
El Miragall
B U T L L E T Í  D ’ I N F O R M A C I Ó  M U N I C I P A L  D E  C A S T E L L Ó

AG
O
ST
 2
02
2

N
Ú
M
. 2
45



2

Plenaris municipals 3
Imatges nostres 20
Associacions i col·lectius 24

El Club de Patinatge Artístic de Castelló
Club Futbol Basa de Castelló

Poble i història 28
El cultiu de la taronja i el canvi generacional per Fede Puertos
Vicente Pérez Todolí, El Vaquero per Rubén Galera Hernández i 
Vicente Pérez Llorens
Uns grafits antropomòrfics en una cambra de l’església de 
Castelló per Miguel Gómez Sahuquillo

Informació útil 40
Participació dels grups polítics representats en l’Ajuntament 44

Edita

Ajuntament
de Castelló

Producció Editorial

Índex

Coordinador articles història: F. Xavier Martí Juan 
Imatges Nostres: fotos Joanjo Puertos Muñoz



3

1. Plenaris municipals 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRA-
DA EL DIA 27 DE GENER DE 2022

Sessió 1/2022 
ASSISTENTS:

Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE) 
TERE FUSTER ORTIZ (GCIE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ(GCIE)
LOLA SOLER LORENTE (GCIE)
BRYAN RICHART CHAFES(EU)
RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSOE)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
ANA GARCIA MAYO (PP)

Secretària General:
ÀNGELA GARCIA FAYOS

Interventora:
MARIA VILA DONATO

No Assistents:
ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE)
HORTENSIA GOMEZ LLÀCER (PSOE)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP)

Castelló, 27 de gener de 2022

A les 19:33 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial 
les senyores i senyors membres de la Corporació al 
marge esmentats, en la primera convocatòria i sota 
la presidència del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola 
que l’ha convocada i disposada amb seguiment de 
les formalitats legals escaients, assistits per mi, el Se-
cretari general de l’Ajuntament, que done fe de l’acte.

Abans de començar demana que es faça un minut de 
silenci per totes les víctimes de violència de gènere, 
tant dones com fills/es assassinades. La Sra. Soler Lo-
rente (GCIE-Compromís) llig el llistat.

El 2021 tanca amb la xifra de 43 dones assassinades 
per violència masclista.

El Sr. Alcalde, dona pas a l’ordre del dia:

PART RESOLUTIVA.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBOR-
RANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (sessió 
acta ordinària del Ple de la Corporació de data 18 de 
novembre de 2021.)

Sotmesa a votació, queda aprovades per unanimitat. 

2.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCU-
PACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPE-
CIAL DE COMPTES.

2.1.- PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE L’AUGMENT DEL 
PREU DE L’HORA EXTRAORDINÀRIA EN CONCEPTE 
DE GRATIFICACIONS PER LES HORES REALITZADES 
FORA DE L’HORARI HABITUAL. El Sr. Alcalde diu que es 
el va dir a la Comissió Informativa i llig la d’acord.

Sotmès a votació quedà aprovat per unanimitat.

SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província així com en la Seu electrònica de l’Ajuntament.»

El Sr. Sr. Puertos Aviño (PP) pregunta per si es per a la 
Policia Local o per a tots els treballadors.

El Sr. Alcalde contesta que si.

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 

2.2. PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE LA MODIFI-
CACIÓ DE LES RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIES 
DEL EMPLEATS A REUNIONS FORA DE LA JORNA-
DA DE TREBALL. El Sr. Alcalde explica la proposta i 
diu que s’equival als regidors.

PRIMER.  Aprovar la retribució de la quantitat de 34€ 
en concepte d’assistència per reunions fora 
de la jornada laboral dels empleats/des 
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públiques ( personal laboral i funcionarial) 
als òrgans col·legiats. Nomes podent rebre 
una indemnització per dia. 

L’Assistència es meritarà mitjançant certificat 
de la Secretaria de cada Comissió o Ple, o per 
certificat del regidor responsable de l’acte”. 

SEGON.  Publicar el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província així com en la Seu electròni-
ca de l’Ajuntament.»

  Sotmesa a votació, queda aprovada per 
unanimitat.

2.3. PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE LA MODIFICA-
CIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TRE-
BALL.- El Sr. Alcalde explica la proposta d’acord.

