa Capellín , per tant serà 
ella la encarregada d'elaborar  el Pla d'Igualtat .	
Fins al 19/09/2016 es fara la recollida d'informació que necessita per a fer el 
diagnòstic de la situació .	
Des del 29/09/16 al 20/12/16 es disenyarà el pla d'Igualtat : objetius , accións , 
seguiment i evaluació .	
Hi ha prevista una formació dirigida tant al personal de l'ajuntament com a 
regidors i regidores que encara está per determinar la data . 
 
 

 
L'Ajuntament està elaborant el I Pla d'Igualtat per als seus treballadors i treballadores  i 
dins d'aquest projecte es troba la formació bàsica en aquesta matèria, tant per a polítics 
com per al personal. 
 
La primera jornada de formació bàsica ha estat hui, dijous dia 10 de novembre, al Saló de 
Plens de l'Ajuntament a càrrec de Marisa Capellín, agent d'igualtat, qui ha realitzat el 
diagnòstic de la plantilla i qui està també elaborant el Pla. 
 

 
 



	

	

- Programa de Voluntariat : Teniem prevista una xerrada motivacional per al dia 30 de 
novembre , pero finalment hem decidit posposar-la per a primer d'any per la excessiva 
concentració d'actes i festes d'aquets dies . 
 

-  PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES :  La     diputació de Valencia 
ens ha aprovat la realització d'un taller de Gestió de les Emocións per a xiquets i xiquetes de 3r 
de primaria i per tal que l'activitat arribara a tots els centres educatius del municipi , des de la 
regidoria de benestar social ens hem fet càrrec de costejar 3 sessions mes, que fan un total de 
4. 
El Taller per a Mares i pares "Com definir límits respectant el desenvolupament emocional dels 
xiquets", dins del Programa de Prevenció de les Drogodependències, adreçat a tots els pares i 
mares del municipi  tindrà lloc el dijous 1 de desembre, a les 15 h. al Saló de Plens de 
l'Ajuntament. 

 
-Informar també que hem rebut subvenció de 10.622 € per al manteniment de l'Agència AMICS 

- Hem rebut una subvenció de 10.680 € de diputació per a previndre la pobresa energètica 
i per eixe motiu hem fet una  convocatòria ajudes d'emergència social destinades a cobrir els 
pagaments de rebuts de llum i aigua en el cas d'unitats familiars i/o persones que no disposen 
d'ingressos suficients per a cobrir les despeses. 
Son compatibles amb les prestacions d'emergència social sempre que aquestes no estiguen 
destinades a cobrir el mateix concepte. 
 
Requisits:Que la renda per capita dels membres de la unitat familiar no supere la quantia anual 
del 100% del IPREM, en còmput anual de dotze pagues , es a dir 6390,12 € 
 
 
 
 
- Pel que fa al COM : 

• S'ha concedit una subvenció (10.974 €) per part de la Generalitat Valenciana per a 
equipament : Forn industrial, 20 taquilles i 2 armaris per als tallers. 

• També s'ha concedit una subvenció (8.064 €) de la Generalitat Valenciana per a 
Reforma de la part de dutxes per a fer un espai per l'asseó de les persones ussuaries 
amb mobilitat reduïda i adequació de la zona lateral del jardí. 

Com ja sabeu aquestes subvencions feia temps que les teniem sol.licitades. 



	

	

 
-Actes al voltant del 25 de Novembre : 

• Es va convocar un concurs de curtmetratges, amb el lema "RESPECTA'M", per a 
adolescents de 14 a 18 anys, i s'han presentat 4 curtmetratges, fets per grups dels 
diferents centres educatius i uno realitzat per una xica de l'IES, Vicent Gandia. 

• Del 20 al 27 de novembre balconada contra la violència de Genere : Penjar  pancartes 
o altres símbols en contra de la violència de gènere. Podeu afegir-se qualsevol persona 
particular o associació 

• Divendres, 25 de novembre: 
-Teatre "PASSOS LLEUGERS" testimonis de dones encara presoneres a causa de la 
discriminació històrica i familiar. A les 9 hores, al Teatre Ideal 
- CONCENTRACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE a les 11:30 hores, a la plaça 
de l'Ajuntament. 

 

	
Premis	concurs	de	curtmetratges	 

El divendres, dia 25 de novembre, es va fer entrega, per part del Sr. Alcalde i la 
Regidora de Dona i Polítiques d'Igualtat del premi del I Concurs de 
Curtmetratges fets per adolescents i joves de 14 a 18 anys, amb el lema 
"RESPECTA'M, que va ser compartit, entre: 
- Najoua Touahri Belhouari,  per  "Basta, respecta'm". 
- Irene Albero Climent, Alex Bover Benavent, Carles Lozano Carrasco,  Eliseo 
Pla Alcover, Joel Richart García, Claudia Tomás Escalera, Noé Vert Bayo, 
Arantxa Vidal Benavent i Vidal Peris Gabriel per   "Ja Prou". 
 
Informe sobre la regidoria d’educació, festes, agricultura i 
mediambient 
 
 
Àrea d’Educació 
    
 
El més destacat de les activitats d'aquest bimestre: 



	

	

 
Aquesta setmana s'ha adjudicat a L'IES V. Gandia, el professorat per posar en marxa el projecte 
aprovat d'aula compartida que li aprovaren el passat mes de setembre. Per la qual cosa l'institut 
ha signat un conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament per facilitar l'adquisició de 
qualificacions professionals de l'alumnat en diferents àmbits laborals propis dels serveis 
municipals, a més d'aconseguir la formació més  adequada per atendre a l'alumnat amb 
necessitats d'escolarització diferents i diverses. 
 
