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1.- Saluda de l’alcalde 
 
De vegades assumir responsabilitats suposa en determinades circumstàncies, 
prendre decisions que per afectar al que està establert i poder provocar 
conflictes vas deixant-ho de banda, aparcat en un racó i deixes passar el temps 
per veure si canvia... ( és un desl sistemes més utilitzats pel partit del govern 
d’Espanya). 
Doncs bé, no és el nostre cas: 
Des de feia molts anys estava pendent la realització d’una rlt (Relació de llocs 
de treball ) al nostre ajuntament, una mesura molt poc populista pel que suposa 
en el despertar susceptibilitats respecte el que cadascú ha de cobrar vist d’una 
manera objectiva; enguany any 2017, s’ha realitzat aquesta amb el vist-i-plau 
de tots els afectats (treballadors, sindicats i ajuntament), amb el que suposa de 
desgast a tots els nivells.La proposta ja ha estat passada i aprovada per part 
de govern civil. 
Per altra banda i passant a la part econòmica, tres coses m’agradaria 
comentar: 
1.- Els pressupost, per segon any des de que hem entrat en l’ajuntament, s’han 
aprovat entre els mesos de novembre i desembre, sense haver d’esperar el 
primer trimestre de l’any entrant. S’han augmentat els diners per a serveis 
socials i per a infraestructures, carrers i camins. 
2.- L’ajuntament de Castelló al llarg d’aquests quatre anys i a la meitat de la 
legislatura tindrà un deute zero; i el més important, no s’ha deixat d’invertir en 
tots els projectes que es tenien previstos ni s’ha deixat de banda cap de les 
feines que milloren la situació del nostre poble.  
I 
3.- Després d’aconseguir que els objectius de deute es reduiren fins a zero, 
que la majoria de projectes que es tenien en ment hagen anat endavant, que 
els carrers de Castelló siguen arreglats i tinguen un aspecte adequat, 
prioritzant el fet que siguen tasques realitzades per empreses del poble, es 
baixara l’ibi urbà.  
Açò hauria de demostrar que la gent d’esquerres també sabem gestionar els 
diners públics; com a mínim i com malauradament ha passat al llarg de molts 
anys com els casos de corrupció demostren, nosaltres no furtem res... 
 
Només em queda desitjar-vos, en nom meu i de tota la corporació municipal 
que passeu unes bones festes i entreu en l’any 2018 amb els millors dels 
nostres desitjos. 



        Òscar Noguera Alberola 
 

	
	
	
2.-	Juntes	de	govern	local	i	Plenaris	Municipals	.	
	
JUNTES	DE	GOVERN	LOCAL	
	
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  19 D’ABRIL DE 2017 
 
1.-     APROVACIÓ     ESBORRANY     ACTA SESSIÓ   ANTERIOR.- 
 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA- 
 
3.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR.-  
 
4.-     CONCESSIÓ     LLICÈNCIA     PER     A     LA     TINENÇA     D’ANIMALS 
POTENCIALMENT   PERILLOSOS.-  
 
5.- SOL·LICITUD AJUDA CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS PER A 
L’ANY 2017.- 
 
6.-   CONCESSIÓ   D’AJUDA   DE   PRESTACIONS   D’EMERGÈNCIA   SOCIAL. 
 
7.-   CONCESSIÓ   TARGETA   D’ESTACIONAMENT   PER   A   VEHICLES   QUE 
TRANSPORTEN A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA.- 
 
8.- INCLUSSIÓ SOL·LICITUD MENJAR A CASA.- 
 
9.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  24 DE MAIG DE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ I AMPLIACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA- 
 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR.- 
 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR.-  
 
5.- CONCESSIÓ D’AJUDA DE PRESTACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL.  
 
6.-SERVEI AJUDA A DOMICILI.- 



 
7.- SOL·LICITUD MENJAR A CASA.- 
 
8.- APROVACIÓ TALLER EMPODERAMENT I PROGRAMA INTERVENCIÓ AMB 
MENORS EN SITUACIÓ DE RISC.- 
 
9.- APROVACIÓ BASES CONCURS CARTELL FESTES 2017.- 
 
10.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  22 DE JUNYDE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ I AMPLIACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA-  
 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR.-  
 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS.-  
 
5.-APROVACIÓ MEMÒRIA ARXIVER MUNICIPAL.- 
 
6.- CONCESSIÓ AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL.- 
 
7.- INCLUSSIÓ LLISTA D’ESPERA MENJAR A CASA.- 
 
8.- SOL·LICITUD SERVEI AJUDA A DOMICILI.- 
 
9.- APROVACIÓ PRORROGA DURACIÓ CONTRACTE SERVEI DEL PROGRAMA 
MENJAR A CASA.-  
 
10.-SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA SUBVENCIÓ CAMPANYA 
DE PREVENCIÓ I FOMENT DE LA SALUT. 
 
11.-APROVACIÓ BASES  VII CONCURS AUTOS LOCOS.- 
 
12.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.-  
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  21 DE JULIOL DE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ I AMPLIACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA-  
 
3.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ PAGAMENT SUBVENCIONS NOMINATIVES.- 
 



4.-CONCESSIÓ TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE 
TRANSPORTEN A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA.- 
 
5.-APROVACIÓ BASES  LXI PREMIS LITERARIS.- 
 
6.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  20 DE SETEMBRE DE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ I AMPLIACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA- 
 
3.- CONCESSIÓ PRESTACIONS D’EMERGENCIA .- 
 
4.-CONCESSIÓ PRESTACIONS EMERGENCIA INDIVIDUALITZADA POBRESA 
ENERGÈTICA- 
 
5.-SERVEI AJUDA A DOMICILI.- 
 
6.- SERVEI MENJAR A CASA.-  
 
7.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR.-  
 
8.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
 

PLENARIS MUNICIPALS 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 19 DE MAIG DE 2017 
 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA  
(GCiE) 
Srs/es. Regidors/es 
: 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU) 
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL  
(PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
No Assistents: 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 



JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR (24 de març de 2017): 
 
El Sr. Aviño Toregrosa (PP) sol·licita que s’envie l’acta amb més antelació.  L'acta del 24 de 
març de 2017, és aprovada per unanimitat sense comentaris. 
 
2-   DONAR   COMPTE   DE   LES   RESOLUCIONS   D'ALCALDIA.- 
3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES  
4.- U.E. RONDA L’ALMENA 
4.1.- Aprovació definitiva de la memòria de retaxació de càrregues 
4.2.- Aprovació modificat del projecte d’urbanització 
4.3.-   Aprovació   del   compte   de   liquidació   definitiu   i   informe   al·legacions   
després de la fase d’informació pública. 
Sotmès a votació queda aprovat per 5 vots a favor ( 2 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 4 abstencions 
(4PP).  
5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 20 DE JULIOL DE 2017 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE) 
Srs/es. Regidors/es: 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
Interventora: 
ANA CARMEN GONZALEZ GRAU 
No Assistents: 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU) 

 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR (19 de maig  de 2017) 
 
El  Sr.  Aviño  Toregrosa  (PP)  sol·licita que s’envie  l’acta amb més antelació  per  a  recordar 
millor el que s’ha dit.  
L'acta del 19 de maig de 2017, és aprovada per unanimitat sense comentaris. 
 
2-   DONAR   COMPTE   DE   LES   RESOLUCIONS   D'ALCALDIA.- 
3.- APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2018 I RATIFICACIÓ I RESOLUCIÓ ALCALDIA 
DELS DIES NO LECTIUS CURS 2017-2018. 
 
Sotmès a votació queda aprovat per 11 vots a favor (3 GCIE-Compromís + 1EU + 1 PSPV + 6 PP) i  1 
abstenció (Lluis Piqueras, de GCIE-Compromís) els dies festius locals per a l’any 2018 amb els següents 
dies: 28 d’agost i 13 de desembre de 2018. 



A continuació es ratifica la resolució d’alcaldia de data 11 de juliol d’aprovació dels dies no lectius per al 
curs   2017-   2018   amb   els   següents  dies:  13   d’octubre  de   2017,   16  de   març   i   30  d’abril  de   
2018. S’aprova per unanimitat. 
 
4.-   APROVACIÓ  DESTÍ  DEL  SUPERÀVIT   PRESSUPOSTARI  DE  2016.- 
 
FINS DEL SUPERÀVIT: 
1r.- Un import de  475.198,08 € a amortizació de deute.  
2n.- Un imporT de 254.801,92 € a inversions financierament sostenibles. 
 
Sotmès   a   votació   queda   aprovat   per   6   vots   a   favor   (4   GCIE-Compromís   +   1   EU   +   1   
PSPV)   i   6 abstencions (6 PP). 
 
