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1. Saluda de l’Alcalde

E. Òscar Noguera Alberola
Alcalde de Vva. De Castellón

Estem massa temps sense treure la publicació escrita 
“el Miragall” i se’ns han quedat moltes coses per dir, 
que no per fer... El motiu pel qual no hem realitzat 
més números ha estat el fet que s’ha hagut de licitar 
la seua publicació, i després del temps establert per 
fer-ho, l’hem adjudicat a l’editorial MIC, que d’ara en-
davant serà la responsable d’escriure i fer la maque-
tació de la revista, amb la que hem arribat a un acord 
de fer una publicació trimestral en començar l’any 
2020. El format de la revista serà el mateix de sempre. 
S’inclouran les informacions més significatives que 
hem tractat a les Juntes de govern local i als Plenaris 
municipals, així com aquells esdeveniments protago-
nitzats per associacions o gent particular del nostre 
poble que hagen tingut certa relevància. La idea és 
continuar donant a conèixer totes aquelles qüestions 
que afecten al nostre poble durant el seu dia a dia. 
Un altre dels aspectes que volem fer-los saber també, 
és que el nombre de publicacions serà de 2000 exem-
plars i que no es realitzarà el repartiment casa per 
casa com s’ha fet al llarg d’aquest temps, per la quan-
titat de problemes que hem anat tenint amb l’em-
presa de repartiment sinó que es disposarà de 1000 
exemplars a l’Ajuntament i altres 1000 a la biblioteca, 
per a tota la gent que vulga recollir-los, deixant-se al-
guns d’ells a la mateixa per a la seua lectura en l’edi-
fici municipal. De la mateixa manera, la gent que ho 
desitge disposarà d’un exemplar penjat en la pàgina 
web de “elmiragall.org” on podrà consultar on-line la 
seua publicació o en cas que ho desitge disposar de 
les notícies que considere en paper.

Per altra banda, i canviant del tot de tema m’agrada-
ria parlar de totes aquelles coses que hem anat fent 
al llarg dels sis mesos que portem de nova legislatura 
i que hauran anat veient a les diferents notícies que 
reben als canals de telegram i watsapp de l’Ajunta-
ment de Castelló.

Per començar, ja saben que el nou Severí Torres és 
gairebé una realitat; després de tants anys de reivin-
dicacions, feina, disgustos i lluita per part de molta 
gent, la primera generació d’alumnat que encete les 
instal·lacions del centre, va a ser amb el nostre equip 
de govern. El centre de dia pot començar a agafar 
forma una vegada disposem de les instal·lacions de 
l’antic Severí Torres, permetent així un dels objectius 
que ens plantejàvem en el nostre projecte electoral. 
Continuem arreglant els carrers del poble per facilitar 
l’accés dels vianants al tràfic urbà i anem a facilitar al 
màxim l’accés al poble des de l’autovia.

Amb l’aprovació del nou pla general volem fer que el 
creixement de Castelló siga el més sostenible possi-
ble, prioritzant la construcció en aquells espais que 
faciliten aquest augment de població de la manera 
més (no trobe la paraula...) possible.

I tot açò gràcies a les persones que amb el seu vot han 
fet possible que aquest renovat i rejovenit equip s’en-
carregue de gestionar la confiança posada en nosal-
tres. Continuarem fent poble i continuarem dirigint-lo 
cap a les persones...
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Juntes de govern local

2. Juntes de govern local
Plenaris municipals

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MU-
NICIPAL CELEBRADA EL DIA 17 DE GENER DE 
2019

Sessió 1/2019

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

Srs/es. Regidors/es:
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GCiE)
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)

Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS

No Assistents:
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)
TERESA FUSTER ORTIZ (GCiE)
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)

1.-  APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES DE LES SES-
SIONS ANTERIORS (16 de novembre i 4 de des-
embre de 2018).

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

3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.

4.-  PROPOSTA ALCALDIA SOBRE DECLARACIÓ DEL 
TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC COM A TAU-
LER OFICIAL.

5.-  MOCIÓ CONJUNTA PELS GRUPS GCIE-COM-
PROMIS, EU, PSPV I PP, EN DEFENSA DEL 
CAMP VALENCIÀ I DE LES SEUES COLLITES EN 
L’AMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

6.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 21 DE 
GENER DE 2019 

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

2.-  CONCESSIÓ LLICÈNCIES D’OBRA MAJOR.- 
INFORMAR FAVORABLEMENT la concessió de la lli-
cència sol·licitada, sent necessari abans del comen-
çament de les obres aportar les dades indicades al 
punt cinqué d’aquest informe. 

Una vegada finalitzada l’obra el promotor haurà de 
presentar davant de l’Ajuntament el certificat final 
d’obra visat per corresponent col·legi professional, 
així com la resta de documentació final d’obra, per a 
la seua inspecció municipal.»

3.-  CONCESSIÓ PRORROGALLICÈNCIA D’OBRA 
MAJOR.- 

Vista la sol·licitud de l’interessat sol·licitant pròrroga 
per a la realització de l’obra que a continuació es de-
talla, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat 
la pròrroga de la següent

4.-  DENEGACIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRA 
MAJOR.- 

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient 
ha seguit la tramitació establida en la legislació vi-
gent, però la instal·lació que es pretén legalitzar, en 
els termes exposat no complix la normativa urbanísti-
ca, segons disposa l’informe tècnic, en conseqüència 
s’informa desfavorablement la llicència urbanística 
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per a la legalització de la instal·lació de tancament de 
terrassa (ocupació de la via pública per exercir acti-
vitat), en el carrer (...); procedint la seua resolució a 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, o a l’òrgan en què ha-
guera delegat aquesta competència, de conformitat 
amb el previst en l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de Bases del Règim Local.»

5.-  ARXIU PER DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBRA 
MAJOR.-

Vista la sol·licitud de llicència d’obra major que tot 
seguit es relaciona, així com l’informe jurídic emes al 
respecte en sentit desfavorable, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat l’arxiu per desistiment 
de la següent

6.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.-

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 7 DE FE-
BRER DE 2019 

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
LLUIS PIQUERAS I QUILES
OTILIA FERRANDO BARBERA

Secretaria per delegació:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

No assistents:
HORTE GOMEZ LLACER
LLUIS FERRANDO CUENCA

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

2.-RESOLUCIONS SANCIONS DE TRÀNSIT.- 
Vistes les al·legacions interposades contra expedients 

sancionadors en matèria de trànsit, i vistos els informes 
favorables emesos per la Policia Local, la Junta de Go-
vern Local adopta per unanimitat estimar-les i arxivar 
la tramitació dels expedients que s’indiquen, d’acord 
amb allò disposat per dits informes de la Policia Local

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

SOL·LICITANT
M2 OCUPACIÓ 
AMB TAULES 
I CADIRES

SITUACIÓ IMPORT

(...) 10 m2 (...) 218,00€

(...) 21,17 m2 (...) 473,60€

(...) 14 m2 (...) 305,20€

4.-  DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE 
INNECESSARIETAT LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ.- 

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient 
ha seguit la tramitació establida en la legislació vi-
gent, no obstant això segons el que es disposa en l’in-
forme tècnic, que informa desfavorablement la inne-
cessarietat de la llicencia de segregació, de parcel·les 
394 i 604 del polígon 11, sol·licitada per (...)i així com 
la previsible denegació de la llicència de parcel·lació; 
procedix desestimar la sol·licitud de certificat de in-
necessarietat de llicencia de segregació, per resolució 
de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, o a l’òrgan en què 
haguera delegat aquesta competència, de conformi-
tat amb el previst en l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.»