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 

2.4. PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ 
DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLÓ PER A L’EXERCICI 2022. El Sr. Alcalde 
explica la següent proposta d’acord:

PRIMER.   Aprovar inicialment el Pressupost Gene-
ral d’aquest Ajuntament, per a l’exercici 
econòmic 2022, juntament amb les seues 
Bases d’Execució, i el resum de la qual per 
capítols apareix al annex.

SEGON.   Aprovar inicialment la plantilla de perso-
nal, comprensiva de tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i 
personal eventual

TERCER.   Exposar al públic el Pressupost General per 
al 2022, les Bases d’Execució i plantilla de 
personal aprovats, per termini de quinze 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Ofi-
cial de la Província i tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats.

QUART.   Considerar elevats a definitius aquests acords 
en el cas de què no es presente cap reclamació.

CINQUÈ.   Publicar el Pressupost al Portal de Transparèn-
cia de l’Ajuntament de Castelló a l’apartat ‘Infor-
mació econòmica, pressupostària i estadística’.

  Sotmesa a votació queda aprovada per 
majoria absoluta , per 7 vots a favor (6 

GCIE-Compromís + 1EU) i 3 abstencions ( 
2PP + 1 PSOE). 

3.-MOCIONS

3.1. Mocío presentada pel grup municipal Gent 
de Castelló i Esquerra: Compromís sobre la pro-
tecció dels cítrics valencians en la revisió de 
l’acord amb Sudàfrica. El Sr. Alcalde lllig la moció i 
els acords que incorpora.

Sotmesa a votació la moció, queda aprovada per 
unanimitat. 

4. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- No hi han assumptes.

PART DE CONTROL

5.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DIS-
POSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F. El Sr. Alcalde pregun-
ta si volen algú aclariment sobre alguna.

Ningú fa cap aclaració.

6.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER 
LA JUNTA DE GOVERN El Sr. Alcalde llig els acords:

ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL 30-11-2021

ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL 22-12-2021

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

El Sr. Puertos Aviñó (PP) es dirigeix a la Presidència 
per dir que vol fer una pregunta a la Secretària de la 
Corporació, donant l’Alcalde veu a la mateixa.

El Sr. Puertos Avió (PP) pregunta a la Secretària per-
què s’ha dividit d’ordre del dia en dues parts i li de-
mana que ho explique. No obstant això, la Secretària 
contesta que, de conformitat amb el ROF, els precs i 
les preguntes van dirigides a l’Alcaldia i a la resta de 
regidors i regidores, però que no té cap problema en 
quedar-se, una vegada finalitzat el Ple, per explicar 
als regidors del PP les novetats introduïdes.

I vist que no hi ha cap més assumptes a tractar, el Sr. Al-
calde tanca la sessió a les 20:02 hores, per la qual cosa i 
a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF, estenc la 
present acta i com a Secretari general certifique.

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA GENERAL 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
PLE CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRER DE 2022

Sessió 2/2022 
ASSISTENTS:

Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE)
LOLA SOLER LORENTE (GCIE)
TERE FUSTER ORTIZ (GCIE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ(GCIE
ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE)
HORTENSIA GOMEZ LLÀCER (PSOE)
RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSOE)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP)
ANA GARCIA MAYO (PP)

Secretària General:
ÀNGELA GARCIA FAYOS

No Assistents:
BRYAN RICHART CHAFES(EU)

Castelló, 14 de febrer de 2022

A les 19:31 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial 
les senyores i senyors membres de la Corporació al 
marge esmentats, en la primera convocatòria i sota 
la presidència del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola 
que l’ha convocada i disposada amb seguiment de 
les formalitats legals escaients, assistits per mi, el Se-
cretari general de l’Ajuntament, que done fe de l’acte.

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.- El Sr. Alcalde ex-
plica la urgència de la sessió plenària. 

Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, queda 
aprovada per unanimitat. 