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14/2017 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER 
AL   DESTÍ   DE  SUPERÀVIT   A   2017.- 
 
Sotmès a votació queda aprovada per 6 vots a favor (4 GCIE-Compromís + 1 EU + 1 PSPV), i 6 
abstencions (6 PP). 
 
6.- APROVACIÓ NOVA RLLT.- 
El Sr. Alcalde explica que ja fa temps que està treballant-se en la RLlT i ara ja està feta. Cal aprovar-la.Hi 
ha llocs de treball que ha augmentat i altres han baixat perquè han sigut amb criteris objectius 
 
Sotmesa a votació queda aprovada la RPT amb tota la documentació que l’acompanya (reglament, fitxes 
i quantitats,  així com l’annex de personal i plantilla  adaptada per a ferla  efectiva immediatament al 
pressupost) per 6 vots a favor (4 GCIE-Compromís + 1 EU + 1 PSPV) i 6 abstencions (6 PP). S’adjunta 
a continuació resum que s’enviarà a publicar al Butlletí Oficial de la Província. 
 
7.- APROVACIÓ ACORD PLE DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ACCEPTACIÓ TRANSFERÈNCIES 
DE CARRETERES.- 
Vista la proposta següent: 
«Vist l’escrit remès per l’Àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València amb número 
de Registre d’Entrada 10 de maig de 2017 pel que es comunica l’adopció de l’acord de Ple de 18 d’abril 
de 2017 de transferència de la titularitat dels camins 5602 «Travessia de la CV-560 en Villanueva de 
Castellón», 5621 «Travessia de la CV-562 per Villanueva de Castellón» i el 5613 «Travessia de la CV- 
561 per Villanueva de Castellón» de la Diputació de València a l’Ajuntament de Villanueva de Castelón, 
Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal de 7 de juliol de 2017, 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 17 de juliol de 2017, 
Primer 
.- Acceptar la transferència de la Diputació de València a l’Ajuntament de Villanueva de Castellón 
dels camins 5602, 5621 i 5613, amb les condicions establertes a l’acord del Ple de Diputació esmentat. 
Sotmès   a   votació  queda  aprovada   per  6  vots   a   favor  (4   GCIE-Compromís   +   1  EU   +  1  
PSPV)   i   6 abstencions (6 PP) 
8.- MOCIONS: 
MOCIÓ   CONJUNTA   PER   A   MODIFICAR  EN   LES   PRESSUPOSTS   GENERALS   DE   L’ESTAT   
2017 l L’ASSIGNACIÓ DESTINADA A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE.- 
 
Sotmesa  a   votació  queda aprovada  per  6  vots   a  favor  (4  GCIE-Compromís  +  1 EU  +  1 PSPV) i   
6 abstencions (6 PP). 
 
9.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2017 
 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA  
(GCiE) 



Srs/es. Regidors/es: 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU) 
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
 
 
1.-   APROVACIÓ   RETRIBUCIONS   REGIDORS   PER SUBSTITUCIÓ ALCALDE.- 
 
Sotmès a votació queda a aprovat per majoria absoluta, de 7 vots a favor (4 GCIE-Compromís 
+  2   EU  +   1  PSPV)   i   6  vots  en  contra   (PP), que  la  substitució  de   l’alcalde  per  
absència, vacances o malaltia siga retribuïda al regidor/a que el substituïsca de manera 
proporcional amb la mateixa quantia de retribucions. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 20 DE SETEMBRE DE 2017 
 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE) 
Srs/es. Regidors/es: 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
Interventora: 
ANA CARMEN GONZALEZ GRAU 
No Assistents: 
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE  LA  SESSIONS ANTERIORS (20 I 27 de 
juliol  de 2017) 
 
Les  actes  de  les  sessions  anteriors  de   20 i   27 de   juliol   de  2017,  són  aprovades  per 
unanimitat dels presents. 
 
2-  DONAR  COMPTE DE LES  RESOLUCIONS  D'ALCALDIA.- 
 



3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2016.- 
  
El Sr. Alcalde explica el romanent líquidde   tresoreria   de   730.000€   del   Compte   General   
2016:   475.198,08   corresponent   a l’amortització del préstec i 254.801,92€ de l’IFS. Per la 
seua complexitat no s’adjunta documentació en l’acta.  
Sotmés a votació queda aprovat el Compte General 2016 i tota la seua documentació per 6 
vots a favor (4 GCIE-Compromís + 2 EU) i 6 abstencions. 
 
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS:  IVTM, IVTNU I IBI. 
 
Sotmesa a votació queda aprovada per 6 vots a favor (4 GCIE-Compromís + 2 EU) i 6 
abstencions (6 PP). 
 
6.- APROVACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I 
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE.- 
 
La Sra. Ferrando Barberà (EU) explica el: 

 
PROTOCOL MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE 
SEXE 
 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 
 
7.- APROVACIÓ  ACORD LIMITACIÓ  VELOCITAT  EN  CASC URBÀ.-  
Amb la finalitat d’augmentar la seguretat dels vianants, 
Es proposa per al seu acord: 
Primer.-   Establir   una   limitació   a   la   velocitat   de   circulació   per   dins   del   casc   urbà   
de 30Km/h. A tal fi es col·locaran senyals de trànsit indicatives de la limitació a cada entrada 
al casc urbà. 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Policia Local.» 
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat. 
 
8.- PREMI   DIDIN   PUIG   PEL   NOU   D’OCTUBRE.-  
 
1) Que la Generalitat  Valenciana considere la concessió de l’Alta Distinció de la Generalitat 
Valenciana a Didín Puig i Grau, pels mèrits exposats, aquest 9 d'Octubre. 
2)   Siga   remesa   una   còpia   del   present   acord   al   President   de   la   Generalitat 
Valenciana.» 
Sotmès a votació queda aprovada per 6 vots a favor (4 GCIE-Compromís + 2EU) i6 
abstencions (6 PP). 
 
9.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES: 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2017 
 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA  
(GCiE) 
Srs/es. Regidors/es: 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL  
(PP) 



ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
Secretària per delegació: 
ANA CARMEN GONZALEZ GRAU 
No assistents: 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU) 
 
1.-   APROVACIÓ   MODIFICACIÓ   DE   CRÈDIT PER SUPLEMENT DE 
CRÈDIT INCORPORANT ROMANENT     DE     TRESORERIA     PER     A 
L’AMORTITZACIÓ DEL PRÉSTEC.-  
 
ES   PROPOSA,   previ   dictamen   de   la   Comissió Informativa d ́Hisenda, que per el 
Ple s ́adopte el següent acord: 
Primer.- Aprovar la modificació núm. 31/2017 -Ple, per suplement de crèdit per 
un import total de 385.571,91.- € finançant amb Romanent líquid de Tresoreria 
 
Segon.-  
Ordenar la publicació de la present modificació pressupostària i sotmetre la mateixa als 
mateixos  tràmits  i  normes  d ́informació,  reclamació  i  publicitat  que  els  
pressuposts  als  que es refereix l ́article 169 del TRLRHL.  
Tercer.- 
Donar trasllat del present acord en virtut de l ́article 29.2 del  Reial decret 1463/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre,   d'Estabilitat   Pressupostària,   en   la   seua   
aplicació   a   les   entitats   locals,   a   la   Direcció General de Coordinació 
Financera  de l ácord de modificació, en un termini màxim de 15 dies des de l áprovació 
del mateix.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3.- Informacions de les regidories 
 

 
 
Salut pública 
 
La regidoria Salut Pública de l'Ajuntament de Castelló va oferir un nou curs 
d'ús d'aparells desfibril·ladors amb l'objectiu d'acabar de formar la totalitat de 
la plantilla d'agents de Policia Local i socorristes que operen al municipi. Pel 
que fa a aquest segon curs dut a terme al saló de plenaris i en el qual 
participaren els policies locals recentment incorporats, així com els socorristes 
que no havien participat en el curs de formació anterior. 

Castelló es va convertir l'any passat en un dels primers municipis valencians 
que van adquirir desfibril·ladors d'última generació de fàcil utilització. En 
l'actualitat, el municipi compta amb dos d'aquests aparells, un d'ells al 
poliesportiu municipal i altre disponible permanentment en un dels vehicles 
policials.  

 

 
 

 

EI 24 de novembre de 2014 La Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció 
General de Salut Pública, va iniciar el Programa de prevenció de càncer 
Colorectal en el departament  Xàtiva-Ontinyent. Aquest progama ve 
implantant-se gradualment des de l'any 2005 a tot el País Valencià. 
 



A Castelló es va reprendre la primera ronda de la campanya de prevenció en 
abril de 2017, impulsada per la Regidoria de Salut Pública, la segona ronda es 
torna a reprendre en aquest mes de setembre. EI programa està dirigit a 
homes i dones entre 50 i 69 anys d'edat. Com a regla general la prova es 
repeteix cada 2 anys. 