5.-  DECLARACIÓ CADUCITAT LLICÈNCIA D’OBRA 
MAJOR .- 

Vist l’informe jurídic de data 23 de gener de 2019 de 
caducitat de la llicència urbanística que a continuació 
es detalla, la Junta de Govern Local acorda per unani-
mitat la declaració de caducitat de la llicència d’obra 
major amb número d’expedient 1311/2016: 



6

JUNTES DE GOVERN LOCAL I PLENARIS MUNICIPALS

6.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER 
DE 2019

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

Srs/es. Regidors/es:
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)
TERESA FUSTER ORTIZ (GCiE)
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)
Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS

No Assistents:
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)

A les 19:00 hores, es reuneixen al Segon pis de l’Edifici 
l’Obrera, les senyores i senyors membres de la Corpo-
ració 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.

El Sr. Alcalde dona pas al primer punt de l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT. 1/2019-

El Sr. Alcalde explica la següent proposta d’acord: 
«Remés a aquesta Alcaldia i examinat l’expedient ad-
ministratiu de reconeixement extrajudicial de crèdits 
núm. 1/2019 de diferents factures d’exercicis tancats, 
relacionades en l’Annex I en el que s’incluixen noves 
factures tal i com es va acordar en la Comissió Infor-
mativa d’Hisenda del dia 22/02/2019, així com la do-
cumentació adjunta a aquest, resulta necessari fer 
front a les despeses realitzades que es documenten 
en LES factures perquè l’impagament d’aquestes, 
amb el pretext de falta de consignació pressupostà-
ria, produiria un enriquiment injust o sense causa per 
a l’Administració municipal, que ha de ser objecte de 
compensació pel benefici econòmic rebut. 

En virtut d’això, vist l’informe emés per l’interventor 
municipal amb data 19/02/2019 i d’acord amb el que 
s’estableix en els articles 26.c) i 60.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Ca-
pitule I, Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals en matèria de pressupostos, es proposa al Ple 
l’adopció del següent

ACORD PRIMER.- Reconéixer extrajudicialment 
les despeses derivades de les factures -despeses 
que figuren en l’Annex I del present acord i que es 
relacionen en l’Expedient núm. 1/2019 de Reco-
neixement Extrajudicial de Crèdits per import de 
25.191,51 € euros, així com aprovar aquest en els 
termes proposats.

SEGON.- Aplicar o imputar al Pressupost corrent de 
l’exercici 2019 les despeses a què es refereix l’apartat 
anterior amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents.»

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) pregunta per la factura de 
«explorer and driver» de la nit electrònica, si eren els 
discjòqueis i si està tot inclòs.

El Sr. Alcalde explica que sí, que no havien presentat 
encara la factura. Sobretot és l’equip de so.

El Sr. Aviño Torregrosa (PP) pregunta a l’Interventor si va 
a modificar el seu informe per a adaptar-se al nou annex.

El Sr. Interventor explica que sí, que ja està actualitzat, 
com es va dir a la Comissió.

El Sr. Aviño Torregrosa (PP) pregunta per la factura de 
la processó de Corpus de la Lira Castellonera, si esta-
va inclòs al conveni.

El Sr. Alcalde explica que està llevat ara del conveni 
perquè s’ha inclòs Santa Bàrbara i es va decidir llevar 
Corpus i, si es fa, que es facture a banda.

Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.

El Sr. Alcalde tanca la sessió a les 19:18 hores, per la 
qual cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 del 
ROF, estenc la present acta que com a Secretari de la 
Corporació certifique.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 5 DE MARÇ 
DE 2019 

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA
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JUNTES DE GOVERN LOCAL I PLENARIS MUNICIPALS

Srs. Vocals: 
LLUIS PIQUERAS I QUILES
OTILIA FERRANDO BARBERA

Secretaria per delegació:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

No assistents:
HORTE GOMEZ LLACER
LLUIS FERRANDO CUENCA

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 

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

SOL·LICITANT
M2 OCUPACIÓ 
AMB TAULES 
I CADIRES

SITUACIÓ IMPORT 

(...) 23,75 m2 (...) 517,75€

(...) 20 m2 (...) 436,00€

(...) 29,99 m2 (...) 653,78€

(...) 25 m2 (...) 545,00€

(...) 20 m2 (...) 436,00€

(...) 14 m2 (...) 305,20€

(...) 25,99 m2 (...) 566,58€

(...) 19,04 m2 (...) 415,07€

(...) 39 m2 (...) 850,20€

(...) 30 m2 (...) 654,00€

(...) 12 m2 (...) 261,60€

(...) 15 m2 (...) 327,00€

(...) 33,75 m2 (...) 735,75€

3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIES D’OBRA MAJOR.-
3.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR 72/2019.-

Vista la sol·licitud de llicència d’obra major que tot 
seguit es relaciona, així com l’informe tècnic emès al 
respecte en sentit favorable, la Junta de Govern Lo-
cal acorda per unanimitat la concessió de la següent.

3.2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR 
296/2019.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra 
major que tot seguit es relaciona, així com l’infor-
me tècnic emès al respecte en sentit favorable, la 
Junta de Govern Local acorda per unanimitat la 
concessió de la següent

3.3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR 
255/2019.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra 
major que tot seguit es relaciona, així com l’infor-
me tècnic emès al respecte en sentit favorable, la 
Junta de Govern Local acorda per unanimitat la 
concessió de la següent.

3.4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR 
402/2019.- Vista la sol·licitud de llicència d’obra 
major que tot seguit es relaciona, així com l’infor-
me tècnic emès al respecte en sentit favorable, la 
Junta de Govern Local acorda per unanimitat la 
concessió de la següent.

4.-  DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ SO-
BRE DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR 
2162/2018-

Vist l’informe jurídic de data 20 de febrer de 2019, la 
Junta de Govern Local, aprova per unanimitat la de-
sestimació del recurs de reposició sobre la denegació 
de la llicència d’obra.

5.-PRESTACIONS SOCIALS.- 

5.1.- SOL·LICITUDS DE PRESTACIÓ D’AJUDA A 
DOMICILI VALORADES AMB LES PROPOSTES.