Les darreres setmanes han finalitzat els últims remats i adequacions de les obres de l'estiu a 
l'Escola Infantil Municipal, s'han retirat els toldos i s'ha posat en marxa el sistema d'ACS. Així 
mateix, s'ha reparat la porta exterior del pati i s'han netejat els desguassos del pati menut. Així 
mateix, al Severí Torres estem tractant de recuperar els elements de la zona infantil de jocs 
ialtres tasques de manteniment necessàries mentre duren les obres (enllumenat exterior, 
adequació del carrer d'accés infantil peatonal,...) 
 
Les obres del Severí s'han interromput mentre Conselleria, l'empresa adjudicatària i la Direcció 
facultativa de l'obra adeqüen el projecte als canvis i exigències de les directrius de la construcció 
que s'han produït des que es va redactar el projecte fins l'actualitat. Esperem que prompte 
finalitze la negociació i reprenguem les obres aviat. La propera setmana visitaran les obres els 
representants del BEI (Banc europeu d’inversions). 

	
Antic	pavelló	d'infantil	 

 
 
El passat 25 d'octubre férem el darrer Consell Escolar Municipal en el qual constatarem la tònica 
general de normalitat en l'inici del curs en tots els centres, malgrat algunes dificultats en el 
funcionament dels bancs de llibres d'algun centre,  i l'absència d'incidències en l'escolarització de 
l'alumnat en edat escolar obligatòria.  
 
Revisàrem el funcionament de les diferents comissions del C.E.M. que veien reunint-se des de 
l'inici del mes de setembre i confirmarem la distribució del calenadri escolar i les dates dels dies 
no lectius autoritzat per la Dció. Territorial d'Educació de Valencia.  
Des d'aleshores ençà, la comissió  de Direccions, s'ha reunit dissenyant els calendaris dels 
diferents actes, festivals i graduacions que faran al llarg del curs. Les  Comissions de Formació i 
de Convivència s'han reunit i han dissenyat els cursos de formació, els ponents i el calendari de 
les xarrades que es faran al llarg del curs. 
 
A mesura que avance el curs els centres aniran adaptant-se a la normativa que regula l'atenció 
sanitària als centres escolars, després de la darrera resolució de la Conselleria de Sanitat, del 



	

	

passat mes de setembre (1) i a altres adequacions necessàries per millorar seu funcionament i 
serveis. 
 
Així mateix, la comissió d'Activitats Extraescolars ha desenvolupat en aquest trimestre tres 
activitats amb la participació de tots els centres escolars de Castelló: El concurs i l'exposició de 
dibuix sobre el 9 d'octubre, la setmana de la mobilitat sostenible (19/23 de setembre) i el dia de 
l'Esport Escolar (la setmana passada). Ara mateix ja està preparant les activitats de la fira i 
nadal. 
 

	
Dia	de	l'esport	escolar	 

 
 
Area de medi natural, agricultura i energies renovables 

Finalitzada la campanya de l'estiu, hem continuat, amb els nostres efectius acabant les 
reparacions d'alguns camins (Utxera) i barrancs (les Torres) que encara estaven pendents 
d'adequar. En breu començarem a parxejar alguns clots que s'han fet en els camins asfaltats 
amb l'inici de la campanya.  
Estem fent la poda i neteja de les palmeres dels espais urbans amb el tractament pertinent per al 
morrut. En dues setmanes podriem acabar aquest darrer tractament de l'any. 
Així mateix, al llarg del mes d'octubre, a més dels tractaments habituals de manteniment dels 
espais enjardinatsats hem fet els tractament per al processionària dels pins dels espais públics 
(parcs i centres docents públics), recomanant als propietaris particulars que facen el mateix amb 
els pins de la seua propietat per evitar els contagis. 
Estem preparant projectes de reordenació del parc de l'estació i preveient la recuperació del reg 
instal·lat i planificant el nou de les diferents zones del parc.  
Continuem seguint l’evolució del projecte del projecte ECO-Glauca Life amb els tècnics 
d'Énguera, que passaren visita a les nostres plantacions a finals del mes passat. Estem 
preparant documentació per a la visita de la comissió de seguiment europeu.  



	

	

Ara estem tractant de recuperar-nos dels efectes de l'extrema sequera d'aquest estiu regant, 
reparant regs  i reposant arbratge afectat. Però mantenim sota control la brossa dels solars del 
calcinar, la zona verda de Videca i els de la ronda de Soler i Estruch.  
Així mateix, poc a poc, anem aconseguint que alguns dels solars particulars i camps abandonats 
vagen - poc a poc i després de molt insistir- netejant-se.  
L'onze d'octubre passat férem el darrer Consell Agrari, on entre altres coses donàrem compte 
dels acords aprovats en la darrera C.I. d'Urbanisme, Agricultura, Mercat i Comerç, on 
presentàrem les propostes definitives proposta de les dimensions que han de tenir els 
aparcadors, els giradors, situats al final dels camins que no tenen continuïtat, per facilitar les 
maniobres de canvi de sentit. Així com la ordenança que regula l'eliminació de les fulles dels 
caquiers. Que presentàrem al plenari de setembre per a la seua aprovació (  amb un apunt 
posterior al plenari dimensió mínima girador  
= 12*3,60*9*3,80 ~ 48 m2). 
Ahir mateix es va fer a la presentació a Alzira del que ja havíem anunciat en els darrers consells 
Agraris: La presentació del Pla Valencià de la Producció Ecològica, del qual donarem ampla 
informació al proper Consell Agrari. 
A principis  de novembre  férem la reunió, amb tots els sector implicats, per encetar la 
"Campanya de Prevenció de Robatoris de Productes Agrícoles", amb l'assistència de 
representants (alcaldesses i regidors d'agricultura) dels municipis de la subcomarca i tbé 
comptàrem amb la novetat de ponents de la Policia Autonòmica, a més dels habituals del grup 
ROCA, la Guàrdia Civil i la Policia Local, la qual va coordinar tot l'acte.  
Ens han concedit els dos cursos  de poda del caqui (d'hivern i estiu), perquè ens puga  atendre 
millor l'expert i els incloga en la seua programació anual. El d'hivern es farà la tercera setmana 
de desembre; i més endavant ens concretaran les dates del curs de poda de l'estiu. 
Estem a l'espera de les propostes raonables per a la programació dels cursos de  manipuladors 
d'aliments i conductors de carretons elèctrics i altres d'interés per al personal que treballa al 
camp. 
 