El càncer de còlon és el tumor més freqüent en dones i homes, però si es 
detecta a temps, es pot curar en el 90% dels casos. 

Des de l'Ajuntament de Castelló t’animem a participar, la prova és gratuïta. 

 
 
Desenvolupament del programa de prevenció: 

EI centre de salut pública de Xàtiva remetrà a la població de Castelló una carta 
nominal informativa i una targeta d'acceptació a participar en el programa. 
Després d'aquest pas s'enviarà als domicilis un test TSOH (Test de sang 
oculta) i una vegada arreplegada la mostra, la dipositaran en les urnes 
habilitades al centre de salut de Castelló.  

Els resultats negatius es comunicaran per carta i els positius, es notificaran a 
través dels metges de capçalera els qui informaran de la indicació de la 
colonoscòpia com a prova diagnòstica. 

Per a més informació pots telefonar al 962 249 280 de 9.00 a 14.00. o 
consultar al teu metge de capçalera o a la web www.cuidatecv.es. 
 
Regidoria Esports 

Al	 llarg	de	 l'estiu	he	de	destacar	 la	gran	assistència	al	poliesportiu,	 tant	pels	campus	
que	allí	s'han	fet,	organitzats	pel	tenis,	patinatge	i	campus	multiesportiu,	tots	molt	ben	
coordinats	 per	 a	 fer	 ús	 de	 les	 instal·lacions	 esportives	 com	dels	 cursets	 de	 natació	 i	
l'aquagym,	que	com	a	novetat	s'ha	fet	aquagym	per	al	centre	COM,	el	que	ha	sigut	un	
èxit	per	a	servir	de	teràpia	i	de	diversió	per	a	elles	i	ells.	



	
Una	altra	novetat	al	poliesportiu,	va	ser	fer	aquagym	nocturn,	obert	al	poble,	realitzat	
per	l'associació	Passió	per	l'esport;	després	es	va	obrir	la	piscina	per	a	poder	nadar,	ja	
que	les	instal·lacions	ho	permeten,	més	dansa	del	ventre	i	zumba.	Tot	amb	la	seguretat	
que	correspon	a	un	acte	d'aquestes	característiques,	és	a	dir,	amb	socorristes	des	del	
principi	 fins	 al	 final.	
Campionat	de	natació,	organitzat	pel	club	de	natació	el	Samaruc.	

	
Comencem	als	campionats	de	festes.	

En	les	festes	del	poble,	s’han	fan	tot	tipus	de	campionats	i	dels	més	diversos	esports:	
-	 Campionat	 de	 petanca,	 organitzat	 per	 Alfonso.	
-	 Campionat	 de	 Màdel	 original	 del	 nostre	 poble	 i	 donar	 les	 gràcies	 als	 germans	
Sentandreu	 per	 l'organització.	
-	 Concurs	 de	 pesca	 organitzat	 per	 l'associació	 La	 Madrilla,	 per	 a	 grans	 i	 menuts.	
-	Contrarellotge	de	bici	nocturna,	amb	una	gran	assistència,	clubs	i	escoles	de	bicicleta	
de	 tota	 la	 Comunitat	 Valenciana.	
-	 Cursa	 a	 peu	 organitzada	 pel	 Castellet,	 al	 voltant	 del	 poble.	
-	 Campionat	 d'handbol.	
-	 Exhibició	 de	 tir	 i	 arrossegament,	 organitzat	 per	 l’associació	 El	 ramal.	
	

I	si	hi	hagué	alguna	cosa	a	destacar	fou	la	partida	de	dones	pilotaris,	en	el	trinquet	per	
primera	 vegada	 al	 nostre	 poble,	 seguida	 per	 la	 partida	 d’homes	 amb	 els	 nostres	
pilotaris	 Ricard	 Sentandreu	 i	 Seve	Martínez	 organitzat	 amb	 les	 regidories	 d'Esports,	
Dona	 i	 Festes.	
	

I	per	últim,	dir	que,	en	setembre	es	va	celebrar	la	1ª	fira	de	l'esport,	amb	un	eslògan,	
consensuat	 per	 totes	 les	 associacions	 i	 escoles	 esportives	 locals:	 "FIRESPORT	 2017:	
CASTELLÓ	UNITS	PER	L'ESPORT".	

Es	va	fer	una	passejada	esportiva	per	aplegar	al	poliesportiu	i	fer	l'obertura	de	la	fira,	
amb	una	gran	assistència	de	xiquetes	i	xiquets	que	van	poder	gaudir	dels	esports	que	
s'ofertaven	 i	amb	tota	 l'informació	que	 les	associacions	 i	escoles	donaven.	Donar	 les	
gràcies	 a	 tots	 per	 la	 seua	 implicació	 perquè	 aquest	 projecte	 es	 posara	 en	marxa	Us	
posem	 a	 l'abast	 de	 tots	 poder	 practicar	 els	 esports	 que	 vullgueu	 amb	 punts	
d'informació	per	a	tot	el	que	necessiteu	saber	abans	de	practicar-lo.	

	

Regidora	de	participació	ciutadana:	

	
Continuem	 treballant	 per	 la	 participació	 ciutadana,	 perquè	 creiem	en	ella,	 d'ahí	 que	
pensem	 que	 la	 formació	 és	 el	 que	 hem	 posat	 en	 marxa	 el	 consell	 d'infantesa	
important,	hem	començat	pels	més	joves,	i	a	poc	a	poc	a	la	resta	dels	veïns	del	poble.	

Hem	posat	 en	marxa	 junts	 en	 tots	 els	 centres	 educatius	 del	 poble,	 el	 fer	 un	 consell	
d'infantesa,	 es	 va	 proposar	 fer	 formació	 als	 docents	 i	 alumnes,	 sobre	 aquest	 tema	 i	



s'ha	fet	càrrec	de	les	formacions	per	una	empresa	de	sociòlegs	i	psicòlegs,	experts	en	
aquests	 temes,	 en	 el	 que	 primer	 van	 formar	 als	 docents	 i	 en	 començar	 el	 nou	 curs	
escolar	el	 faran	els	alumnes,	mitjançant	 tallers	 i	que	 finalitzarà	en	 la	presentació	del	
consell	a	l'ajuntament.	

Són	el	futur	del	nostre	poble	i	des	de	la	participació	ciutadana	i	educació	invertim	en	
ells	perquè	en	el	futur	siguen	el	que	ells	vulguen	ser,	i	per	tant	un	poble	millor.	

Perquè	ens	importen	les	xiquetes	i	xiquets.	

	

	
L'altra	 iniciativa	 que	 sempre	 hem	 defensat	 des	 de	 la	 regidoria	 de	 participació	
ciutadana,	és	fer	els	plens	al	carrer. 

 
 

 
INFORME SOBRE GESTIÓ  DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL , 
MAJORS , DONA I POLITIQUES D'IGUALTAT  
 

• Aquest estiu , davant el bon resultat aconseguit a l’estiu del 2016, hem decidit 
tornar a fusionar el Programa d’atenció de necessitats i inclusió social a 
menors i les seues famílies en període estival amb l’Escola d’estiu 
Municipal.  
Aquest fet suposa principalment, donar l'oportunitat de potenciar la integració 
dels menors que pertanyen a famílies en situació de risc d’exclusió social. 
D’aquesta manera aquestos xiquets i xiquetes poden participar, mitjançant beca, 
en les activitats de l’escola d’estiu i accedir de forma gratuïta al servei de 
menjador. Aquestes beques estan subvencionades per la Conselleria d’Igualtat i 
Politiques inclusives amb 7.193,76€ i la Diputació de València.  
Per una altra banda, un estiu mes, l’Escola d’estiu Municipal pot oferir el servei 
de menjador, que conta amb esmorzar i dinar, per un preu molt reduït.  
Des del dia 3 de juliol fins al 14 d’agost han participat, mitjançant aquestes 
beques, un total de 51 xiquets i xiquetes del municipi . 



• Pel que fa a l'atenció a persones amb diversitat funcional del Centre 
Ocupacional El Castellet, tenim ja l'ampliació de 44 a 50 places en 
funcionament, per tant el centre esta al maxim de la seua capacitat , i també 
informar que hem contractat de la borsa d'auxiliars una persona mes per a la 
seua atenció .  

• La beca de formació post- grau en l’àrea d’igualtat, que teniem per a 6 mesos, 
per a fer el diagnostic del  I Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats al nostre 
poble, dut a terme per Joan Sanfelix , ha estat finalitzat. En breu donarem a 
coneixer el resultat d'eixe estudi , que segur resultara molt interessant , donar les 
gracies a totes les persones que han participat, així com també a les associacións 
del poble. 