1.1.  (...)- Sol·licita en data 10/10/2018, pres-
tació del SAD per a tasques domèstiques 
i higiene personal. (Exp. n. 2040/2018).  
Proposta: Inclusió en llista d’espera com 
a demandant de la prestació del servei 
d’ajuda a domicili, amb 67 punts.

1.2.  (...) Sol·licita en data 28/12/2018, presta-
ció del SAD per a col·laborar en tasques 
d’higiene i mobilització. (Exp. n. 196/2019) 
Proposta: Inclusió en llista d’espera com 
a demandant de la prestació del servei 
d’ajuda a domicili, amb 67 punts.

1.3.  (...)- Sol·licita en data 14/02/2019, pres-
tació del SAD per a tasques domèstiques 
i de suport personal. (Exp. n. 313/2019) 
Proposta: Inclusió en llista d’espera com a 
demandant de plaça en el programa del 
menjar a casa amb 52 punts. 

5.2. SOL·LICITUD MENJAR A CASA.-

2.1.(...) de 87 anys, , perceptora de pensió 
de jubilació i de viduïtat (Exp. n. 168/2019) 
Proposta: Inclusió en llista d’espera com a de-
mandant de plaça en el programa del menjar a 
casa amb 36 punts. 

2.2. (...).- Sol·licita la prestació del menjar a 
casa com complement i dins del programa 
Respir, en data 15/02/2019. (Exp. n. 299/2019 
Proposta: Inclusió en llista d’espera com a de-
mandant de plaça en el programa del menjar a 
casa amb 39 punts.
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6.- CONCESSIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES.-

7.- APROVACIÓ BASES LXIII PREMIS LITERARIS 2019

8.-TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNI-
CIPAL CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2019

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

Srs/es. Regidors/es:
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)
TERESA FUSTER ORTIZ (GCiE)
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)

EXERC PROGRAM ECONOMI CIF DESCRIPCIÓ RC IMPORTE

2019 2310 48006 G97799936 COOPERACIÓ SOCIAL RESPIR 2019-1305 3.000,00 €

2019 2310 48009 G97006647 PUNT D’ENCONTRE 2019-1306 1.000,00 €

2019 2310 48011 G97970545 AFICAS - Associació fibromialgia 2019-1307 1.000,00 €

2019 2310 48007 G96164934 TRANSFERÈNCIES.FONS VALENCIÀ
DE LA SOLIDARITAT 2019-1308 2.000,00€

2019 2313 48902 G97117881 COR JUBILATS 2019-1309 1.500,00 €

2019 3340 48907 G96399704 ESCOLA DE MÚSICA 2019-1310 17.000,00 €

2019 3380 489004 G46674305 ASSOC. MOROS I CRISTIANS 2019-1311 15.000,00 €

2019 3380 48905 G46817391 JUNTA FALLERA 2019-1312 15.000,00 €

2019 3380 48910 G98850944 SIOPARA-SIO-PARA QUIN COL·LECTIU 2019-1313 3.500,00 €

2019 3410 48902 G96483227 ESCOLA DE FUTBOL DE CASTELLÓ 2019-1314 9.000,00 €

2019 3410 48903 G98245012 ESCOLA DE PATINATGE ARTISTIC 2019-1315 1.100,00 €

2019 3410 48907 G46462149 CLUB DE TENIS CASTELLONENSE 2019-1316 1.1000,00 €

2019 3410 48908 G98554116 CLUB DE FUTBOL VETERANS 2019-1317 1.000,00 €

2019 3410 48910 G96342050 MOTO CLUB LOCAL 2019-1318 1.300,00 €

2019 3410 48911 G96471586 U.D. CASTELLONENSE 2019-1319 7.000,00 €

2019 3410 48921 G96471586 EQUIP FEMENÍ FUTBOL - UD 2019-1319 2.000,00 €

2019 3410 48912 G96348495 CLUB D’ATLETISME 2019-1320 6.500,00 €

2019 3410 4814 G97343776 CLUB NATACIÓ SAMARUC 2019-1321 1.100,00 €

2019 3410 48915 G46905741 ESCOLA I CLUB CICLISTA 2019-1322 4.000,00 €

2019 3410 48917 G46905741 CLUB CICLISTA:
MEMORIAL PASQUAL MOMPARLER 2019-1323 10.000,00 €

2019 3410 48918 G98250566 PENYA EL RAMAL - TIR
I ARROSSEGAMENT 2019-1324 3.100,00 €

2019 3410 48919 G46889721 CLUB DE PESCA LA MADRILLA 2019-1325 1.000,00 €

2019 3410 48920 G46800009 SOCIETAT COLOMBICULTURA 2019-1326 500,00 € 

TOTAL 107.700,00 €

Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS

No Assistents:
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)

3.-  APROVACIONS MODIFICACIONS DE CRÈDIT 
3/2019; 4/2019 I 5/2019.

4.-  APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT.

5.-  DONAR COMPTE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA.

6.- DONAR COMPTE REPAROS 2018.
7.- APROVACIÓ SEGONA MODIFICACIÓ RLT.
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8.-  APROVACIÓ PLA IGUALTAT LOCAL (PROTOCOL 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE).

9.- ELECCIÓ JUTGE/SSA DE PAU I SUBSTITUT/A.
10.- APROVACIÓ SUBSTITUCIÓ PLAQUES VPO.
11.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-

TES.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 17 D’ABRIL 
DE 2019 

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
LLUIS PIQUERAS I QUILES
LLUIS FERRANDO CUENCA

Secretaria per delegació:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

No assistents:
HORTE GOMEZ LLACER
OTILIA FERRANDO BARBERA

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

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

SOL·LICITANT M2 OCUPACIÓ 
AMB TAULES I 
CADIRES

SITUACIÓ IMPORT 

(...) 17,50 m2 (...) 381,50€

(...) 28 m2 (...) 457,80€

(...) 48 m2 (...) 1.046,40€

(...) 28,08 m2 (...) 612,14€

(...) 20 m2 (...) 520,00€

(...) Ampliació 
10 m2 (...) 218,00€

2.1.-  CONCESSIÓ MODIFICACIÓ M2 OCUPACIÓ VIA 
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

SOL·LICITANT M2 OCU-
PACIÓ AMB 
TAULES I 
CADIRES 
INICIAL

M2 OCU-
PACIÓ AMB 
TAULES I 
CADIRES 
DEFINITIU

SITUACIÓ IMPORT 

(...) 33,75m2 24,75m2 (...) 539,55€

(...) 30m2 22,50m2 (...) 490,50€

3.- ESTIMACIÓ RECURS LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR
Vista la interposició del recurs interposat per (...) lli-
cència d’obra major 1183/2018, la Junta de Govern 
Local, acorda per unanimitat l’estimació del recurs i 
en conseqüència deixar sense efecte l’acord d’arxiu 

de l’expedient adoptat en la Junta de Govern Local de 
21 de gener de 2019, tot d’acord amb l’informe jurídic 
emès amb data 3 d’abril de 2019

4.- APROVACIÓ BASES XXIV CARTELL FESTES 2019.-
Vistes les bases del concurs de cartells de festes 2019, 
la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat les 
bases

5.-TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNI-
CIPAL CELEBRADA EL DIA 22 DE MAIG DE 2019

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

Srs/es. Regidors/es:
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)
TERESA FUSTER ORTIZ (GCiE)
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)

Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS

No Assistents:
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)

1.-  APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES DE LES SES-
SIONS ANTERIORS (29 de març, 2 i 28 d’abril 
de 2019).