Medi Ambient i Renovables: 
- Progressivament anem situant punts nets amb agrupació de contenidors d'inerts (plàstic, cartró 
i vidre i per al proper exercici tenim previst iniciar la introducció del quint contenidors (sols 
orgànics) i també començar el pla experimental de retorn d'envasos. 
PROJECTES per a final d'any: 
Recollida i separació de RSU: Campanya de sensibilització sobre recollida selectiva de 
Residus Sòlids Urbans (amb possibles visites a la nova planta de tractament de RSU del 
Consorci Ribera/Valldigna), que visitàrem el passat mes d'octubre i que, encara que ja estava 
funcionant algunes setmanes,  ja ha fet la seua inauguració oficial el 3 de novembre passat. 
I per al primer trimestre del proper any:  
Continuar amb el projecte mancomunat de recollida, valorització i aprofitament de les 
restes de poda 
Campanya de sensibilització tinença de mascotes, Contenidors  i borses deposicions, 
miniparcs i pipicans. 
Mobilitat sostenible: Itineraris escolars segurs, més aparcadors de bicis als llocs públics i 
a les escoles. 
Pla d'Extinció d'Incendis Forestals: col·locació d'hidrants en les zones forestals i possible 
extensió al casc urbà 



	

	

Peatonalització d'espais urbans i carrers ... en col·laboració amb Urbanisme. 

Finalitzada la campanya de l'estiu, hem continuat, amb els nostres efectius acabant les 
reparacions d'alguns camins (Utxera) i barrancs (les Torres) que encara estaven pendents 
d'adequar. En breu començarem a parxejar alguns clots que s'han fet en els camins asfaltats 
amb l'inici de la campanya.  
Estem fent la poda i neteja de les palmeres dels espais urbans amb el tractament pertinent per al 
morrut. En dues setmanes podriem acabar aquest darrer tractament de l'any. 
Així mateix, al llarg del mes d'octubre, a més dels tractaments habituals de manteniment dels 
espais enjardinatsats hem fet els tractament per al processionària dels pins dels espais públics 
(parcs i centres docents públics), recomanant als propietaris particulars que facen el mateix amb 
els pins de la seua propietat per evitar els contagis. 
Estem preparant projectes de reordenació del parc de l'estació i preveient la recuperació del reg 
instal·lat i planificant el nou de les diferents zones del parc.  
Continuem seguint l’evolució del projecte del projecte ECO-Glauca Life amb els tècnics 
d'Énguera, que passaren visita a les nostres plantacions a finals del mes passat. Estem 
preparant documentació per a la visita de la comissió de seguiment europeu.  
Ara estem tractant de recuperar-nos dels efectes de l'extrema sequera d'aquest estiu regant, 
reparant regs  i reposant arbratge afectat. Però mantenim sota control la brossa dels solars del 
calcinar, la zona verda de Videca i els de la ronda de Soler i Estruch.  
Així mateix, poc a poc, anem aconseguint que alguns dels solars particulars i camps abandonats 
vagen - poc a poc i després de molt insistir- netejant-se.  
L'onze d'octubre passat férem el darrer Consell Agrari, on entre altres coses donàrem compte 
dels acords aprovats en la darrera C.I. d'Urbanisme, Agricultura, Mercat i Comerç, on 
presentàrem les propostes definitives proposta de les dimensions que han de tenir els 
aparcadors, els giradors, situats al final dels camins que no tenen continuïtat, per facilitar les 
maniobres de canvi de sentit. Així com la ordenança que regula l'eliminació de les fulles dels 
caquiers. Que presentàrem al plenari de setembre per a la seua aprovació (  amb un apunt 
posterior al plenari dimensió mínima girador  
= 12*3,60*9*3,80 ~ 48 m2). 
Ahir mateix es va fer a la presentació a Alzira del que ja havíem anunciat en els darrers consells 
Agraris: La presentació del Pla Valencià de la Producció Ecològica, del qual donarem ampla 
informació al proper Consell Agrari. 
A principis  de novembre  férem la reunió, amb tots els sector implicats, per encetar la 
"Campanya de Prevenció de Robatoris de Productes Agrícoles", amb l'assistència de 
representants (alcaldesses i regidors d'agricultura) dels municipis de la subcomarca i tbé 
comptàrem amb la novetat de ponents de la Policia Autonòmica, a més dels habituals del grup 
ROCA, la Guàrdia Civil i la Policia Local, la qual va coordinar tot l'acte.  
Ens han concedit els dos cursos  de poda del caqui (d'hivern i estiu), perquè ens puga  atendre 
millor l'expert i els incloga en la seua programació anual. El d'hivern es farà la tercera setmana 
de desembre; i més endavant ens concretaran les dates del curs de poda de l'estiu. 
Estem a l'espera de les propostes raonables per a la programació dels cursos de  manipuladors 
d'aliments i conductors de carretons elèctrics i altres d'interés per al personal que treballa al 
camp. 
 