Informar respecte aquest tema, que hem sol.licitat a Diputació l'ampliació d'eixa 
beca, de ser aprovada ens donaria l'oportunitat d'acabar en breu temps el I Pla 
Municipal d'Igualtat d'Oportunitats per primera vegada al nostre poble . 

• Per altra banda , el PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL per a la 
plantilla de l'ajuntament , esta acordada la seua aprovació pels òrgans 
corresponents ( la Mesa General de Negociación) i pendent de la seua aprovació 
pel Ple de l’Ajuntament.  

• Hem fet per primera vegada una campanya “ festes lliures d'agressions 
masclistes “ junt a la regidoria de festes i la regidoria d'esports amb el lema 
#TinguemLaFestaEnPau, que de segur no sera l'ultima . 

• Tinguem aprovada una subvenció per part de Diputació per a Prestacions 
econòmiques d'emergència social per a la lluita contra l'empobriment 
energètic 2017, que te com a objetiu el pagament de deutes de rebuts de llum, 
aigua i gas de la residència habitual, per a persones i unitats familiars en situació 
de risc d'exclusió social. Termini presentació sol.licituts: Fins als 30 de 
novembre de 2017  

• Durant el que queda de mes posem en marxa la formació del Voluntariat 
Municipal , si alguna persona esta interessada pot encara apuntar-se en 
l'Ajuntament al departament de Serveis Socials personalment , amb una cridada 
per telefon o mijançant correu electronic . Curs será gratuït ... 

Dins del Programa Provincial d'Activitats Preventives en matèria de 
Drogodependències de la Diputació de València 2017, varem demanar, en el seu 
moment, un Taller per al la Prevenció del Consum abusiu d'alcohol 
(Bingedrinking) adreçat a adolescents i joves majors de 12 anys.  
Ens van concedir la realització de 4 Tallers per a tots els alumnes de 1r d'ESO del 
municipi, a realitzar als mateixos Centres.  
El divendres passat 10 de novembre tingueren lloc els Tallers al Col·legi 
Hernández i al Col·legi Sant Domènec. El divendres 17 tindran lloc 2 sessions a 
l'IES Vicent Gandia  
Els Tallers tenen un cost de 250 € cadascun, però se'ns han concedit de manera 
gratuïta 

- El Curs Formació del Voluntariat s'està realitzant el Curs de Formació bàsica 
del Voluntariat, amb una durada de 20 hores, des del dia 20 d'octubre fins al 1 de 



desembre, de 16 a 19 hores, en la segona planta de la Casa de la Cultura. 
Participen un total de 12 persones.  

• PLA LOCAL D'IGUALTAT.  
S'informa que el passat 19 d'octubre, es va notificar la resolució d'aprovació de 
pròrroga de la Beca Post-Grau, i que a hores d'ara esta publicada la convocatòria 
fins al 20 de novembre, per a la presentació de candidats/ candidates, perquè el 
tècnic contractat anteriorment ja està contractat en altre lloc.  
La pròrroga és de 6 mesos, per a realitzar el I Pla d'Igualtat Local, a partir del 
Diagnòstic que ja tenim fet i a la espera de la seua presentació. 
 

Campanya 25 de novembre, contra la violència masclista 
 

 
la realització de les activitats seràn el divendres 24 de novembre:  

• La Concentració que cada any realitzem al voltant del 25 de novembre, 
per l’eradicació de la violència de gènere, és una activitat en la qual 
s’impliquen col·lectius i sobre tot alumnat dels centres educatius, així com 
els usuaris de Centre Ocupacional. 



 Concentració es farà el 24 a les 11:30 hores, a la porta de l'Ajuntament, 
amb el lema que enguany triarà l'IES Vicent Gandia, dins de la seua 
campanya Respecta'm.  

• Per la vesprada , autodefensa per a dones, a les 18:30 hores, al 
Poliesportiu. Obert a la participació de totes les dones, de qualsevol edat. 
Aquesta activitat es realitza gracies a la col.laboració de la regidoria 
d'esports. 

• Es proposa als grups i associacions la posada de pancartes des del 20 al 27 
de novembre, així també com a qualsevol ciutadana/ciutadà pot posar a la 
seua casa una prenda morada en senyal de rebuig a la violència masclista. 

Estadistica importat facilitada per la policia local en relació a sentencies condenatories 
per Violència de Gènere i Violència Doméstica ( a data 28 de setembre de 2017) , al 
nostre poble es la seguent : 

Violència de Gènere: 15 casos.-    Violència Doméstica: 10 casos. 
Volem reconeixer per ùltim la tasca tant important que fa la nostra policia local a l'hora 
de tractar a les víctimes.  
 
 ÀREA DE MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES RENOVABLES 

Setembre 2017 
 

El passat mes de juny (el dijous 1) férem la darrera reunió del Consell 
Agràri. amb el següents assumptes:  
 
Ordre del dia de la reunió del Consell Agrari de l'1 de juny de 2017: 

1.- Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior 

2.- Seguiment dels acords i sol·licituds anteriors: 

3.- Restricció del periode de cremes en terrenys forestals. 
4.- Sistema d'extinció d'incendis en zona forestal.  
5.- Revisió del Pla Local de cremes. 
6.- Pla d'ajudes del SPEE per a l'atur estacional agrícola. Projecte d'actuació 
7.- Altres asssumptes d'interés: Curs poda caqui en verd. 
 
 
Medi Ambient i Renovables: 
- Progressivament, després de les converses amb EcoVidrio anirem situant 
punts nets amb agrupació de contenidors d'inerts (plàstic, cartró i vidre i 
més endavant el quint contenidors (sols orgànics) el més prop possible dels 
usuaris que més els usen (els bars i les entitats festeres). Als bars els hem 
dotat d'uns contenidors amb rodes per traslladar el vidre fins els 
contenidors ( que en breu els acostarem). 
- Ja hem repartit (junt als darrers Miragalls) dos tríptics de sensibilització 
sobre els RSU i la seua separació domèstica. Així mateix, hem repartit un 
joc de tres bosses de ràfia de colors (verd, groc i blau) per separar a casa 



els envasos de vidre, de plàstic i de cartrò i facilitar el seu dipòsit als 
contenidors dels carrers. 
 
Des del mes d'agost passat els serveis de recollida de RSU i la neteja viària 
s'ha adjudicat a una nova empresa (Sucemart). Després del primer mes 
d'adaptació estem controlant que la prestació del servei s'ajuste al plec de 
condicions i en breu farem públic un document recordant com es farà la 
prestació del servei i els canvis que s'han introduït, per aconseguir un és 
net durant més temps. 
  

PROJECTES per a l'últim quadrimestre: 
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, visites del 
ECOmòbil als centres escolars per reforçar les activitats sobre reciclatges 
que programa cada centre. 

Campanya de sensibilització tinença de mascotes, Contenidors  i 
borses deposicions, miniparcs i pipicans. 

Estem preparant i posant senyalització per als parcs i zones d'esplai 
recordant, l'obligació de recollir les deposicions dels gossos i d'acomplir amb 
l'ordenança de tinença d'animals de companyia.  

Mobilitat sostenible: Itineraris escolars segurs, més aparcadors de 
bicis als llocs públics (hem començat pel Mercat...) i a les escoles. 
 
Àrea d’Educació 
 
A- El CEM  
EL 3 d'octubre es va  reunir el CEM amb el tractament dels següents 
punts:  

 
1.- Incidències de l'inici del curs 2017/2018: 

 
 

2.- enviar la graella de matrícla del curs 2017/18 per tal que els 
centres puguen modificar-la i actualitzar-la, es compromet a 
reenviar-la en format de word per tal que es puga rectificar amb 
facilitat. 
 
3.- Primeres Reunions de les comissions del CEM. 
 

Comissió d'ajudes i Xarxa Llibres,  
 

Comissió d'Activitats Extraescolars  
Comissió de convivència 
Calendari escolar 2017/18. 
 
  

 
Activitats dels primers mesos del curs  



Comissió d'Activitats extraescolars del CEM 
 
A finals de setembre (22-26) celebrarem la setmana de la mobilitat 
sostenible amb una jornada al poliesportiu sobre "Mobilitat 
sostenible inteligent", per alumnat de 6éP i 1rESO. Culminant la 
setmanan amb una bicicletada matinal per a nar a l'escola tot plegats 
amb bicis el divendres de la mateixa setmana. 
A l'octubre organitzarem les activitats escolars per la celebració del 9 
d'octubre,  dia del "poble Valencià"( o nació o país): 

- 6 d’Octubre: Lectura continuada del "Tirant lo Blanch": 
L'alumnat de 6é de Primària i de 1r d'ESO de tots els centres docents de Castelló 
assistiran, amb el mateix ordre i horari de la xerrada sobre Mobilitat Sostenible, a la 
Sala de conferència de l'Obrera. 
 