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

3.-  APROVACIONS MODIFICACIONS RLT OFICIALS 
DE POLICIA LOCAL.

4.-  APROVACIÓ ACORD ESPECIAL UTILITAT PAR-
CEL·LA.

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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY DE 
2019

ASSISTENTS:
Sr L’Alcalde-President
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE)
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Srs/es. Regidors/es:
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GciE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE)
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ (GCIE)
BRYAN RICHART CHAFES (EU)
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSPV)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)

Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS

No Assistents:
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)

A les 20:10 hores, es reuneixen al Segon pis de l’Edifici 
l’Obrera, les senyores i senyors membres de la Corpo-
ració 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.

El Sr. Alcalde dona pas punt de l’ordre del dia.

1.-  APROVACIÓ ACORDS ORGANITZACIÓ MUNICI-
PAL.-

El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:

1.1. Crear les Comissions Informatives següents:

-  Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura, Comerç, Ce-
menteri, Mercat i Salut Pública.

-  Personal, Hisenda, Indústria, Ocupació, Seguretat 
Ciutadana i Especial de Comptes.

-  Joventut, Memòria Històrica, Cultura, Festes i Edu-
cació.

-  Benestar Social, Dona, Majors i Centre Ocupacional 
Municipal.

-  Participació i Educació Ciutadana, Tecnologies de la 
Informació i Comunicació, Miragall i Esports.

Totes elles tindran la mateixa composició, proporci-
onal al número de membres de cada grup al ple: 4 
membres GciE-Compromís, 1 membre EU, 1 mem-
bre PSPV, 1 membre PP. Cal que cada Grup Municipal 
nomene als seus representants titulars i suplents en 
cadascuna.

1.2.  Nomenar els següents representants de 
l’ajuntament als òrgans col·legiats:

-  Mancomunitat de municipis Ribera Alta: Titular Os-
car Noguera, suplent Tere Fuster Ortiz.

-  Mancomunitat de Benestar Social: Titular Oscar No-
guera, suplent Lluís Piqueras.

-  Consorci de Residus Ribera Alta: Titular Lluís Pique-
ras, suplent Xavier Tortosa.

-  Consorci provincial de Bombers: Titular Oscar No-
guera, suplent Lluis Piqueras.

-  Xàrcia Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat: 
Titular Richard Garrigues, suplent Nuria Gregori.

-  Fons Valencià per la Solidaritat: Titular Lluis Pîque-
ras, suplent Tere Fuster.

-  Consell Escolar del CEIP Severí Torres: Titular Ric-
hard Garrigues, suplent Lluís Piqueras.

-  Consell de l’IES Vicent Gandia: Titular Richard Garri-
gues, suplent Lluís Piqueras.

-  Consell Municipal de Festes: Mateixa composició 
que la Comissió Informativa de Festes.

-  Consell Municipal Agrari: Mateixa composició que la 
Comissió Informativa d’Agricultura.

-  Consell Municipal Escolar: Titular Richard Garrigues, 
suplent Lluís Piqueras.

-  Consell Municipal del COM: Titular Oscar Noguera, 
suplent Nuria Gregori.

-  Consell Municipal dels Nostres Majors: Titular Oscar 
Noguera, suplent Nuria Gregori.

-  Consell Municipal d’Esports: Titular Lluis Ferrando, 
suplent Xavier Tortosa.

-  Comunitat d’Usuaris Ribera Alta I: Titular Lluís Pique-
ras, suplent Oscar Noguera.

1.3.  Aprovar les següents quantitats econòmi-
ques:

Plens: 68€

Junta de Govern Local: 45€

Regidor delegat a Comissió Informativa: 45€

Regidor no delegat a Comissió Informativa: 34€

Amb les següents apreciacions:

- Només es podrà rebre una indemnització per dia.

-  No rebran cap assistència, l’alcalde o regidors/es 
amb dedicació exclusiva o parcial.

Les dietes de l’alcalde i regidors/es, als casos on s’apli-
quen, seran les del Grup A1, igualment les despeses 
de viatge i quilometratge seran els de la resta del per-
sonal. S’ha pujat un poc perquè la situació financera 
de l’ajuntament ha millorat i ho permet.

1.4.  Aprovar dedicació exclusiva de l’Alcaldia amb 
salari brut anual per import de 38.010,00€ re-
partit en catorze pagues. Ha pujat per aplicar 
un augment similar a un Complement de Des-
tí 30, per treballar dos anys com alt càrrec.
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1.5. Periodicitat i hora de les sessions plenàries.

Es concreta per a dijous a l’hora habitual.

El Sr. López Vidal (PP) diu que millor dijous

La Sra. Gómez Llàcer (PSOE) diu que millor divendres 
perquè es treballa al dia següent. Si és dijous que siga 
més prompte.

El Sr. Tortosa Penadés (GCIE-Compromís) proposa a 
les 21:30

La proposta final realitzada pel Sr. Alcalde és celebrar 
les sessions ordinàries de ple els tercers dijous de 
cada dos mesos a les 21:00 i en estiu a les 21:30.

El Sr. López Vidal (PP) explica el sentit del vot. S’abs-
tindran perquè els pareix be com estava. Proposa 
igualar quantitats a les Comissions Informatives del 
que presideix i la resta perquè la feina és la matei-
xa. La retribució de l’alcalde pareix raonable i estan 
d’acord, s’abstindran.

El Sr. Alcalde canvia la proposta d’acord del punt 1.3 
igualant les retribucions per a tots els membres de les 
comissiones informatives a 45 euros.

Sotmesos a votació queden aprovats per unanimitat 
els punts 1.1 i 1.5 (concretant per part del Sr. López 
Vidal (PP) que el seu grup s’abstén als punts 1.2, 1.3 i 
1.4., que en conseqüència s’aproven per majoria ab-
soluta).