	

	

- Progressivament anem situant punts nets amb agrupació de contenidors d'inerts (plàstic, cartró 
i vidre i per al proper exercici tenim previst iniciar la introducció del quint contenidors (sols 
orgànics) i també començar el pla experimental de retorn d'envasos. 
PROJECTES per a final d'any: 
Recollida i separació de RSU: Campanya de sensibilització sobre recollida selectiva de 
Residus Sòlids Urbans (amb possibles visites a la nova planta de tractament de RSU del 
Consorci Ribera/Valldigna), que visitàrem el passat mes d'octubre i que, encara que ja estava 
funcionant algunes setmanes,  ja ha fet la seua inauguració oficial el 3 de novembre passat. 
I per al primer trimestre del proper any:  
Continuar amb el projecte mancomunat de recollida, valorització i aprofitament de les 
restes de ppoda 
Campanya de sensibilització tinença de mascotes, Contenidors  i borses deposicions, 
miniparcs i pipicans. 
Mobilitat sostenible: Itineraris escolars segurs, més aparcadors de bicis als llocs públics i 
a les escoles. 
Pla d'Extinció d'Incendis Forestals: col·locació d'hidrants en les zones forestals i possible 
extensió al casc urbà 
Peatonalització d'espais urbans i carrers ... en col·laboració amb Urbanisme.	
 
Àrea de festes 
El 24 de setembre: Proclamació de les Falleres Majors de Castelló del 2017, La xiqueta Gema 
Chordà Candel i la senyoreta Meritxell Lamoncha Àlvarez, a la sala d'actes de l'Escalona. 
Cap de setmana  1 i 2 d'octubre Mig Any Faller, amb diversos actes, menjars de germanor, 
cicloturisme i discomòbil. 
Cap de setmana del 8 i 9 d'octubre: celebració del dia nacional dels valencians i valencianes: 
Cicloturisme pel planeta, xarrada a l'Obrera ( les sèquies i la cultura àrab) i passejada cívica, 
amb totes les entitats festeres i culturals, pels carrers del poble, inauguració de la pça del 9 
d'octubre, acompanyats per la nova muixeranga d'Algemesí.  

	
9	d'Octubre	 



	

	

 
El 15 d'octubre: 50 anys de la falla Moreretes: Celebració a l'Auditori, sopar i "La Pato" en 
directe. 

	
Falla	les	Morerertes	 

El passat 27 d'octubre reprenguérem  les reunions del Consell Municipal de Festes, analitzant 
tots els aspectes del desenvolupament de les passades festes d'agost  (Majors i de Moros 
i  Cristians) de Castelló, per tractar de no caure en les mateixes errades, millorar els resultats i 
reduir les despeses. 
Comencem a  preparar les Festes Majors del 2017 amb propostes de diferents representants 
per als actes contractats (orquestres, musicals, cines, teatres i parcs aquàtics), que acabaran 
triant els membres del Consell Municipal de Festes en pròximes reunions. 
El 29 d'octubre: La Presentació i Exaltació de les Falleres Majors del 2017 a l'Auditori Rex i 
recepció a la sala d'actes de l'Escalona. 

	
exaltació	falleres	majors	del	poble	 

Aquest darrer cap de setmana, 12 de novembre, hem assistit a l'Asemblea de l'AFMMiCC, amb 
la presentació dels comptes i l'avaluació de l'exercici 2016 i el Programa d'Actuació per a 
l'exercici 2017. 
 



	

	

Aquest cap de setmana (el dissabte, 19) està programada la celebració dels 40 anys de la falla 
del Mercat  i la setmana següent, mentre agafem aire per encarar un desembre farcit de festes i 
celebracions,  farem un altre Consell Municipal de Festes per concretar la festa de Sta. Barbera i 
algunes contractacions de les Festes Majors. 
 
Informe de la  Regidoria de esports i participació ciutadana 
Des de la regidoria d´esports al agafar el relleu de la meua companya Esther Guardiola 
,el  primer que es va fer fou convocar una reunió amb el consell de esports.  També hem fet una 
reunió amb les escoles esportives i serveis socials  per parlar de la inclusió en els clubs o 
escoles esportives de xiquets en perill de exclusió. 

També estem pendent de reunir-nos per a preparar la cursa de san silvestre com l´any passat a 
carrec del “C.A el Castellet” 

El Club Ciclista Vva de Castellón ha completat el muntatge del circuit de ciclocròs per al XVIé 
Trofeu Fira de Santa Llúcia que s'està organitzant per al diumenge, 11 de desembre, des de les 
09:00 hores. Està situat en el jardí mediterrani que hi ha al voltant de la Videca. Estarà muntat 
fins el 15 de gener i obert a tota la gent que vulga practicar esport amb la bicicleta o a peu. 

	
Fira	de	sta	LLúcia	 

 

Esta en marxa en la preparacio de la gala de esports del 2017 que será el 29 de gener 
consensuada per el consell d´eesports. En el que aquets any la colombófila denominada la 
Progesiva fa  100 de exitencia en el nostre poble  i tota la resta de clubs  

 
Regidoria de participació ciutadana : 

Primera presa de contacte amb les associacions en la reunió de la fira comunitària , per replegar 
les necessitats i els llocs a on volen ubicar-se. 

Asistencia a unes jornades de formació a l’Ajuntament de Castelló de la plana per recollir 
informació i experiències d’altres poblacions que ja estan treballant  en estes noves ferramentes i 
la ciutadania participa directament amb la gestió de projectes per a millorar el seu poble. 

D’ahí que estem volcats en implantar al nostre poble un projecte de participació ciutadana real, 
amb propostes, votacions, implantació i seguiment d’estes per part de qualsevol veïna i veí i 



	

	

associacions del  poble, és a dir com volem que siga el poble i creguem en esta nova manera de 
fer política, oberta, participativa i transparent. 