2.- PROPOSICIÓ SOBRE L’ACORD EN RELACIÓ AMB 
LA SOL·LICITUD D’AJUDES PER A PROJECTES D’IN-
VERSIÓ, MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’IN-
FRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀRE-
ES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, 
D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 21 DE GENER DE 
2022 DEL PRESIDENT DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE 
LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), PER LA 
QUAL ES CONVOQUEN LES AJUDES PER A PROJEC-
TES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZA-
CIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN 
POLÍGONS I ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS 



6

PleNAriS MuNiciPAlS

TECNOLÒGICS, AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2022, PUBLICADA AL DOGV NÚM. 9264, DE 
26 DE GENER DE 2022. (Expedient núm. 322/2022).-

2.1. VOTS A FAVOR DE LA INCLUSIÓ .- En aquest 
moment, el Sr. Garrigues Gonzalez (GCIE-Compromis) 
assisteix a la sessió,.
Els portaveus del PSOE i PP senyalen que l’article 82.3 
del ROF els sembla contradictori.
El Sr. Alcalde explica que tot ve donat per la premura 
de sol·licitar la subvenció i remetre l’acord del Ple a la 
Conselleria abans del dia 21 de febrer. 

Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat. 

2.2. PROPOSTA D’ACORD.- El Sr. Alcalde explica la 
següent proposta d’acord:

Primer.-  Aprovar el projecte tècnic de “Millo-
ra del Polígon “EL PLA” mitjançant 
la implementació d’obra civil per a 
fibra òptica, enllumenat públic, se-
nyalització de tràfic i identificació 
de carrers”, redactada per l’Enginyer 
Tècnic Ramiro Martín Maicas en data 
13 d’octubre de 2021.

Segon.-   Sol·licitar la corresponent subvenció 
a l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), en relació amb 
la Resolució de 21 de gener de 2022, 
del president de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE), 
per la qual es convoquen ajudes per 
a projectes d’inversió per a la mi-
llora, modernització i dotació d’in-
fraestructures i serveis en polígons, 
àrees industrials i enclavaments tec-
nològics amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2022, per al projecte “Millo-
ra del Polígon “EL PLA” mitjançant 
la implementació d’obra civil per a 
fibra òptica, enllumenat públic, se-
nyalització de tràfic i identificació 
de carrers” per un import total de 
123.736,72 € (IVA inclòs), Subvencio-
nat al 100%.

Tercer.-   Facultar a l’Alcalde-President per a 
la signatura de quants documents 
siguen oportuns amb vista a l’efecti-
vitat del present acord i, de manera 
especial, la sol·licitud de subvenció.»

El Sr. Alcalde explica la proposta, la descriu i el seu 
import.

La Sra. Caerols Vidal (PP) pregunta quin és l’import. 

Es contesta que 123.000€

El Sr. Puertos Aviño (PP) fe una pregunta sobre les 
parcel·les que es desglossen

El Sr. Alcalde ho explica. 

La Sra. Caerols Vidal (PP) pregunta qui neteja el 
polígon. 

L’Alcalde diu que l’Ajuntament, però no està inclòs 
en el contracte de residus i que la Font Amarga si que 
està inclòs. 

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 

I vist que no hi ha cap més assumptes a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 19:47 hores, per la qual 
cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF, 
estenc la present acta i com a Secretari general certi-
fique.

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA GENERAL

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.03/2022, DE 
CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT DE 
L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EL DIA VINT-
I-QUATRE DE FEBRER DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. de 
l’Ajuntamen núm.8, el vin-i-quatre de febrer de dos 
mil vint-i-dos, essent les dinou hores i trenta minuts 
(19:30 hores), es reuneixen els que a continuació es 
citen:

Presideix D. Emilio Oscar Noguera Alberola, as-
sistint els regidors/es Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª 
Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler 
Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard 
Garrigues González; Dª Anaïs Martorell López (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i Esquerres 
(GCIE)-Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del 
Grup Municipal Esquerra Unida del País València 
(EUPV); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel 
Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); 
Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos 
Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal 
Partit Popular).

Assisteix com a Secretària Dª Àngela Garcia Fayos, 
Secretària General de l’Ajuntament de Castelló.
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Així mateix assisteix la Interventora General de l’Ajun-
tament de Castelló, Dª María Vila Donato.

La present sessió se celebra de forma presencial, confor-
me s’ha disposat en la RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE DATA 
23 DE FEBRER DE 2022 (núm.2022-0186), SOBRE SOBRE 
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
(PLE NÚMERO 02 DE 2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTA-
MENT, PER AL DIJOUS DIA 24 DE FEBRER DE 2022, A LES 
19:30 HORES (EXPEDIENT NÚM. 345/2022). 