- Al llarg de la primera setmana d’Octubre: "Concurs de Pintura i Dibuix  escolar 9 
d’Octubre"  
  
En funció de les bases establertes per al concurs, l'alumnat del 3r Curs d'Infantil i dels 
cursos 2n, 4t i 6é de Primària  dels centres docents de Castelló podran participar en el 
concurs amb les seues creacions i dissenys. 
  
En cada centre i nivell seleccionaran els 3 millors dibuixos per presentar-los al Concurs. 
A partir del 9 d'octubre es farà l'exposició dels treballs presentats i dels premiats a la 
Sala de l'Obrera o a la sala de la Sèquia Escalona. Guanyadors i participants reberen el 
seu corresponent diploma (uns el dia 9 a les portes de l'Ajuntament i altres e dia de la 
visita a l'exposició). 
 
Ahir mateix vam celebrar la "II Jornada de l'Esport Escolar a 
Castelló", amb una matinal d'esports col·lectius, al poliesportiu 
municipal, per a l'alumnat de 2nESO i de 5é de Primària de tots els 
centres de Castelló.  
 
Per últim, en la darrera reunió de la setmana passada, començarem a 
preparar les activitats de la fira ( mercat solidari, fira de plantes)  i de 
nadal ( arbre i nadales). 
 
La Comissió de Convivència: Ve organitzant, , des d'octubre,  a 
l'IES Vicent Gandia les "Jornades de  formació en la inteligència 
Emocional" per a alumnat, famílies i professorat de tota la localitat 
amb les col·laboracions de l'AFA i l'AJuntament. 
 
A l'Escola Infantil Municipal ha hi hagut canvi significatiu en la 
matrícula dels més majors. la incorporació del Severí al programa de 
aula de 2 anys ha determinat el trasllat  de 15 xiquets i xiquetes i la 
pèrdua d'una aula de 2/3 anys a la EIM i poc alumnat en les aules de 
més menuts (4).  
Pel que fa a la resta de centres la situació és semblant a la dels 
darrers anys, mantenint-se el nombre d'unitats per nivells i etapes. 



Cada any són més les persones que s'incorporen al programa del 
banc de llibres i que voluntariament col·laboren amb el programa 
donant  els seus llibres en finalitzar els cursos. 
L'IES, revisarà i adequarà -amb la col·laboració dels Ajuntaments i 
diferents entitats locals-  el Projecte d'Aula Compartida, amb 
l'escolarització adequada per atendre a l'alumnat amb necessitats 
d'escolarització diferents i diverses. 
L'inici de curs ha transcorregut amb aparent normalitat en tots els 
nivells(no coneixem cap incidència) en tots els centres docents del 
municipi, excepte el la posada en fucionament de l'aula experimental 
de 2 anys del Severí Torres, que ho va fer al llarg de la tercera 
setmana del mes de setembre. 
 
Reparacions i manteniment als centres públics. 
 Al llarg de l'estiu s'han fet a l'Escola Infantil i al Severí Torres tasques de 
manteniment ordinàries de les instal·lacions i dels arbratges i dels sistemes 
de climatització, aigua i desguassos , s'han pintat diferens dependències 
dels centres públics  i altres sobrevingudes (canalons teulades, panys 
portes, radiadors, pintura aules ...). 
Al llarg del cap de setmana de del 12 d'octubre, gestionat per la Direcció 
Territorial d'Educació de València,  es va procedir a la retirada de la coberta 
de de fibrociment de l'espai d'activitats d'educació física del pati del centre 
verd i la seua immediata substitució per una coberta metàl·lica. Així s'ha 
deixat el centre completament lliure de fibrociment per poder escometre, 
d'immediat, les obres, en quant s'execute la nova licitació 
 
 
 
Severí Torres  
Com sabem, després de la visita del Secretari Autonòmic d'Educació, les 
obres del nou Severí Torres ja passaren el dictàmen del Consell Consultiu 
Jurídic de la CV. A l'empresa (ALDESA)  se li va notificat la rescissió del 
contracte i la CEICE, començava a preparar el nou procés d licitació , que 
podria publicar-se afinals del mes de novembre. 
 
Tots s'han compromés en alleugerar els terminis, quan s'inicie la nova 
licitació.  
 
L'EPA 
S'estrenen l'oferta renovada dels cursos de l'EPA (informàtica + 
francés ?), mentre s'estudia les possibilitats d'impartir nous tallers de 
danses i francés per adults viatgers. Al mateix temps anem adequant 
i millorant les dotacions informàtiques i audiovisuals a les necessitats 
formatives i metodologies a distància actuals. I poc a poc anirem 
renovant mobiliari, aprofitant la reubicació de la biblioteca. 
D'altra banda, les taxes vigents des del passat curs han fet més 
assequible la formació als que més la necessiten i han aconseguit 
millorar la matrícula dels majors en els diferents cursos ofertats. 

ÀREA DE MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES RENOVABLES 



El passat 26 del mes d'octubre férem la darrera reunió del Consell Agràri. 
amb el següents assumptes:  

Extracte/Resum de la reunió  
 
Ordre del dia de la reunió del Consell Agrari del 26 d'octubre de 2017: 

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2.- Seguiment dels acords i sol·licituds anteriors: 
3.- Més restricció del periode de cremes en terrenys forestals. 
4.- Revisió del Pla Local de cremes i elaboració del Pla local de prevenció d'incendis.  
5.-. De l'aprofitament del Pla d'ajudes del SPEE per a l'atur estacional agrícola 
6.- De la Xylella fastidiosa multiplex i altres. 
7.- Altres asssumptes d'interés: Sol·licitud de cursos manipuladors de fitosanitaris (bàsic 
i qualificat),  d'aliments   i altres Curs poda en hivern  i caqui en verd. 
8. Torn obert de paraula: Precs i preguntes. 

 
Medi Ambient i Renovables: 
- Progressivament, després de les converses amb EcoVidrio hem anat 
situant punts nets amb agrupació de contenidors d'inerts (plàstic, cartró i 
vidre i més endavant el quint contenidors (sols orgànics) el més prop 
possible dels usuaris que més els usen (els bars i les entitats festeres, els 
comerços). Als bars els hem dotat d'uns contenidors amb rodes per 
traslladar el vidre fins els contenidors ( que ja tenen -des de finals de 
setembre- més aprop). 
 
Després dels primers mesos d'adaptació estem controlant que la prestació 
del servei s'ajuste al plec de condicions i en breu farem públic un document 
recordant com es farà la prestació del serveien el que afecta al veinat ( 
horaris de dipòsit de borses fem, abocaments d'inerts, i dies i sistema de 
recollida de trastos personalitzada)  i els canvis que s'han introduït, per 
aconseguir un espai més net durant més temps. 
Periòdicament revisem els espais d'abocament més conflictius pel seu ús i 
abús (camí Sta. Anna, Mercat, perifèria del poble)  
Hem demanati estem fitxes de serveis restats i de programes de serveis per 
controlar,  a més, aquells que no són diaris (neteja de contenidors, 
baldejats de places, ...). 
 
PROJECTES per a l'últim quadrimestre: 

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, visites del 
ECOmòbil als centres escolars per reforçar les activitats sobre reciclatges 
que programa cada centre. 

Campanya de sensibilització tinença de mascotes, Contenidors  i 
borses deposicions, miniparcs i pipicans. 

Continuem insistint i posant senyalització per als parcs i zones d'esplai 
recordant, l'obligació de recollir les deposicions dels gossos i d'acomplir amb 
l'ordenança de tinença d'animals de companyia. Preparem jornades escolars 
sobre tinença responsable de mascotes. Projectem, junt als propietaris 
responsables adequar espais d'espllai per a mascotes ... 



Mobilitat sostenible: Aprofitant la Setmana de la mobilitat sostenible (22 
set) hem fet una sensibilització a les escoles sobre  Itineraris escolars 
segurs, i amb la bicicletada de final potenciarem l'ús de la bici entre els 
escolars més aparcadors de bicis a les escoles i continuarem pels espais 
públics  i... 
 
 
 
 
 
Regidoria de cultura i joventut 
 
 
El mes de setembre celebrarem l'entrega de premis castelum ripae, l'acte es va 
celebrar a la plaça de l'ajuntament, va ser conduit per Amàlia Garrigòs i conduit 
pel grup Julia, es va entregar el premi de narrativa Soler i Estruch i els premis 
de poesia infantil Ausiàs March. 
 