El dia 21 tenim la primera reunió amb uns tècnics que porten este tema i per que ens informen 
tant del contingut com de l’econòmic 

Es convocarà el consell de participació ciutadana en el que estan representades les 
associacions  del poble per informar-los de tot, a més a més també s’obrirà a qualsevol veïna i 
veí per donar informació  

Està planificada esta reunió  per al 19 de desembre 
 
Informe de la Regidoria de Cementeri, mercat, comerç i salut 
pública 
 
Cementiri 
 
Al cementiri s’han col·locat nous taulers d’esqueles en zones on la gent les ha demanat, s’han 
pintat les parets i capelles de tot l’edifici. 
El dia 1 de Novembre de 12 a 2 del migdia a la plaça redona del mateix recinte del cementiri, 
diversos quartets de música tocaren peces molt bàsiques per tal d’amenitzar la visita dels 
familiars. 
 

	
Música	a	tots	sants	 

 
Mercat 
 
S’han realitzat noves ornamentacions decoratives dins i fora de l’edifici, així com reformes en els 
aseos perquè estaven prou deteriorats i s’han revisat i solucionat els problemas amb els dipòsits. 
A partir del 14 d’Octubre s’obre el Mercat divendres per la vesprada per petició dels usuaris,  
 



	

	

Comerç 
 
Seguim en contacte amb l’associació de comerciants per treballar en la campanya d’hivern. El 26 
de Novembre es realitzarà la ruta de la tapa amb el mateix lema: “ Castelló a mos redó “ amb 
bona participació de bars i restaurants, l’horari serà: 
 
- Mati de 13 a 14:30. 
- Vesprada de 19:00 a 22:00. 
 
Una txaranga anirà visitant els locals participants durant la duració de l’acte. 
 
Salut pública 
 
Continua complint-se el calendari de fumigacions, desinsectacions i desratització fent reforç 
sempre en llocs més conflictius. 
S’està realitzant un seguiment dels tractaments per al mosquit Tigre. 
El curs per a la manipulació i utilització dels desfibril·ladors es va fer dimecres 15 de novembre 
per a un grup de gent, la setmana següent es complimentarà amb un altre grup. 
 
 
 
 
 
5.-	Les	nostres	persones	
	
Triloc	estrena	l’obra	de	teatre”	el	meu	poble”	
	
El Grup de teatre Triloc de Castelló torna per encetar el projecte treballat en aquest any. 
Després de l’èxit de “La familia irreal. El musical” el grup castelloner puja a l’escenari del 
Teatre Ideal per mostrar a tot el públic una història que ens endinsarà al nostre 
avantpassat. Una obra carregada de records, històries, moments, sentiments i emocions 
que farà recordar a tots els espectadors el nostre Castelló en el segle XX. 
 



	

	

 
 
 
 
Premis extraordinaris a l’alumnat de primària 
 
El passat 11 d'octubre, es varen publicar els premis extraordinaris de Primària del curs 
2015-2016, al DOGV. 
 
Entre l'alumnat guardonat, hi són tres xiquetes de Castelló, Ainhoa Sanz Grimaltos, 
Clàudia Albero López i Natura Garcia Alcover que han cursat els seus estudis de 
primària en el CEIP Severí Torres. 
 
Aquestes alumnes rebran amb aquest premi un reconeixement al seu esforç i dedicació al 
llarg de la seua primera etapa educativa. 
 

 
 



	

	

Premi extraordinari al rendiment acadèmic a Andrea 
Herrero Sala 
A Andrea Herrero Sala, qui va estudiar en el Col.legi Santo Domingo tot l´ensenyament 
obligatori,  se li ha concedit el premi extraordinari al rendiment acadèmic d´Educació 
Secundària que atorga la Conselleria d´Educació  per haver tret un 10 de mitja en 4t 
d´ESO. 

 

 
	
	
El Col·legi Hernández presentà el musical "Caperucita Roja" al 
Teatre Ideal el passat dissabte 19 de novembre a les 18h 
 
 

	
	



	

	

	
	

Presentació del llibre 'Correré els Andes per tu' de 
Maurici Belmonte. 
 
CORRERÉ ELS ANDES PER TU és el nom d'aquesta història novel·lada per Maurici 
Belmonte. Dissabte 19 de novembre al Saló de la R. Séquia Escalona , Guadalupe Ribes 
s'encarregà de presentar un acte on l'autor ens donà a conèixer la seua darrera novel·la. 
	

 
 
 

	
	
	6.- Participació dels grups polítics representats a 
l'Ajuntament. 
 
PSPV 

Des del partit socialista de Castelló, continuem lluitant per un partit participatiu amb un 
congrés i unes primàries en els que siguen els militants els que trien al seu secretari; així 
com per un programa progressista amb els valors socialistes en els que volem sentir-nos 
representats, com un partit fort , unit, renovat i alternatiu al govern del  Partit 
popular.  Formació política que com bé tots sabem, ha promulgat les retallades a la 
sanitat i l’educació, la Llei de dependència , de la que ara fa deu anys el partit socialista 
va ser emprenedor, sense deixar de destacar una reforma laboral que ha permès  uns 
contractes i sous de vergonya .  



	

	

Tot açò ha permès una sèrie d’acomiadaments  que han d’haver sigut impugnats als 
tribunals per defensat els seus drets tot això si s’ho poden pagar, ja que gràcies al PP 
s’ha de pagar l’accés a la tutela judicial efectiva, consagrada a la nostra norma suprema, 
la Constitució.   

Recordem les paraules del ex ministre de Justícia el señor Gallardon que en el seu 
moment va dir: “ la gente iba a los juzgados  por cualquier cosa, de ahí que ¡¡¡a pagar 
toca!!! “  

Tot això  va tindre com a conseqüència  que la gent abandonara la seua pretensió 
majoritàriament per motius econòmics, vulnerant el dret a ser beneficiari a la justícia 
social i gratuïta .  