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i 
de la Secretària, així com l’existència del quòrum exi-
git per l’article 90 del ROF per a la vàlida constitució 
del Ple, el Sr.President declara oberta la sessió.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació de la urgència de la sessió (Art.46.2 
b) LRBRL)

2.- Assumptes dictaminats per la Comissió Infor-
mativa d’Urbanisme, Personal, Ocupació, Hisen-
da, Seguretat Ciutadana i Especial de Comptes.

2.1. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del Progra-
ma d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució Sant 
Domènech-Cementeri I (Expedient núm. 1276/2020).

2.2. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació inicial del 
Reglament de Productivitats de l’Ajuntament de Cas-
telló (Expedient núm. 2234/2021).

2.3. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del Reco-
neixement Extrajudicial de Crèdit número 01/2022 
(Expedient núm. 337/2022).

2.4. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del Reco-
neixement Extrajudicial de Crèdit número 02/2022 
(Expedient núm. 431/2022).

2.5. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del «Pla lo-
cal reduït de prevenció d’incendis forestals del terme 
municipal de Castelló» (Expedient núm. 1464/2021).

2.6. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del «Pla lo-
cal de cremes del terme municipal de Castelló» (Expe-
dient núm. 1464/2021).
. . .

1.- Ratificació de la urgència de la sessió (Art.46.2 
b) LRBRL)
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2.- Assumptes dictaminats per la Comissió In-
formativa d’Urbanisme, Personal, Ocupació, 
Hisenda, Seguretat Ciutadana i Especial de 
Comptes.

2.1. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del 
Programa d’Actuació Integrada de la Unitat 
d’Execució Sant Domènech-Cementeri I (Expedi-
ent núm. 1276/2020).

. . .

El Sr.Alcalde manifestant que cal votar una esmena 
perquè la Proposta d’Acord dictaminada per la Co-
missió Informativa ha estat modificada. 

La Presidència sotmet a votació l’esmena do-
nant el següent resultat: Vots a favor: 13, cor-
responent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera 
Alberola, Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori 
Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier 
Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de 
Gent de Castelló i Esquerres (GCIE)-Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra 
Unida del País València (EUPV); Dª Hortensia Gó-
mez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup 
Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. 
Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del 
Grup Municipal Partit Popular); Vots en contra: 
Cap; Abstencions: Cap.

Es dona compte de la Proposta d’Acord de l’Alcalde 
de 23 de febrer de 2022, i que se sotmet a votació en 
el present punt.

Per la Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular 
se sol·licita la paraula per a manifestar que el seu vot 
consistirà en l’abstenció donat que l’Informe evacuat 
per la Secretaria de la Corporació és contrari i consi-
deren que les coses no queden clares.

L’Alcalde manifestant que si les coses no estagueren 
clares el PAI no passaria per Ple.

No produïnt-se més intervencions, La Presidència 
sotmet a votació l’esmena donant el següent re-
sultat: Vots a favor: 10, corresponent als Srs/Sres D. 
Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa Fuster Ortiz, 
Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lo-
rente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues 
González; Dª Anaïs Martorell López (del Grup Munici-
pal de Gent de Castelló i Esquerres (GCIE)-Compro-
mís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Es-

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que, 
en síntesi, s’assenyalen.

El Sr. Alcalde manifestant que cal ratificar, abans 
de passar als següents punts, la la urgència de la 
sessió.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació la ratificació 
de la urgència de la sessió donant el següent re-
sultat: Vots a favor: 13, corresponent als Srs/
Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa 
Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María 
Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; 
D. Richard Garrigues González; Dª Anaïs Martorell 
López (del Grup Municipal de Gent de Castelló i 
Esquerres (GCIE)-Compromís); D. Bryan Richart 
Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País València (EUPV); Dª Hortensia Gómez Llàcer; 
Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal 
Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo 
Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Mu-
nicipal Partit Popular); Vots en contra: Cap; Abs-
tencions: Cap.

Per tant, per unanimitat dels presents, es ratifica la 
urgència de la sessió.
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querra Unida del País València (EUPV); Dª Hortensia 
Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup 
Municipal Socialista); ; Vots en contra: Cap; Abs-
tencions:3, corresponent a Dª Vicenta Caerols Vidal; 
D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del 
Grup Municipal Partit Popular)

Per tant, l’Ajuntament Ple aprova i el Sr.Alcalde pro-
clama adoptat l’ACORD.

2.2. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació inicial 
del Reglament de Productivitats de l’Ajuntament 
de Castelló (Expedient núm. 2234/2021).