 
 
 
Hem estat treballant i ens hem adherit a l'escola de teatre dels pobles de la 
comuna, una escola de teatre on participa gent de edads diverses i de diferents 
pobles, es rotativa, es a dir els assatjos seràn cada mes en un poble, aquesta 
escola estàsubvencionada pel SARC.  
També varem col.laborar amb el sopar Estellés (que organitzaren diferents 
associqcions del poble), el sopar va ser el passat 7 d'Octubre, la cel.lebració va 
ser un éxit d'assistencia, va tenir lloc a la plaça de l'ermita, la festa va ser 
agradable i amena i molta gent es va animar a recitar. 
 



 
 
També en el mes d'Octubre ferem un concert de guitarra clàssica a càrrec de 
Toni Cotolí que va ser molt interessant. Ferem també un visionat del 
documental "L'estratègia del sil.lenci" al teatre ideal amb posterior debat amb la 
presencia de Beatriz Garrote. 
 

 
 
 
Per últim en el mes de Novembre hem participat a la presentació del nou 
discde Rafael Estrada "Cel inmens". 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Notícies locals 
 
Presentació i exaltació de les falleres majors del poble i de 
les seues corts d'honor 
 

 
 
Dissabte 4 de Novembre, a l'auditori municipal Rex va tindre lloc la 
presentació i l'exaltació de les falleres majors del poble i de les seues corts 
d'honor. 

Va ser una nit màgica per a Iraida Barajas i Naiara Moscardo, acompanyades 
sempre de les seues corts, del president de la junta local fallera, Andreu 
Rodríguez Martorell i del senyor alcalde Òscar Noguera Alberola. 

L'acte va ser presentat per Cristina Tornero Martinez. 



Com a exaltadora de l'acte va vindre la senyoreta Pau Martín Miñana, molt 
activa en el món de les falles actualment i com a mantenidora va assistir la 
senyora Eva Gómez Asins indumentarista valenciana i dissenyadora. 

L'acte va finalitzar amb el discurs del president executiu de la junta local 
fallera, de l'alcalde i la visita de les falles del poble, festes del poble i juntes 
locals amigues. 

Junta local fallera 
 

David Monar bronze en la copa d’Espanya de 
patinatge 
El cap de setmana del 15 al 17 de setembre es va celebrar a la localitat del 
Mareny de Barraquetes la copa d’Espanya de patinatge, amb la participació 
dels millors clubs de l’Estat així com els membres de la Selecció Espanyola 
que van participar en el Mundial de Xina. 

El Castelloner David Monar del club Wheeling va obtenir en la modalitat de bot, 
la medalla de bronze en la categoria júnior amb un bot de 95cm. 

En el Campionat van participar uns 180 patinadors en categoria femenina i 
masculina, en les modalitats de clàssic, batlle, speed, derrapades, salt i jaim. 

 
 

Daniel i Donato premis extraordinaris al rendiment 
acadèmic en secundaria 
Dos dels nostres alumnes DANIEL ESPÍ SALA i DONATO JIMÉNEZ BENETÓ, 
han aconseguit el PREMI EXTRAORDINARI AL RENDIMENT ACADÈMIC 
d’Educació Secundària Obligatòria, corresponent al curs 2016-2017. 

Volem felicitar a les famílies i als premiats, així com animar-los a seguir amb 
una trajectòria tan brillant com la que porten tots dos. 



 
 

Grup de Teatre Intermunicipal La Comuna 
Els ajuntaments de l'Ènova, La Pobla, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, 
Senyera i Castelló enceten aquest curs de teatre, on la formació en expressió 
artística serà gratuïta i al final del projecte es faran representacions als 
diferents municipis que s'encarreguen del projecte. 
Informació / Inscripcions: 

Biblioteca Pública Municipal / Casa de la Cultura. 

De dilluns a divendres 

De 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.30 h 

Tel: 96 245 14 33. 

Places limitades 

També us podeu inscriure enviant-nos un e-mail 
a: animadorsociocultural@villanuevadecastellon.es 



 

El soroll i la velocitat dels ciclomotors a Castelló 
 

L’Ajuntament de Castelló informa que davant la problemàtica sorgida pel soroll 
i la velocitat de ciclomotors i després de realitzar un estudi de la situació, per 
part de l’Alcaldia s’acorden les següents mesures: 

1.- Hem mantingut una reunió amb un grup de joves per tal d’informar i 
conscienciar que aquest problema no se soluciona denunciant-los, al 
nostre parer hem d’insistir amb el diàleg i la conscienciació perquè els 
joves de Castelló arriben per ells mateixos a ser capaços d’anar a la 
velocitat recomanada i així el soroll serà molt més lleu, a més que per 
motius de seguretat és en benefici per a ells. 

2.- Si açò no és possible durant el mes de novembre, a principi de 
desembre començarem una campanya d’immobilització d’aquells 
ciclomotors en els quals s´haja manipulat alguna de les peses originals 
del ciclomotor, és a dir que no complisquen en les característiques 
homologades per la marca, per lo tant el vehicle serà traslladat al taller i 
no podrà eixir si no compleix amb la normativa adequada. 



 
 

El Mercat Municipal de Castelló obri les portes els 
divendres de vesprada 
 

El Mercat Municipal de Castelló romandrà obert tots els divendres a la 
vesprada amb horari de 17.30 a 20h. Amb esta iniciativa, s’intentarà adaptar 
l’horari dels comerços que formen part del Mercat Municipal a les necessitats 
d’aquells veïns que per qüestions professionals o personals no puguen fer les 
seues compres durant l’horari habitual del Mercat. 

A més, es pretèn també, en la mesura del possible, afavorir que tot el món 
puga fer les seues compres en el comerç local i donar així l’empenta que 
necessiten els nostres comerços per a poder oferir el tracte humà i 
professional que tant caracteritza els nostres comerciants. Així, tot aquell que 
ho desitge podrà visitar el nostre Mercat municipal, també, els divendres de 
vesprada, i fer les seues compres amb la millor atenció dels professionals del 
comerç local que tenen parada al mercat de Castelló. 

Recordem que l'horari de dilluns a dijous es de 7.00h. fins a les 14.00h. 



 

La XVIII Assemblea d'Història de la Ribera se 
celebrarà a Castelló en el mes d'octubre de 2018 

 
Vva. de Castellón acollirà la XVIII Assemblea d’Història de la Ribera. El 
Secretariat Permanent d’aquest encontre comarcal d’historiadors, després 
d’haver confirmat la candidatura de Villanueva de Castellón per a organitzar 
aquesta nova edició, informa ara que tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 d'octubre 
del 2018 i que el tema monogràfic triat per a aquest any serà 'L'ensenyament a 
la Ribera de Xúquer', tema en el qual s'inclouran aspectes com: centres 
educatius (parvularis, escoletes, col·legis, instituts, acadèmies, centres 
universitaris, conservatoris, etc.); sistemes educatius i la seua repercussió en la 
pràctica docent; les experiències d’innovació pedagògica; educació, instrucció 
i cultura en àmbits no regulats; el personal docent, catàlegs i biografies; la 
contribució a la normalització lingüística; edicions de material curricular; 
reglaments i ordenances municipals sobre educació; aules de gramàtica 
medievals i modernes; la impremta a l’escola; arquitectura escolar; i qualsevol 
altre aspecte relacionat amb l’ensenyament a la nostra comarca tractat des 



d’un punt de vista històric. Es tracta d’un tema molt interessant per a ponents i 
comunicants que, de segur, ens oferiran noves aportacions i reflexions sobre 
l’ensenyament al llarg de la història. 

L’Assemblea d’Història de la Ribera és un consolidat encontre d’historiadors, 
investigadors, especialistes universitaris, professionals de l’ensenyament i 
estudiosos, que se celebra des de l’any 1980 a la comarca en el qual es 
tracten sobretot temes històrics centrats a la Ribera, incloent les dos Riberes, 
l’Alta i la Baixa. L’Assemblea sol tindre una periodicitat de dos anys i compta 
amb el suport de la Universitat de València. Les dèset localitats que han acollit 
fins ara aquest esdeveniment són, per ordre cronològic: Sueca, Algemesí, 
Carcaixent, l’Alcúdia, Almussafes, Alzira, Sumacàrcer, Cullera, Benifaió, 
Antella, Corbera, Guadassuar, Llombai, Alginet, Benimodo, Albalat i la Pobla 
Llarga. 

L’Assemblea, que l’any vinent complirà 38 anys, s’estructura en dos seccions 
diferenciades: una secció miscel·lània, dividida en els apartats de fonts i 
metodologia, arqueologia i prehistòria, història antiga, història medieval, 
història moderna, història contemporània, història de l’art i geografia, i una 
altra secció monogràfica, que centra la seua atenció en un aspecte històric 
concret al llarg de les diferents èpoques, secció on ja s’han tractat 
monogràfics com el regadiu, l'organització del territori, torres i castells, vies de 
comunicació, riuades i inundacions, la casa, fires i mercats, l’expulsió dels 
moriscos, l’organització del treball, la música, la sanitat i, últimament, el 
poblament dispers, noves poblacions i urbanitzacions a la Ribera del Xúquer. 