Cal recordar que una de les primeres propostes en aquets govern i des de l´oposició el 
PSOE era que es pujara el salari mínim interprofessional, al que es va aconseguir en un 
8 % per al 2017. I un pacte per a l´energia elèctrica per que ningú es quede sense llum. 
Però volem reiterar que, Des del partit socialista de Castelló continuem dient ; NO es 
NO al Partit Popular.  

Us informen del canvi de Regidora , de Esther Guardiola a Horte Gomez i Llacer en el 
que continuarem en les regidories d´esport i Participacio ciutadana.  

Des d’ací li agraïm a la nostra , companya i secretaria de partit Esther Guardiola,  estar 
sempre ahí, en allò bo i en allò roïn , a la primera dona que va ser alcaldessa de 
Castelló, dona de partit,  i crítica amb ell  com la primera, de consens, amb una 
experiència política i un temple digne d´admirar per tot açò i mes, Gràcies Esther¡¡ 
orgull de ser socialista¡¡ 

Sóc Horte  Gomez i LLacer, la nova regidora d'esports i de participació ciudadana. En 
la que estic molt il·lusionada en este nou repte tant personal com polític, només porte 
uns mesos i ja puc dir com és de  de gratificant treballar per el teu poble, fins i tot en 
estos moments que els polítics no tinguem bona propaganda. Estiguent en contacte amb 
els clubs i associacions d'esports descobreix la varietat d'esports que es practiquen tant a 
nivell de clubs com a nivell particular, en Castelló, així dona gust" 

Estem preparant la nova gala de esports del 2017 que serà el 29 de gener amb una 
àmplia representació de tots els clubs i associacions esportives i en la que tindrem com a 
convidada d´honor a la nostra tenista amb un cv esportiu digne d´admirar Mati. Muñoz 
Gonzalvez que serà l´encarregada de l´entrega de Guardons als esportistes, al que li 
estem molts agraïts per acceptar esta invitació,  

En breu es farà una assemblea per totes les associacions de veïnes i veïns per  informar-
los del nou portal de participació ciutadana, en el que “ EL POBLE SERA EL POBLE 
QUE TU VULGUES” perquè : 

Continuant en els Plens al Carrer, i seran les veïnes i veïns els que decidiran per quin 
carrer, plaça volen comennçar en el 2017 , per a que vegen en directe com treballen els 
polítics que al cap i a la fi són els que ens han elegit, només una pregunta; algú pot estar 
en contra de que l´ajuntament isca al carrer per a que els seus veïns estiguen informats 
de primera mà del  que passa en el seu poble???? La contestació per la meua part és 
clara: NO.  Però va ser el partit popular qui està en contra i va abandonar el ple, amb 
açò ho dic tot 



	

	

SOM POBLE FEM POBLE¡¡¡ 

Des del partit socialista de Castelló animem a tots a participar , proposar i debatre el que 
vulguem que siga el millor per al nostre poble de Castelló. 

Si algú esta interessat en posar-se en contacte amb el partit PSPV Castelló de la Ribera ( 
facebook) i   estem en el passatge Picornell Placa de l´Om nº11 , siga per al que siga , 
tindrem molt de gust en atendre¡¡ 

Orgull de ser socialista¡¡ 

Bones festes i bon any 2017 

Salut  

PSPV SOCIALISTES DE CASTELLÓ DE LA RIBERA 

Esquerra unida 
 
La mort d'una dona major a Reus el passat mes de novembre, fruit d'un incendi 

provocat pels ciris amb els que s'il.luminava després que li tallaren el subministrament 
elèctric per no poder pagar el rebut, torna a posar de manifest la situació d'exclusió 
social i vulnerabilitat a la que es troben moltes persones en este país després de les 
contínues retallades dels governs del PP  i les abusives pujades de les tarifes de les 
elèctriques. 
 

Tot i que a l'Ajuntament de Castelló hem rebut una subvenció de 10.000 € de 
Diputació per previndre la pobresa energètica, és a dir, per cobrir els pagaments de 
rebuts de llum i aigua al cas de familíes i/o persones que no disposen d'ingressos 
suficients per a cobrir estes despeses, i al que s'han pogut acollir 34 famílies del 
municipi que ho han sol.licitat i que complien els requists , aquesta ajuda continua 
semblant-nos del tot insuficient. 
 

Des de Izquierda Unida ens hem sumat a la iniciativa nomascortesdeluz.org 
#Apagón21D que recolzen 25 organitzacions de la societat civil i formacions polítiques 
per a, entre altres objectius, reivindicar a través d’un Manifest la paralització dels talls 
d’electricitat a famílies sense recursos, així com l’aprovació de mesures governamentals 
contra els abusos tarifaris de les companyies elèctriques. 

El Manifest inclou sis reivindicacions bàsiques per a acabar d’una vegada amb 
els abusos que afecten un servei essencial i exigir al Govern del PP que regule una tarifa 
assequible a què puguen acollir-se tots els consumidors domèstics i una autèntica tarifa 
social per a famílies amb baixos nivells de renda. 

Els promotors d’ aquesta iniciativa convocaren també una apagada d’1 hora el 
dia 21 i concentracions en nombroses ciutats en tot l’Estat. Estes mobilitzacions estan 
promovent-se a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #Apagón21D. 

En aquest sentit, Izquierda Unida  impulsarà, al seu torn, en aquells ajuntaments, 
diputacions i parlaments autonòmics en què compta amb representació l’aprovació de 
declaracions institucionals de suport a totes estes mobilitzacions previstes per al 21D. 

Les sis reivindicacions del Manifest són les següents: 



	

	

1. Prohibició legal de tots els talls de llum a famílies amb problemes econòmics. 
Les elèctriques hauran de dirigir-se a l’administració per a comprovar la situació de les 
famílies que no abonen els seus rebuts. Si patixen vulnerabilitat econòmica, no podran 
tallar-los el subministrament i el cost serà assumit per les companyies. 