Es dona compte de la Proposta d’Acord de l’Alcalde 
de 8 de febrer de 2022, i que se sotmet a votació en el 
present punt.

No produint-se més intervencions, la Presidència sotmet 
a votació, sense més tràmits, la proposta, donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 13, corresponent als Srs/
Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa Fuster 
Ortiz, Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler 
Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues 
González; Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal 
de Gent de Castelló i Esquerres (GCIE)-Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Uni-
da del País València (EUPV); Dª Hortensia Gómez Llàcer; 
Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialis-
ta); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; 

Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular); 
Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, l’Ajuntament Ple aprova i el Sr.Alcalde pro-
clama adoptat l’ACORD.

2.3. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit número 
01/2022 (Expedient núm. 337/2022).

Es dona compte de la Proposta d’Acord de l’Alcalde 
de 8 de febrer de 2022, i que se sotmet a votació en el 
present punt.

No produint-se més intervencions, la Presidència 
sotmet a votació, sense més tràmits, la proposta, 
donant el següent resultat: Vots a favor: 13, 
corresponent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Nogue-
ra Alberola, Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori 
Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier 
Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de 
Gent de Castelló i Esquerres (GCIE)-Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra 
Unida del País València (EUPV); Dª Hortensia Gó-
mez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup 
Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. 
Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del 
Grup Municipal Partit Popular); Vots en contra: 
Cap; Abstencions: Cap.
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Per tant, l’Ajuntament Ple aprova i el Sr.Alcalde pro-
clama adoptat l’ACORD.

2.4. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit número 
02/2022 (Expedient núm. 431/2022).

Es dona compte de la Proposta d’Acord de l’Alcalde 
de 18 de febrer de 2022, i que se sotmet a votació en 
el present punt.

No produint-se més intervencions, la Presidència sotmet 
a votació, sense més tràmits, la proposta, donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 13, corresponent als Srs/
Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa Fuster 
Ortiz, Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler 
Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues 
González; Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal 
de Gent de Castelló i Esquerres (GCIE)-Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Uni-
da del País València (EUPV); Dª Hortensia Gómez Llàcer; 
Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialis-
ta); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; 
Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular); 
Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, l’Ajuntament Ple aprova i el Sr.Alcalde pro-
clama adoptat l’ACORD.

2.5. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del 
«Pla local reduït de prevenció d’incendis fores-
tals del terme municipal de Castelló» (Expedient 
núm. 1464/2021).

Es dona compte de la Proposta d’Acord de l’Alcalde 
de 11 de febrer de 2022, i que se sotmet a votació en 
el present punt.

No produint-se més intervencions, la Presidència sot-
met a votació, sense més tràmits, la proposta, donant 
el següent resultat: Vots a favor: 13, corresponent 
als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Te-
resa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María 
Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. 
Richard Garrigues González; Dª Anaïs Martorell López 
(del Grup Municipal de Gent de Castelló i Esquerres 
(GCIE)-Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup 
Municipal Esquerra Unida del País València (EUPV); Dª 
Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez 
(del Grup Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vi-
dal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo 
(del Grup Municipal Partit Popular); Vots en contra: 
Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, l’Ajuntament Ple aprova i el Sr.Alcalde pro-
clama adoptat l’ACORD.

2.6. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del 
«Pla local de cremes del terme municipal de Cas-
telló» (Expedient núm. 1464/2021).

Es dona compte de la Proposta d’Acord de l’Alcalde 
de 11 de febrer de 2022, i que se sotmet a votació en 
el present punt.

No produint-se més intervencions, la Presidència sot-
met a votació, sense més tràmits, la proposta, donant 
el següent resultat: Vots a favor: 13, corresponent 
als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Te-
resa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María 
Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. 
Richard Garrigues González; Dª Anaïs Martorell López 
(del Grup Municipal de Gent de Castelló i Esquerres 
(GCIE)-Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup 
Municipal Esquerra Unida del País València (EUPV); Dª 
Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez 
(del Grup Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vi-
dal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo 
(del Grup Municipal Partit Popular); Vots en contra: 
Cap; Abstencions: Cap.
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Per tant, l’Ajuntament Ple aprova i el Sr.Alcalde pro-
clama adoptat l’ACORD.