2.- DONAR COMPTE DELEGACIONS REGIDOR IES.- 
El Sr. Alcalde dona compte de la resolució de les de-
legacions de regidories: «Benestar Social, Medi Natu-
ral (Agricultura, Medi Ambient i Energies renovables): 
Lluis M. Piqueras i Quiles

Cultura (Biblioteca, arxiu), Dona i Polítiques d’Igual-
tat: Núria Gregori Sebastià

Esports i Noves tecnologies TIC: Luis Ferrando Cuenca

Festes, Participació i Educació Ciutadana: Xavier Tor-
tosa Penades

Cementeri, Comerç, Mercat i Salud Pública: Teresa 
Fuster Ortiz

Educació: Richard Garrigues González

Joventut i Memòria Històrica: Bryan Richart Chafes

L’Alcalde-President mantindrà les competències ex-
pressament sobre Personal, Urbanisme, Hisenda, Se-
guretat Ciutadana, Industria i Ocupació, Majors i COM, 
així com la contractació administrativa i totes les de-
més no delegades als regidors. I mantindrà amb ca-
ràcter indelegable les facultats per a resoldre els con-
flictes de competències que es puguen produir entre 
les delegacions, rescindir les delegacions de compe-
tències o exercir-les personalment en cas d’absència, 

malaltia, vacances o qualsevol altre motiu deguda-
ment justificat.»

El Sr. Alcalde avisa que en esta legislatura es reparti-
ran tablets als regidors i no es donarà documentació 
en paper.

El Sr. Alcalde tanca la sessió a les 20:30 hores, per la 
qual cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 del 
ROF, estenc la present acta que com a Secretari de la 
Corporació certifique.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNI-
CIPAL CELEBRADA EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 
2019

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

Srs/es. Regidors/es:
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)
TERESA FUSTER ORTIZ (GCiE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCIE)
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ (GCIE)
BRYAN RICHART CHAFES (EU)
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)
RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSPV)

Secretària accidental:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

Interventor:
VICENTE BOVEA BOU

No Assistents:
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (19 de juliol de 2019).

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

3.- INFORMACIÓ DE REGIDORIES.

4.-  APROVACIO RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT 3/2019.

5.-  APROVACIÓ AMPLIACIÓ QUANTIA GLOBAL 
GRATIFICACIONS.

6.-  APROVACIÓ ADAPTACIÓ NOVES BASES REGU-
LADORES DELEGACIÓ EN DIPUTACIÓ SERVEI 
DE RECAPTACIÓ.

7.-  APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB DE 
PILOTA.
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4. Notícies locals

L’Ajuntament de Castelló adquireix el primer cotxe to-
talment elèctric gràcies a una sèrie d’ajudes que ha 
iniciat la Diputació de València per a la compra de co-
txes elèctrics i punts de recàrrega.
Des de l’Ajuntament de Castelló s’està treballant ja fa 
un temps per a complir els criteris per a la concessió 
d’aquestes ajudes, que tenen en compte si el cotxe 
nou és per a substituir un cotxe amb motor de com-
bustió, si el municipi està subscrit al Pacte d’Alcadies, 
si la localitat té aprovades ordenances municipals en 
matèria de mobilitat sostenible, si el municipi con-
cedeix bonificacions a l’impost de cotxes de tracció 
mecànica per als cotxes elèctrics, si el municipi està 
subscrit al pacte de València per la Mobilitat Segu-
ra i Sostenible, sols es poden rebre aquest ajudes si 
l’Ajuntament de Castelló compleix tots aquests requi-
sits i l’Ajuntament els compleix.
La subvenció per a l’adquisició de vehicle elèctric esta 
dins del nou programa de la DIVAL i compta amb un 
pressupost de 750.000 euros i la quantitat màxima 
subvencionable per a cada municipi serà de 20.000 
euros, Castelló ha rebut uns 15.000 euros.
“El canvi de la flota municipal per cotxes i altres ve-
hicles elèctrics és una qüestió fonamental, perquè 
només que canviem el 25% dels cotxes del parc de 

l’Ajuntament, es reduirien molt les emissions de CO2” 
ha assenyalat l’alcalde en funcions Lluís Piqueras, 
Lluís que també és regidor de medi ambient ens co-
menta que “El cotxe elèctric és el present i no el futur i 
el que hem de fer les institucions és promoure’l.
El vehicle elèctric adquirit és una furgoneta i aques-
ta nova iniciativa de l’Ajuntament de Castelló s’em-
marca en el conjunt d’actuacions encaminada a 
lluitar contra el canvi climàtic que es desenvolupa 
en la corporació provincial com a coordinadora te-
rritorial del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Ener-
gia, pacte del que Castelló forma part. En el cas dels 
cotxes elèctrics, la substitució d’un turisme o una 
furgoneta per un cotxe elèctric permet reduir un 
43,6 les emissions de C02.
Aquest pacte constitueix el principal moviment euro-
peu en què participen les autoritats locals i regionals 
que han assumit el compromís voluntari de reduir 
les emissions de CO2 en un 40% abans de l’any 2030, 
amb el propòsit de millorar l’eficiència energètica, uti-
litzar fonts d’energia renovables en els seus territoris 
i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les con-
seqüències del canvi climàtic.

Juanjo Puertos

Castelló es compromet amb la sostenibilitat
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El Mercat Municipal de Castelló
torna a obrir les portes els divendres de vesprada

A partir del proper divendres 18 d’octubre 2019 i fins a 
maig de 2020, el Mercat Municipal de Castelló roman-
drà obert tots els divendres a la vesprada amb horari 
de 17.30 a 20h. Amb esta iniciativa, s’intentarà adap-
tar 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 pretén també, en la mesura del possible, 
afavorir que tot el món puga fer les seues compres al 
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 comer-
ciants. Així, tot aquell que ho desitge podrà visitar el 
nostre Mercat Municipal, també, els divendres de ves-
prada, 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 dissabte és de les 
7.00h. fins les 14.00h.

Mercat Municipal de Castelló
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Notícies locals

Carrer Història  El projecte que recuperarà el llegat dels personatges 
que donen nom als nostres carrers

El castelloner Ricardo Borja Bo premi InnovatiOnt 2019

Sabem qui van ser els personatges locals que donen 
nom als nostres carrers? Pérez Cabello, Salvador Gil, 
Soler i Estruch, Germana Assumpció, Carles Carbonell, 
Salvador Pons, Síndic Casanova… la llista és llarga i la 
majoria d’ells són hui un misteri per a molts de nosaltres.
Per tal de donar-li la volta a esta situació naix Carrer 
Història, un projecte que tracta de recuperar el llegat 
i la memòria d’estes persones rellevants en la història 
de Castelló. Ho farem ajudant-nos de la tecnologia 
dels codis QR, que situarem ‘in situ’ en el carrer cor-
responent i que aniran vinculats a un portal web creat 
per a l’ocasió on apareixerà informació clara i concisa 
de cadascuna d’estes persones. D’esta manera el web 