2. Fi als abusos tarifaris. Aprovació d’una tarifa assequible, regulada pel 
Govern, a qui podran acollir-se tots els consumidors domèstics en la seua primera 
residència. 

3. Creació d’una autèntica tarifa social. Substitució de l’actual bo social per una 
tarifa de reduïda quantia dirigida a les famílies amb baixos nivells de renda, sufragada 
per les elèctriques. 

4. Reconeixement i devolució per part de les grans elèctriques dels 3.500 milions 
d’euros que van cobrar indegudament en concepte de Costos de Transició a la 
Competència (CTCs). 

5. Auditoria al sistema elèctric. Realització d’una anàlisi dels costos del sistema 
des de que es va posar en marxa la liberalització del sector, amb l’objectiu de 
determinar el preu real de les tarifes elèctriques. 

6. Aplicació del tipus d’IVA superreduït a l’electricitat, passant del 21% actual 
al 4% per ser considerat un servici essencial per a la ciutadania. 

Portaveu del Grup Municipal Otilia Ferrando. 

 
Partit Popular 

El nadal es temps per a estar en els nostres, ajuntar a la família i passar uns dies de 
celebració festiva disfrutant de les tradicions arrelades generació rere generació, tampoc 
volem oblidar-nos d'aquells i aquelles que, ja siga per motius laborals, econòmics, de 
salut o qualsevol altre motiu no podran tornar al poble a retrobar-se amb els seus sers 
volguts. A tots ells i elles així com a tots vostès el Partit Popular vol desitjar-los que 
passen un molt bon nadal i que el proper any estiga replet de salut, èxits i bones 
noticies. 

A l'últim ple extraordinari l'actual equip de govern tripartit va aprovar el pressupost per 
a l'exercici 2017 amb els vots favorables del PSPV-PSOE, EUPV i Compromís, votant 
el Partit Popular en contra d'aquests pressupostos i tot seguit donarem unes lleugeres 
pinzellades dels motius que ens portaren a votar no a l'aprovació dels pressupostos, cal 
dir que seran idees bastants generals, ja que en aquest breu escrit no disposem del 
suficient espai com per  a explicar els motius del nostre vot desfavorable sobre un tema 
tant important i que afecta directament al nostre dia a dia, sobre tot a la butxaca dels 
veïns i veïnes del nostre poble. 

El primer dels motius, i sobretot el mes important, es el sentit general dels pressupostos, 
ja que aquests parteixen de la base de seguir una política fiscal amb alta carrega 
impositiva (pujar els impostos) i nosaltres pensem que passats els anys de dura crisis 
econòmica, fiscal, social, política i laboral era temps de poder tornar a tots els veïns i 
veïnes del nostre poble una xicoteta part del gran esforç que tots/es feren per a poder 
superar dita situació, i es que hi han motius de sobra per a poder baixar impostos. 

Ja en l'ultima etapa del govern del Partit Popular , una vegada controlat l'endeutament 
de nostre ajuntament, aconseguirem  baixar algunes taxes, com ara la taxa de recollida 
de fem  entre altres, però el mes important, sol·licitarem una revisió cadastral (abans no 



	

	

podíem perquè legalment no estava permés ) per que baixara el valor cadastral de les 
cases i així poder baixar el I.B.I. de manera significativa. Ara be, els que manen ara a 
l'ajuntament han decidit abandonar dita senda i han aprovat una pujada en el I.B.I 
(popularment conegut com a la contribució) així com en la piscina, que a partir del 
proper estiu les entrades i abonaments seran mes cars i altres taxes i tributs de gestió 
municipal.  

Quan demanarem explicacions en el ple (on al senyor alcalde últimament se'l veu un 
poc nerviós) la resposta  va ser una especie de tragicomèdia on explicaven que volien 
redistribuir la renta dels rics cap als pobres, si afirmem que la resposta va ser un poc de 
tragèdia i un poc de comèdia es  perquè aquesta mesclava a Karl Marx en Robin Hood 
donant com a resultat un esperpento tal i com es descrit pel mestre modernista espanyol 
Ramon Maria del Valle Inclan a la celebre obra «Luces de Bohemia» 

La intenció de redistribuir la riquesa es una aspiració de tota societat moderna i la base 
del sistema fiscal espanyol, però senyors i senyores que governeu l'ajuntament, el camí 
no es pujar la contribució, ja que aquesta es paga en base als metres de la vivenda, quan 
mes gran mes es paga, però, quanta gent coneguem al nostre poble que te una casa gran 
perquè es una vivenda vella o antiga i, per contra, no disposa de molts recursos ja que es 
gent major o aturada. En aquesta mesura el que es pot aconseguir es l'efecte pervers que 
gent amb poc recursos i cases grans paguem mes que gent adinerada que tinga cases tal 
vegada no tant grans. 

Vegent que actualment el deute no es un problema d'aquest ajuntament, ja que queda 
poc, i a mes els ingressos actuals son mes que suficients, la proposta del Partit Popular 
es  baixar el IBI i els tributs que tenim de gestió municipal per, com hem dit, tornar a la 
gent un poc de l'esforç realitzats en els últims anys. 

       Populares Villanueva de Castellón 

 

GCIE-Compromís 
Acaba l’any 2016 i des de GCIE-Compromís ens agradaria i toca fer balanç d’aquelles 
coses que hem volgut dur a terme al llarg d’aquest any: 

Quatre regidories ens va atorgar el poble de Castelló a les eleccions de 2015 i  el treball 
que s’ha realitzat des de cadascuna d’elles és difícil de resumir en les línies que ens 
dóna aquest escrit; lluny de voler justificar-nos, ja que simplement estem duent a terme 
la tasca que ens pertoca i per la que els votants de Castelló ens han recolzat ens 
agradaria fer un xicotet resum. 