I, no havent més assumptes a tractar, la Presi-
dència procedeix a alçar la sessió essent les di-
nou hores i quaranta tres minuts (19:43 hores) 
del dia vint-i-quatre de febrer de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió

La SECRETÀRIA GENERAL EPRESIDENT

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.04/2022, DE CARÀCTER 
ORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 24 DE MARÇ DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. 
de l’Ajuntament núm.8, el vint-i-quatre de març de 
dos mil vint-i-dos, essent les dinou hores i un minut 
(19:01 hores), es reuneixen els que a continuació se 
citen:

Presideix D. Emilio Oscar Noguera Alberola, assis-
tint els regidors/es Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria 
Gregori Sebastià (assistint a la sessió a les 19:10h); Dª 
María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Pena-
dés; D. Richard Garrigues González; Dª Anaïs Marto-
rell López (del Grup Municipal de Gent de Castelló i 
d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del 
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià); Dª 
Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez 
(del Grup Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vi-
dal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo 
(del Grup Municipal Partit Popular).

Assisteix com a Secretària Dª Àngela Garcia Fayos, 
Secretària General de l’Ajuntament de Castelló.

La present sessió se celebra de forma presencial, tal 
com s’ha disposat en la RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE 
DATA 21 DE MARÇ DE 2022 (núm.2022-0352), SOBRE 
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚME-
RO 04/ 2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER 
AL DIJOUS DIA 24 DE MARÇ DE 2022, A LES 19:00 HO-
RES (EXPEDIENT NÚM. 703/2022). 

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidèn-
cia i de la Secretària, així com l’existència del quò-
rum exigit per l’article 90 del ROF per a la vàlida 
constitució del Ple, el Sr.President declara oberta 
la sessió.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA 
PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBOR-
RANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:

• Acta de la sessió ordinària del Ple ordinari de data 
27 de gener de 2022.

• Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de 
la Corporació de data 14 de febrer de 2022.

• Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de 
la Corporació de data 24 de febrer de 2022.

2.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ 
DE JOVENTUT, MEMÒRIA HISTÒRICA, CULTURA, 
FESTES I EDUCACIÓ:

2.1. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del 
I Pla Local de Joventut de Castelló (Expedient 
núm.268/2022).

3.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCU-
PACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPE-
CIAL DE COMPTES:

3.1. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació de 
la modificació de l’Ordenança Fiscal Regula-
dora de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
de Terrenys de Naturalesa Urbana (Expedient 
núm.580/2022).

3.2. Proposta d’Alcaldia sobre modificació de la retri-
bució del càrrec exercit amb dedicació exclusiva (Ex-
pedient núm.638/2022).

3.3. Proposta d’Alcaldia sobre modificació de les Ba-
ses d’Execució per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de 
Castelló (Expedient núm. 646/2022).

4. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 
DEL ROF)

5. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA (Expedi-
ent núm.698/2022).

PART DE CONTROL

6.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DIS-
POSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.
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7. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

8. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

9. PRECS I PREGUNTES

. . .

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBOR-
RANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:

Acta de la sessió ordinària del Ple ordinari de data 27 
de gener de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la sessió ordi-
nària corresponent al Ple de l’Ajuntament celebrada en 
data 27 de gener de 2022 donant el següent resultat: 
Vots a favor: 12, corresponent als Srs/Sres D. Emilio 
Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª María 
Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Ric-
hard Garrigues González; Dª Anaïs Martorell López (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Com-
promís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal 
Esquerra Unida del País Valencià); Dª Hortensia Gómez 
Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal 
Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos 
Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Po-
pular).Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Considerant-se aprovada, per tant, d’acord amb el 
que disposa l’art. 91.1 del ROF y 121.2 de la Llei 8/2010, 
de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la 
Corporació de data 14 de febrer de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la sessió 
extraordinària i urgent corresponent al Ple de l’Ajun-
tament celebrada en data 14 de febrer de 2022 do-
nant el següent resultat: Vots a favor: 12, corres-
ponent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, 
Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; 
D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues Gon-
zález; Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de 
Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan 
Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida 
del País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Ra-
quel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); 
Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; 
Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popu-
lar).Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Considerant-se aprovada, per tant, d’acord amb el 
que disposa l’art. 91.1 del ROF y 121.2 de la Llei 8/2010, 
de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la 
Corporació de data 24 de febrer de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la ses-
sió extraordinària i urgent corresponent al Ple de 
l’Ajuntament celebrada en data 24 de febrer de 2022 
donant el següent resultat: Vots a favor: 12, cor-
responent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Al-
berola, Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler 
Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Gar-
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rigues González; Dª Anaïs Martorell López (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Com-
promís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup Munici-
pal Esquerra Unida del País Valencià); Dª Hortensia 
Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup 
Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Le-
opoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup 
Municipal Partit Popular).Vots en contra: Cap; Abs-
tencions: Cap.