La càtedra universitària d’Ontinyent lliura els premis 
InnovatiOnt 2019 i l’Ajuntament d’Ontinyent reconeix 
el treball de fi de grau de l’estudiant castelloner Ricar-
do Borja Bo.
El Campus d’Ontinyent acollia el passat dijous 17 
d’octubre de 2019 l’acte de lliurament dels Premis In-
novatiOnt 2019 a l’Excel·lència dels Treballs de Fi de 
Grau de la Càtedra universitària Ajuntament d’Onti-

també farà el paper de xicoteta enciclopèdia local, la 
qual anirem bastint a poc a poc d’informació i docu-
ments gràfics de la història del nostre poble. A més, 
farem propostes de noms per a nous carrers, amb 
especial sensibilitat cap a les dones, per a tractar de 
reparar un deute històric. I és que només una dona 
castellonera té l’honor de donar nom a un carrer.
Però tot això només serà possible amb la teua ajuda. 
El pròxim 20 de setembre (20.00 h) farem la presen-
tació oficial del projecte en el segon pis de l’Obrera 
de Castelló i començarà una campanya de microme-
cenatge perquè pugues col·laborar activament i do-
nar una espenta per fer d’este projecte una realitat. 
A canvi de ser mecenes del projecte, podràs adquirir, 
entre altres coses, un mapa de disseny exclusiu creat 
per Pepe Estrada.
La presentació serà conduïda per Ulisses Ortiz, co-
ordinador del projecte, i també hi participarà Xavier 
Martí, qui aporta al projecte tota la informació sobre 
les biografies dels personatges castelloners que do-
nen nom als carrers del nostre poble.

Carrer Història

nyent-Caixa Ontinyent-ESET per la innovació i confi-
guració de territoris intel·ligents.
A l’acte de lliurament, inclòs dins de les activitats 
de la ‘Universitat de Tardor’, acudia el regidor co-
ordinador de l’àrea de Política Econòmica, Pablo 
Úbeda, qui junt al responsable de l’Obra Social de 
Caixa Ontinyent, Roberto Sanz van lliurar els re-
coneixements. En àmbit local va estar premiat el 
castelloner Ricardo Borja Bo, pel Treball Fi de Grau 
“Validació d’un sistema d’acelerometria instal·lat 
en una cinta ergomètrica”, aplicable a l’ús d’apa-
rells per a atletes.
Els premis InnovatiOnt tenen com a objectiu reconéi-
xer la qualitat acadèmica i l’impacte del tema tractat 
en treballs que versen sobre aspectes relacionats 
amb la innovació empresarial o social i la configura-
ció de territoris intel·ligents d’aplicació a l’àrea socio-
econòmica d’Ontinyent.
Des d’ací sols ens queda felicitar Ricardo i encorat-
jar-lo a què continueu treballant i perseguint els 
seus somnis.
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Notícies locals

La Falla L’Almenà celebra 50 anys d’història

El dissabte passat 19 d’octubre de 2019 la Falla 
l’Almenà va celebrar el 50 aniversari de la seua fun-
dació. Una comissió que començava a caminar en 
1969 gràcies a la il·lusió d’uns castelloners amants 
de les falles.
L’Auditori REX va acollir aquesta celebració en la 
qual primer es va projectar un emotiu vídeo amb 
fotografies antigues on vam poder viatjar per uns 
moments per la seua història. El fundador de la 
falla, els primers membres, les falleres majors, els 
presidents, els monuments fallers, tots es van plas-
mar en cadascuna de les fotografies projectades.
Després va arribar el torn de rebre les Falleres Majors i 
Presidents d’aquests 50 anys. No van estar tots però sí 
la gran majoria. Any rere any van anar pujant a l’esce-
nari amb la foto del monument faller de fons.
Les Falleres Majors de Castelló Àngels Candel i Laia 
Vallés, acompanyades per la seua Cort d’Honor i el 
President de Junta Local Fallera també van estar 

presents en aquest important acte, Així com l’Alcal-
de de Castelló Òscar Noguera i el Regidor de Festes 
Xavier Tortosa.
Al finalitzar l’acte totes les Falleres Majors i Presi-
dents dels últims 50 anys que van assistir a l’acte 
van fer una pinya a la porta de l’auditori per a rea-
litzar una fotografia que ja forma part de la història 
d’aquesta comissió.
Desprès acompanyats de música i en passacarrer van 
assistir a la sala ‘multiusos’ on van sopar tots junts.
Per veure i baixar totes les fotos del reportatge de 
Joanjo Puertos, piqueu ací:

Fotos de Joanjo Puertos
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Notícies locals

Lucho Álava,
guanyador del 1r Ral·li Fotogràfic Modernista d’Alcoi

El castelloner Donato Jiménez Benetó
medalla d’or en les Olimpíades Iberoamericanes de Física 2019

Lucho Álava Bustamante, guanyador de la primera 
marató fotogràfica modernista d’Alcoi. Tornem a es-
tar d’enhorabona en Foto Fòrum Castelló, ja que el 
nostre soci Lucho Álava s’ha alçat amb el primer pre-
mi en la primera edició del ral·li fotogràfic modernista 
organitzat dissabte passat 21 de setembre a Alcoi per 
l’Agrupació fotogràfica Alcoiana (AFA).
Amb 208 participants i més de 600 fotos presentades, la 
fotografia de Lucho ha estat seleccionada mitjançant fa-
llo publicat aquest diumenge 29 de setembre.
Vam ser 9 els socis de Foto Fòrum que acudírem a l’es-
deveniment, on coincidírem amb una àmplia represen-
tació d’associacions de tota la Comunitat Valenciana, 
amb les quals vam poder compartir un menjar d’ager-
manament i gaudir d’una agradable vetlada amb l’extra 
de emportar-nos el primer premi cap a casa.
Des de Foto Fòrum Castelló, felicitem Lucho i estem 
orgullosos de representar Castelló en els principals 
esdeveniments de fotografia de la Comunitat Valen-
ciana, on malgrat ser una agrupació molt jove amb 
tot just un any d’existència, estem donant que parlar 
amb els premis i reconeixements recollits en aquests 
últims mesos pels nostres companys.

Foto Fòrum Castelló

El castelloner Donato Jiménez Benetó, de l’IES Vi-
cente Gandia i alumne del professor de física Xavi-
er Bonet Marcos ha guanyat la medalla d’or en les 
XXIV Olimpíades Iberoamericanes de Física 2019 
celebrades del 6 al 13 de setembre a El Salvador.
Els quatre representants de la delegació d’Espanya han 
obtingut medalla, una bronze, una de plata i dos d’or.
Les Olimpíades de Física a més d’una competició, 
és també una experiència formativa.

Per arribar a les Olimpiades Donato a hagut de 
participar en unes proves de selecció inicials, es 
va formar un equip d’una vintena d’estudiants que 
van rebre un curs de física de 72 hores. Finalitzat 
aquest curs, es va realitzar la prova local per triar 
els 6 classificats que, després de 12 h de formació 
addicional, poden participar en les Fases Nacionals 
i Donato Jiménez Benetó va quedar entre els pri-
mers 6 seleccionats.

En aquestes proves van optar alumnes matriculats 
en l’assignatura de física de 2n de Batxillerat en 
el curs 2018-19 i aquestes olimpíades tenen com 
a objectiu estimular l’estudi de la física entre els 
joves, premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica i 
divulgar la física i servir de punt de trobada entre 
l’ensenyament secundari i la Universitat.