S’ha creat una comissió educativa formada per diferents òrgans col·legiats de tots els 
centres educatius del poble per coordinar les activitats que estan fent-se al llarg de l’any 
en aquest àmbit, hem rebaixat significativament totes les taxes deLes escoles municipals 
Infantil i d’Adults, facilitant l’accés especialment a les famílies més necessitades. I les 
obres del Severí Torres, tot i que estan en punt mort pels motius que hem explicat a “el 
Miragall” digital i que tots coneguem, van a dur-se a terme en breu. 

Els consells de festes passen a ser participatius, és a dir, les associacions que pertanyen 
a aquest no són simples oients del que en ells es proposa, formen part del Consell i 
triem entre tots aquelles activitats que s’hagen de realitzar. Les despeses de festes són 
públiques fins els cèntims i el poble està informat de tot allò en que es gasten els seus 



	

	

diners; i el consell de festes controla que la despesa no supere el màxim establert als 
pressupostos. 

Els camins de Castelló han anat habilitant-se per facilitar el seu pas a qui els usa,  el 
terme del nostre poble està fet per aconseguir que els seus usuaris tinguen les 
condicions adequades per realitzar el seu treball.	També hem sol·licitat l’aplicació del 
mòdul 0 de l’IRPF agrícola del 2016 i reduccions de la contribució rústica del 2017 per 
alleugerar i pal·liar les càrregues fiscals d’una campanya molt negativa per als 
agricultors. 

Al cementeri de Castelló se li ha fet més que una neteja de cara; s’han reparat cobertes 
que feia molt de temps que no estaven presentables, s’ha fet una neteja de totes les 
deixalles que havien anat acumulant-se com en un improvisat magatzem; al mercat 
municipal  s’han posat llums noves i s’han fet diverses millores a l’interior de l’edifici, 
la festa del comerç local va reunir un considerable número de persones en l’edició 
passada i esperem rebre’n més aquest any i el calendari de fumigacions d’insectes s’ha 
dut a terme de manera exhaustiva reforçant els punts més conflictius del poble. 

S’han arreglat avingudes i carrers, edificis i enllumenat públic, no ens cansarem de 
recordar que per empreses íntegrament locals, potenciant la feina entre els veïns del 
poble, s’ha destinat una partida dels pressupostos, aprovats al mes de Novembre, a 
fomentar l’ocupació i s’han augmentat les partides d’aquestos a serveis socials i a les 
diferents associacions que formen el teixit local. Es realitzen reunions setmanals entre 
els tècnics de l’Ajuntament i Alcaldia per estar assabentats de tot allò que afecta el 
correcte funcionament de Castelló. 

S’han fet amb aquesta que teniu a les mans quatre publicacions escrites de “ El 
Miragall”, la primera de les quals va tardar una miqueta més del que tocava per 
diferents motius. El Miragall digital està obert a qui vulga comunicar qualsevol activitat 
que es faci al poble de Castelló. La seu electrònica de l’Ajuntament ja és una realitat des 
del passat 13 de desembre per facilitar l’accés a aquelles persones que vulguin realitzar 
les seues gestions de manera telemàtica. 

En definitiva, més enllà de deixar-nos embolicar en polèmiques estèrils, hem anat 
assentant les bases per a que Castelló siga el poble de tots i totes i estiga fet per 
aconseguir millorar-lo amb la tasca de cadascun i cadascuna de vosaltres.	Com li deia el 
Quixot a Sancho mentre feien camí per la meseta castellana : “ladran, luego 
Cabalgamos”. 

         GCIE-Compromís      

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

TELEFONS D’INTERÈS 

	
	

URGÈNCIES	
-	EMERGÈNCIES	 112	
-	AMBULÀNCIES	XÀTIVA	 96	228	20	13	
-	BOMBERS	XÀTIVA	 085		
-	POLICIA	NACIONAL	XÀTIVA	 96	227	37	61	
-	GUÀRDIA	CIVIL	VILLANUEVA	DE	CASTELLÓN	 96	245	10	02	
-	AMBULATORI	 96	245	72	40	
-	URGÈNCIES	SANITÀRIES	 900	161	161	
-	HOSPITAL	LLUÍS	ALCANYIS	(XÀTIVA)	 96	228	95	00	
-	HOSPITAL	DE	LA	RIBERA	(ALZIRA)	 96	245	81	00	
URGÈNCIES	GUÀRDIA	CIVIL	NACIONAL	 062	

	
ALTRES	

-	COL·LEGI	PÚBLIC	SEVERÍ	TORRES	 96	245	72	95	
-	IES	VICENT	GANDIA	 96	245	78	30	
-	COL·LEGI	HERNÀNDEZ	 96	245	05	78	
-COL·LEGI	STO	DOMINGO	 96	245	10	25	

	
 

 
 
 

	

AJUNTAMENT	DE	CASTELLÓ	(RIBERA	ALTA)	
-	OFICINES	 96	245	01	00	
-	FAX	OFICINES	 96	245	20	40	
-	POLICIA	LOCAL	 607	847	844	
-SERVEIS	SOCIALS	 96	245	26	12	
-URBANISME	 96	245	27	37	
-	C.INFORMACIÓ	JUVENIL	 96	245	01	00	
-	BIBLIOTECA	MUNICIAPL/	CASA	DE	LA	CULTURA	 96	245	14	33	
-	C.O.M	EL	CASTELLET	 96	245	10	47	
-	ESCOLA	D’ADULTS	 96	245	29	95	
-	ESCOLA	INFANTIL	MUNICIPAL	 96	245	05	36	
-	MERCAT	MUNICIPAL	 96	245	03	07	



	

	

	



	

	
	