Al llarg de quasi quaranta anys d’existència, l’Assemblea ha deixat com a 
llegat centenars de comunicacions recollides en diferents llibres, valuoses 
aportacions per a la recuperació del nostre passat i l’enriquiment del nostre 
patrimoni cultural. 

Ja ens podeu seguir mitjançant aquest mitjans: 

Blog: https://ahistoriaribera.blogspot.com.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ahistoriaribera/ 

Twitter: https://twitter.com/ahistoriaribera 

Canal Telegram: @ahribera 

Participa aportant fotografies antigues o actuals relacionades amb les Escoles 
de Castelló. 

Tota aquella persona associació, entitat... que vullga aportar fotografies 
antigues i/o fotografies de les Escoles a Castelló, per a l’exposició hauran de 
dur-les a: 

Biblioteca Pública Municipal / Casa de la Cultura 

c/ La Séquia, 16 tel. 96 245 14 33 

Matí de 10.00 a 13.00h i vesprada de 17.00 h. a 20.30 h. 

Les fotos s'escanejaran i es tornaran de seguida. 



O també les podeu enviar al correu electrònic 
següent: animadorsociocultural@villanuevadecastellon.es. 

 

 

 

Excel·lent resultat de Jonathan Guillem i Tri al mundial d’agility 
de la república txeca 

 El passat mes d’octubre es va celebrar a la 
República Txeca el campionat del món d’agility. 
Aquest any han hagut un total de 517 competidors 
en les 3 categories, de 42 països diferents, dels 
quals 15 competidors eren espanyols. 
En la prova per equips, Jonathan Guillem i Tri feren 
el segon millor temps de la mànega d’agility, a tan 
sols 1 dècima del primer classificat, qui fou una xica 
de Polònia. En la mànega individual del campionat 
del món , Jonathan Guillem i Tri aconseguiren 
quedar en tercer lloc de l’agility. 

Tri encara és un gos molt jove (ara farà els 3 anys) i es va portar millor del 
esperat. L’any que ve participarà al mundial a Suècia,en cas de classificar-se. 

 

Jose Ramón Mascarós afronta el seu primer Mundial a 
Polònia 
El passat mes de novembre la Comunitat Valenciana va estar representada per 
Jose Ramón Mascarós Lorente del club MUSCOVA en el Mundial 
de Mushing celebrat a Polònia,que va viatjar al costat de la selecció Espanyola 
composta per 20 mushers,tots aquests seleccionats per la Real Federació 
Espanyola d'Esports d'Hivern, que van competir amb esportistes de fins a 30 
països. 
Jose Ramón va acudir a la cita amb part de la seva família i per descomptat 
amb els seus dos gossos Ratón i Aire, els quals són Campions d'Espanya. 
El divendres va tenir lloc la primera màniga, la temperatura era d'11 graus, 
després d'hidratar correctament als seus gossos, Jose Ramón, va prendre la 
sortida fent un primer tram molt ràpid, amb tan sols 20 segons per darrere de la 
primera classificada. Les condicions del següent tram eren extremes a causa 
de la quantitat de fang, no permetent-los seguir el ritme que portaven fins al 
moment. Ratolí i Aire es van esforçar al màxim, l'equip havia preparat el 
Mundial amb diferents entrenaments especials, tant aquàtics com en terra, però 
no en condicions tan dures. Així i tot, van aconseguir ocupar la 22ª posició. 
El segon dia va començar amb pluja, un circuit molt pesat tant per als gossos 
com pels mushers. Des de la sortida les sensacions van ser pitjors que les de 
la jornada anterior, l'equip va haver de fer dues parades que els van fer perdre 



molt temps, aconseguint una 26ª posició com a resultat final. Cal destacar que 
Jose Ramón va ser el primer espanyol que va completar el circuit amb menor 
temps en la seva categoria. 
Aquest Mundial ha estat tot un gran repte que el jove esportista valencià va 
afrontar amb molta il·lusió i amb l'objectiu d'aprendre dels mushers més 
experimentats.  
“La valoració del que hem viscut a Polònia no pot ser més positiva. Haver estat 
amb els millors mushers del món i haver après d'ells per a nosaltres ha estat un 
somni” explica Jose Ramón. 
Una vegada acabada la seva competició l'equip es dedicà a ajudar als 
altres mushers de la selecció i gaudir del grandíssim espectacle que és un 
Mundial. 
En arribar a l'aeroport de València es va trobar una grata sorpresa, la seva 
família li estava esperant, cosa que va agrair molt després d'aquesta gran 
aventura. 
També ha volgut agrair el suport incondicional que li han prestat els companys 
de la selecció, les Federacions, i tots els seus amics i familiars, tant a través de 
les seves xarxes socials com personalment. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
5.- Participació dels grups polítics representats a l'Ajuntament. 
 
GCIE-Compromís 
 
Superat	 l’equador	 de	 la	 legislatura	 i	 aprofitant	 la	 proximitat	 del	 final	 de	 l’any,	 és	 un	 bon	
moment	per	a	reflexionar	sobre	el	que	volíem	fer,	el	que	hem	fet	i	el	que	ens	queda	per	fer. 

Dins	 del	marc	 legislatiu	 que	 ens	 permeten	 les	 normes	 emanades	 dels	 òrgans	 de	 l’estat	 i	 les	
territorials	hem	anat	tractant	d’harmonitzar	el	que	volíem	fer	amb	el	que	podíem	fer,	sempre	
pensant	 en	millorar	 les	 condicions	 de	 vida	 de	 la	 ciutadania	 castellonera.	 Tot	 i	 això,	 en	més	
d’una	 ocasió	 ens	 trobem	 amb	 greus	 dificultats	 per	 tirar	 endavant	 projectes	 locals	 i	 de	
proximitat,	 perquè	 no	 sempre	 les	 legislacions	 superiors	 i	 les	 actuacions	 de	 les	 altres	
administracions	ens	ho	faciliten	o	ens	ho	permeten.	 

En	 ocasions	 ha	 estat	 més	 o	 menys	 complexa	 	l’execució	 d’obres	 de	 millora	 en	 la	
remodelació	 	d’espais	 públics	 com	 els	 passejos	 de	 les	 avingudes	 del	 poble	 (Blasco	 Ibáñez	 i	
Cuba),	la	transformació	del	carrer	del	cine	eliminat	les	barreres	arquitectòniques,	la	millora	de	
les	instal·lacions	del	Teatre	Ideal,	la	remodelació	de	l’edifici	de	l’Obrera	en	la	Biblioteca	Pública	
Municipal	o	 la	 reparació	de	 la	cornisa	de	 l’ajuntament;	però,	 finalment	s’han	encarrilat	 i	han	
anat	finalitzant-se	amb	èxit.	 

Mentre	que,	la	materialització		d’altres	projectes	d’obres	de	més	calat,	com	la	remodelació	del	
“Califòrnia”	o		l’execució	de	les	obres	del	nou	Severí	Torres,	sens	dubte	de	més	transcendència	
pel	 seu	 interès	 	públic	 encara	 no	 han	 estat	 una	 realitat	 per	 la	 seua	 dependència	 de	 la	
participació	d’altres	administracions	o	per	ser	–fins	ara-	 	de	 la	competència	exclusiva	d’altres	
administracions.	Tot	 i	això	no	hem	deixat	de	preocupar-nos	pel	seu	seguiment	 i	per	exigir	de	
les	administracions	responsables		que	posen	i	facen	tot	el	necessari	per	agilitzar	els	processos	
o	dissenyar-ne	de	nous	per	què	ens	permeten	col·laborar	i	facilitar	la	seua	execució.		

Hem	anat	fent	coses	i	executant	projectes,	alguns	ineludibles	–per	la	seua	necessitat-		i	altres	
per	millorar	el	que	 teníem.	En	ocasions	ho	haurem	encertat	 i	millorat	 i	 en	altres	no	haurem	
arribat	on	 teníeu	 i	 teníem	 fixades	 les	expectatives.	Però,	encara	ens	queden	molts	projectes	
per	executar	per	tal	de	millora	les	condicions	de	vida	de	la	gent	que	comparteix	els	espais	del	
nostre	poble.	Però	tots	ells,	en	major	o	menor	mesura	estan	enllestits	o	acabaran	d’enllestir-se	
en	el	que	resta	de	legislatura,	amb	els	programes	d’actuació	actuals	o	amb	les	nous	programes	
que	van	posant	al	nostre	abast	 les	administracions	més	pròximes:	L’Ajuntament,	 la	Diputació	
de	 València	 i	 el	 Consell	 de	 la	 Generalitat.	 	Importa,	 per	 tant,	 que	 reflexionem	 quina	
transcendència	tenen	les	nostres	decisions	en	els	processos	participatius	i	electorals	,	perquè	
d’una	o	altra	manera,	més	o	menys	 intensament,	tot	 l’entorn	administratiu	 i	 les	decisions	de	
tots	 els	 òrgans	 electes	 de	 gestió,	 acaben	 influint	 en	 els	 projectes	 que	 podem	 o	 no	
desenvolupar	en	l’àmbit	del	nostre	poble	 i	per	 la	millora	de	 la	qualitat	de	vida	de	la	gent	del	
nostre	poble. 