Juanjo Puertos

Foto guanyadora de la primera marató 
fotogràfica modernista d’Alcoi
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Notícies locals

Lucho Álava,
guanyador del 1r Ral·li Fotogràfic Modernista d’Alcoi

Obertes les inscripcions per a la XXXV volta a peu de Castelló

Del 19 al 22 de setembre s’ha celebrat a Turku 
(Finlàndia) el Campionat Mundial d’Agility 2019, el 
mundial és la cita anual més important d’aquesta 
competició.
Espanya s’ha proclamat campiona del món d’Agility 
per equips i el castelloner Jonathan Guillem Rodrí-
guez amb el seu gos Tri és una part molt important 
dels integrants d’aquest equip.
Jonathan també ha competit en la modalitat indivi-
dual i ha quedat en la 5a posició en la segon volta, 
vídeo que mostren baix.
El Campionat Mundial de la FCI (Fédération Cynolo-
gique Internationale = International Dog-Breeders As-
sociation) és el més prestigiós i dur de les competici-
ons internacionals, i reuneix competidors de gairebé 
tots els continents.
Enhorabona a tot l’equip espanyol i especialment a 
Jonathan!

Joanjo Puertos

El pròxim diumenge 22 de desembre tindrà lloc la 
XXXV VOLTA A PEU 2019 al Poble de Castelló. Aquest 
any hem traslladat la celebració de la cursa a dates 
nadalenques amb una aposta per millorar la prova i 
augmentar l’assistència de més participants.
L’eixida i meta estarà situada en el Parc de l’Estació, 
en el seu lloc habitual.
Els horaris de les proves són:

10 h. CATEGORIES INFANTILS:
Querubins, Prebenjamins i benjamins (0 – 9 anys): 
NO COMPETITIVA
Alevins i Infantils (10 – 15 anys): COMPETITIVA
11 h. CURSA ABSOLUTA

Així que recordar-vos que ja teniu obertes les inscrip-
cions a la plataforma Timerlap.com fins el fins al 19 
de desembre, també es podreu apuntar en meta el 
mateix dia de la prova.
Salut i quilòmetres.

Club Multiesport El Castellet
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4. Participació dels grups 
polítics representats a l’Ajuntament

Socialistes de Castelló PSPV

Passades les eleccions del 26 de maig és moment de 
reflexionar, però abans crec que és important agrair 
al poble la seua participació en la festa de la demo-
cràcia i, en especial, a l’electorat que va optar per la 
nostra candidatura. Vam treballar molt intensament 
durat tota la campanya i aquestes paraules vull que 
siguen per a totes aquelles persones que van confiar 
amb nosaltres. 

Els resultats van ser molt clars: Gent de Castelló i Com-
promís van aconseguir una majoria absoluta amb la 
qual cosa no necessitava a cap partit polític per a tirar 
endavant la seua investidura. No obstant això, sí que 
li va oferir dues regidories a Esquerra Unida, i cap als 
socialistes. Una actitud que torna a posar en evidèn-
cia com alguns partits d’esquerra sempre busquen el 
conflicte en lloc de la convivència. Açò és una falta de 
respecte als votants del PSPV/PSOE, uns vots que sí 
que van ser bons en la passada legislatura perquè cal 
recordar que en 2015 Gent de Compromís va obtenir 
l’alcaldia gràcies a un pacte d’esquerres on nosaltres 
érem imprescindibles.

Nosaltres podem dir en veu alta que el PSPV/PSOE ha 
donat suport a tots els governs d’esquerres locals per 
a continuar seguint fent avanços socials i donar esta-
bilitat. Hem sigut coherents i honestos, uns valors que 
trobem a faltar en altres partits polítics d’esquerra. I 
no ens cansarem de subratllar una idea clau: els pro-
jectes polítics estan per damunt dels personalismes, 
amb sintonia o no. 

D’altra banda, ens alegrem que després de quasi un 
any sense publicar el Miragall, puguem de nou aportar 
la nostra opinió perquè el poble es mantinga informat 
i conega també la gestió de l’ajuntament i que s’està 
fent amb els seus diners. És curiós la manera amb què 
el consistori informa el veïnat: xarxes socials pagades 
per l’ajuntament i canals privats gestionades per per-
sones alienes al món de la comunicació i del periodis-
me. Pot ser legal però és poc ètic i professional.

I que dir del nostre Severi Torres, on hem contribuït a 
fer que finalment estiga en marxa. I com ho vam fer? 
Doncs, amb el compromís de la secretària socialista 
d’Educació, la visita la centre per part del secretari au-
tonòmic, Miquel Soler, el qual va ser el primer a vindre 
al poble a donar la cara. Ara queda l’IES Vicent Gan-
dia, que amb molt retard l’ajuntament s’ha adherit al 
Pla Edificant que naix directament del president de 
la generalitat Ximo Puig per a agilitzar la construcció 
o reformes dels centres educatius públics. S’ha per-
dut un any en què estava previst fer inversions d’uns 
3.00000 € i per què? Doncs perquè no han treballat el 
que tocava, posant en risc la pèrdua d’estos diners 
en el cas que el Botànic no havera continuat, i cal 
recordar que la inversió total a l’IES Vicent Gandia és 
d’1500000 €, açò s’anomena irresponsabilitat política 
(aquest pla es posa en marxa en 2017/2018), una falta 
de respecte a la comunitat educativa del poble tant 
falta d0inversions als nostres centres.

Sempre estarem al costat de tots els projectes de pro-
grés i millora de la vida dels nostres veïns.

No vull acabar l’escrit sense recordar la nefasta gestió 
que es va portar a terme durant la nit de disfresses. 
Tot i que els avisos meteorològics anunciaven, sense 
dubtes, una nit amb pluges, el govern municipal va fer 
cas omís. És a dir, el poble va costejar 14.000 euros de 
les dues orquestres sense poder gaudir d’elles durant 
tota la nit com en anys anteriors.

Recordar-li a l’equip de govern que els carrers roma-
nen sense una adequada llum a les vies públiques, 
especialment als afores del poble on també hi ha 
vida malgrat que no siga el centre. S’ha de tindre 
cura de tots els llocs del poble. Crec que açò és un 
aspecte obvi.

PSPV/Socialistes de Castelló

Horte Gómex Llacer: portaveu del grup polític i secre-
taria dels Socialistes de Castelló
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Una Esquerra Unidad per construir un món millor

Han passat dues noves eleccions i tinguem canvis 
a tots els nivells (Europa, Espanya, País Valencià i al 
nostre poble). Per això, volem aprofitar aquest espai 
per repensar la nostra situació, i sobretot, per do-
nar-vos les GRÀCIES.

Gràcies per seguir ahí, votant, acudint als actes i sent 
crítics amb l’entorn que ens envolta.

En Europa podem estar contents dels nous companys 
Sira Rego i Manu Pineda que, junt a la resta del grup 
d’esquerres europees, estan donant molta guerra; 
sols cal que mireu les seues xarxes socials per a ado-
nar-vos de quina és la seua vàlua. 

A l’Estat Espanyol, ens trobem amb un grup d’Unides 
Podem fort però que, malgrat això, no ha aconseguit 
que els socialistes acceptaren un pacte, i ens han 
obligat a la repetició d’eleccions. És trist veure com 
les esperances d’un país més plural s’apaguen i com 
el Partit Socialista ha atès més als interessos d’una 
minoria que a la dels seus votants i la majoria de mi-
litants. Però dos no es “barallen” si un no vol, i sols 
ens queda ser conscients i constants amb l’empeny 
d’aconseguir canvis i de ser importants i necessaris 
per a conformar noves majories.

A més, estem molt contents que la companya Rosa 
Pérez ara siga consellera de Participació, Transparèn-
cia, Cooperació i Qualitat Democràtica. Un fet que ens 
dóna la possibilitat d’incidir en la qualitat de la nostra 
democràcia i apropar més la Generalitat Valenciana a 
tots els ciutadans. Així com la companya Estefania Bla-
nes que porta la força d’EUPV a les Corts Valencianes.

A nivell local som menys, hem passat de dues com-
panyes, perdent a Otti i Marta, a un company, Bryan. 
Però així i tot entenem que devem millorar, reforçant 
el que tinguem o que creguem que hem fet bé, i esfor-
çant-nos per canviar aquelles coses que no.

Hem d’agrair tot el treball realitzat per elles des de 
les seues regidories, que han portat a l’excel·lència 

un treball diari que demostra un canvi real des de 
l’inici fins al final de la seua tasca. També a Compro-
mís per confiar en nosaltres per poder seguir treba-
llant de forma activa des de les regidories de Joven-
tut i Memòria històrica per tal de millorar la vida dels 
nostres conciutadans. 

Des de la regidoria de Joventut treballem perquè els 
joves siguen més conscients, crítics, autònoms i pre-
parats per al món que els envolta. I des de la regidoria 
de Memòria històrica treballem per una societat més 
justa que conega l’origen de les llibertats i la democrà-
cia de què gaudim, i retornar la dignitat a les persones 
que van lluitar i treballar per a aquest fi. Podeu assa-
bentar-vos de totes aquestes activitats seguint-nos 
a les nostres xarxes socials (Facebook i Instagram) o 
directament adreçant-vos a nosaltres. 

Finalment volem posar èmfasi a la participació de 
totes les persones, convidant-vos a ser actius amb la 
nostra societat, des de tots els punts possibles. I com 
no, a participar de la política del nostre poble, ja siga 
des dels consells o des dels partits. Nosaltres estem 
oberts, com sempre, a la participació i les propostes, 
i posarem tota la nostra força en ser útils per a vosal-
tres: la societat castellonera.

grups polítics
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Gent de Caste´lló i d’Esquerra

Encara que dir-ho ara resulta prou atemporal, no deixa 
de ser menys cert que aquesta és la primera ocasió que 
ens comuniquem després de les darreres eleccions; 
per tant el primer que cal fer és agrair el considerable 
suport (1.903 vots) que hem rebut per una gran majoria 
(47%) de la ciutadania d’aquesta localitat. 

Els 1.903 vots ens han donat 7 de les 13  regidories, 
la majoria absoluta del consistori i, en conseqüència, 
l’alcaldia de l’ajuntament. La qual cosa ens ha permès 
continuar formant govern, en aquesta ocasió sense 
necessitat de coalició amb altres formacions locals 
d’esquerres; encara que obert a la inclusió d’aquelles 
que, compartint programa i objectius per a la nostra 
població, s’han ofert per continuar col·laborant des de 
l’equip de govern (Esquerra Unida/Unides Podem). 

Des de l’endemà de les eleccions,  després dels neces-
saris  reajustos de les regidories, reprenguérem  la ges-
tió de l’Ajuntament. Perquè encara que no hem deixat 
de fer en els darrers quatre anys, ens queda molt per 
fer. Hi ha molts projectes que finalitzar i altres que en-
llestir de nou, treball per a no parar en els quatre anys 
que tenim per davant. Però tenim la il·lusió, renovada 
per les persones que s’ha sumat de nou al projecte 
Castelló,  tenim l’objectiu de millorar la gestió i tenim la 
confiança de la majoria per aconseguir un millor.

Així, mentre van finalitzant uns projectes encetats els 
darrers anys, ara anirem esbossant-ne  i executant-ne 
altres de nous. 

Si començarem canviant i millorant gran part de l’en-
llumenat públic per altre més eficient i de menys con-
sum, ara serà el torn per acabar de canviar-lo en aque-
lles zones i carrers del poble que encara no hem pogut 
incloure en els plans de millora anteriors.

Si en els quatre anys anteriors començarem amb la re-
modelació dels carrers estrets de la zona interior, ara 
serà el torn de mamprendre la reparació i remodelació 
dels perifèrics més amples; amb un  model de carrer 
diferent, perquè les seus condicions i característiques 
són diferents.

Si ens entestàrem en que començaren les obres del 
nou Severí Torres i férem el possible per accelerar-les 
(comprant els solars adjacents), ara ja hem començat a 
preparar el projecte de transformació de l’antic Severí 
en el nou centre de dia/residència que necessita la ciu-
tadania de Castelló.

I tot açò sense deixar d’atendre les necessàries repara-
cions i manteniments de tots els edificis i totes les ins-
tal·lacions municipals, ni deixar d’alimentar el desen-
volupament intel·lectual, psicològic i afectiu de la 
ciutadania castellonera amb nous projectes renovats 
d’accions educatives,  culturals i festives per tothom 
(menuts, majors i gent gran).

Aquestos anys vinents també vindran marcats pel 
desenvolupament de les noves lleis impulsades per les  
polítiques del govern de la Generalitat Valenciana. Se-
ran els anys de l’aplicació de la nova llei de Serves i So-
cials inclusius, que transformarà en drets allò que fins 
ara era assistencial. Seran els anys de l’aplicació del  
nou Pla Integral de Residus que ens demandarà nous 
esforços per utilitzar menys recursos, aprofitar-los més 
i separar millor els residus. I també, possiblement, en-
cetarem la primera Llei Valenciana d’Educació. 

Seran anys de molts reptes col·lectius que superar i vo-
lem comptar amb totes i tots, els que ens han votat i 
els que no. Necessitem comptar amb la participació i la 
implicació de tota la ciutadania per aconseguir un Cas-
telló millor per tothom, on totes les persones puguem 
tenir més oportunitats de desenvolupament integral, 
millor qualitat de vida i no defallir en l’intent. 

Junts per continuar fent un poble que creix en serveis i 
en qualitat de vida per a les persones.

grups polítics
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