Aprofitant	 les	dates	 i	 les	 festivitats	més	 recents,	 la	 fira	 i	 les	 festes	de	 final	d’any,	no	podem	
acabar	 el	 nostre	 escrit,	 sense	 desitjar-vos	 el	 millor	 per	 a	 vosaltres	 i	 les	 vostres	 famílies	 	en	
estos	dies	i	per	al	proper	any	2018	,	que	voldríem	que	fóra	millor	per	tothom.		



PSPV 

Fa	 dos	 anys	 que	 es	 va	 produir	 el	 canvi	 polític,	 tant	 a	 nivell	 del	 País	 Valencià	
(Presidència	de	la	Generalitat,	Diputació)	com	en	la	majoria	d'Ajuntaments	.	Des	del	primer	
minut	el	PSPV,	va	apostar	per	un	pacte	amb	les	altres	forces	que	es	va	plasmar	amb	el	Pacte	
del	Botànic,	pacte	que	ha	sigut	admirat	per	la	resta	de	l'Estat	Espanyol.	En	el	que	la	prioritat	
era	fer	polítiques	per	a	les	persones	en	tots	els	àmbits	I	així	ho	estan	demostrant,	perquè	no	
cal	oblidar	com	van	deixar	 les	 institucions	públiques	el	govern	del	PP,	després	de	20	 llargs	
anys	al	capdavant	d'elles.	Una	cosa	hem	de	tindre	clara,	la	corrupció,	la	malversació	de	fons	
públics	,	el	finançament	il·legal	del	PP,	tot	açò	ens	va	deixar	en	fallida	i	amb	deutes.	Tot	açò	
en	 que	 es	 traduïx??	 En	 que	 al	 final	 ens	 han	 fet	 un	 atracament	 a	 cada	 ciutadà	 amb	 una	
política	anti-	persones,	algunes	que	van	implantar	:	 

• Polítiques	per	a	privatitzar	 la	 sanitat	pública	 (hospital	d'Alzira,	és	un	bon	exemple)	
Col·legis	públics	en	Barracons	o	pendents	de	nova	construcció,	destinant	els	diners	
a	col·legis	concertats:	el	“C.E.I.P.	Severí	Torres”	és	un	expemple.		

• L’actuació	és	nul·la	en	les		polítiques	socials,	referent	a	places	en	les	residències	per	
als	majors,	la	llei	de	dependència	completament	paralitzada,	retalls	en	els	graus	de	
discapacitat	per	a	poder	optar	al	cobrament	de	les	dites	pensions	d'invalidesa,	etc.		

• El	copago	farmacèutic.		
• Tancament	de	la	ràdio	televisió	autonòmica:	cecs	i	sords	ens	van	deixar.	
• 	Les	 taxes	 universitàries	 elevades,	 retalls	 per	 a	 l'obtenció	 de	 beques	 per	 als	

estudiants	MAI	 es	 va	 lluitar	 per	 un	 finançament	 just	 per	 a	 la	 nostra	 comunitat,	
inclús	sent	el	mateix	partit	que	governa	en	l'estat	espanyol.	

• CAS	 TAULA,	 CAS	 EMARSA,CAS	 FÓRMULA	 I,	 CAS	 FUEGO,	 CAS	 GURTEL,	 CAS	
IVAM,	CAS	BRUGAL,	CAS	PALAU	DE	LES	ARTS, CAS	NÓOS,		CAS	CANAL	9,	CAS	
TERRA	MÍTICA,	CAS	MARTÍNEZ, CAS	ACUAMED	

La	conclusió	és	clara,	van	robar	al	nostre	País	Valencià.	Enfront	d'açò,	Ximo	Puig	al	capdavant	
de	 la	 Generalitat	 i	 Jorge	 Rodríguez	 President	 de	 la	 Diputació,	 han	 posat	 en	 marxa	 les	
polítiques	a	revertir	la	situació	que	tenim,	amb	grans	inversions	a	tots	els	nivells:	 

• Pla	Edificant	:	Inversió	de	700	milions	per	a	la	construcció	de	centres	educatius	nous	
així	com	per	condicionar	i	millorar	els	existents.		

• Traslladant	la	gestió	als	Ajuntaments	que	ho	desitgen.	
• 	Eliminació	del	copago	farmacèutic.	
• 	Reversió	dels	hospitals	públics,	gestionats	per	empreses	privades	a	la	gestió	pública.	
• Llibres	de	text	gratis.	
• Beques	per	al	suport	de	l'estudi.	
• 	Inversió	en	polítiques	socials,	posada	en	marxa	la	llei	de	dependència,	més	places	en	

les	residències	per	a	majors.	
• 	Reobertura	de	la	ràdio	televisió	autonòmica	(la	ràdio	ja	està	emetent)		
• Reclamació	per	un	finançament	 just	per	a	 la	nostra	comunitat,	Ximo	Puig	es	reunix	

amb	 el	 President	 del	 govern.	 Es	 convoquen	manifestacions.	 Polítiques	 per	 a	 les	
persones,	ni	més	ni	menys.	

	Per	altra	banda,	quan	al	govern	local… 

Sol·licite: 

• Realitzar	del	pressupost	d'inversions	un	%	del	seu	pressupost	per	a	posar	en	marxa	
els	pressupostos	participatius.		

 



Partido Popular 

Arriba el mes de Decembre i comencen els preparatius per a les festes nadalenques. Ací 
al nostre poble tenim una cita prèvia amb la tradicional fira de Santa Llúcia i la fira 
d'entitats, que any rere any plena el poble d'il·lusió per als mes menuts/des. Per a fer un 
poc d'apetit hem gaudit de les festes de Santa Barbara i no podem mes que felicitar a les 
festeres i festers de Santa Barbara que han recuperat des de fa uns quants anys aquesta 
festa tan tradicional al nostre poble i sobretot al barri de l'ermita, enhorabona a tots i 
totes els que fan possible aquesta festa. 
 
Encara que tenim un ull posat en els nadals no podem deixar de mirar de reüll tot el que 
esta passant a Catalunya on  pels deliris de grandesa de determinades persones han 
perpetrat un cop a la democràcia i declararen unilateral-ment la independència. 
Conseqüències? Fuga d'empreses, fuga de capitals, repudi internacional, divisió 
social… en definitiva, aquest «proces» no ha danyat sols a Catalunya, sinó que al final 
aquest problema el patirem tots/totes en major o menor mesura. Sols  queda esperar que 
a la pròxima cita electoral guanye el sentit comú i torne tot a la legalitat i la normalitat, 
que al fi i al cap son dos condicions imprescindibles per a que qualsevol societat puga 
prosperar en pau, tranquil·litat i seguretat.  
 
Volem aprofitar aquestes línies per a intentar obrir els ulls sobre una lacra social que 
assola el nostre país, la violència masclista, una violència de la que son víctimes les 
dones en especial, però que tampoc podem deixar de costat i reconèixer com a 
víctimes  a fills i filles menuts que de sobte es troben orfes. Aquesta violència no 
compren sols l'agressió física, també compren agressions psicològiques que si be tal 
vegada no deixen cicatrius visibles a la mirada humana si que poden arruïnar la vida de 
les dones que pateixen aquest tipus d'agressió així com el nucli familiar. El 
Partit  Popular de Villanueva de Castellón diu prou a la barbàrie masclista, tots som 
iguals, tots som persones i tant hòmens com dones som imprescindibles per al benestar 
social, cada vegada que es produeix un atac masclista tots/totes som víctimes com a 
societat. 
 
Ja per finalitzar ens agradaria donar un avís als conductors i conductores en aquestes 
dates, on les menjades son copioses i solen anar acompanyades de begudes alcohòliques 
(vi, cervesa, licors…), per a evitar en tot el possible agafar el cotxe si s'ha begut, no 
convertim unes dates que son de goig  i alegria en tristesa per possibles accidents de 
tràfic! 
 
El Partit Popular vos desitja a tots i totes uns bons nadals i prosper any nou ple de 
projectes, bones intencions i felicitat. 
 
 

 
 

 
 
 



	