Considerant-se aprovada, per tant, d’acord amb el 
que disposa l’art. 91.1 del ROF y 121.2 de la Llei 8/2010, 
de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana.

2.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ 
DE JOVENTUT, MEMÒRIA HISTÒRICA, CULTURA, 
FESTES I EDUCACIÓ:

2.1. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del 
I Pla Local de Joventut de Castelló (Expedient 
núm.268/2022).

. . . 

Obert el torn d’intervencions, pren la paraula el Sr.Al-
calde manifestant que el regidor de Joventut si vol 
explicar el contingut.

Pel Sr. Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Es-
querra Unida del País Valencià) es diu que bona nit 
a tots, el Pla de Joventut 2020-2025 amb la contrac-
tació de la tècnica perquè era una condició tindre un 
pla de joventut i a partir d’ahí es va fer una avaluació 
on van participar més de 200 persones del poble en 
enquestes i estadístiques. A partir d’ahí el Sr.Alcalde, 
per Decret, va aprovar l’avaluació fa uns quatre mesos 
i a partir d’ahí vam fer un fòrum amb les propostes 
dels joves segons les demandes i a partir d’elles feien 
propostes a cada problemàtica i s’ha fet el Pla. El més 
important és que no va a parar l’anàlisi dels joves al 
nostre poble sinó que va a revisar-se durant aquests 
anys perquè quan arribe el 2025 s’actualitze perquè 
s’ha d’entendre que les coses van canviant i pot ser 
que el Pla l’any que ve o d’ací a dos anys ja no ens 
valga.

El Sr.Alcalde pregunta si algú té alguna cosa a dir so-
bre aquest punt.

No produint-se més intervencions la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 12, corresponent als 
Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa 
Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavi-
er Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de Gent 
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de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Ric-
hart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel 
Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); Dª 
Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª 
Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).
Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

3.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCU-
PACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPE-
CIAL DE COMPTES:

3.1. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació de la modi-
ficació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost 
sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa 
Urbana (Expedient núm.580/2022).

. . .

Obert el torn d’intervencions, pren la paraula el Sr.Al-
calde manifestant que en l’ordenança s’ha posat una 
clàusula de salvaguarda en el sentit que si la tributació 
és massa cara poder d’alguna forma modificar-la. Diré 
el que no està subjecte a l’ordenança de la plusvàlua 
que són les transmissions rústiques, les transmissions 
de béns entre cònjuges o a favor de fills a conseqüència 
del compliment d’una sentència, nul·litat, separació, di-
vorci, aquestes estaran exemptes de la plusvàlua, qual-
sevol altra que no siga per sentència cal pagar, l’incre-

ment produït si un cònjuge fa aportacions a ganancials, 
tampoc s’aplica l’impost quan no hi haja benefici entre 
la compra i la venda, si tu has comprat per deu i vens per 
vuit no hi ha plusvàlua, tot açò ve arran de la sentència 
que va declarar il·legal el càlcul de la plusvàlua. Abans es 
feia per la valoració cadastral, per tant la plusvàlua qua-
si sempre s’havia de pagar. I s’aplicarà quan hi haja una 
transmissió d’un bé immoble i sempre que siga positiu. 
La diferència d’ara és que el càlcul es farà per anys sen-
cers en els coeficients que marca Hisenda, abans anava 
per blocs en un màxim de vint anys, més de vint anys 
no es calculava. La quota íntegra que és el que nosaltres 
hem de pagar després d’aplicar el coeficient reductor 
pels anys eixirà una quantitat i d’eixe es pagarà el 20% i 
si només hi ha una vivenda habitual del causant, d’eixe 
20% hi haurà una reducció del 60%, però només per a la 
vivenda habitual del que ha mort. Això bàsicament és la 
nova ordenança de béns immobles.

Per la Sra.Vicen Caerols (del Grup Municipal del Partit 
Popular) es pregunta si el dubte que ella va fer al Tre-
sorer municipal en la Comissió ha estat contestada 
perquè ell en la Comissió no tenia clara la resposta. 
Àngela tu tampoc saps res?

Pel Sr.Alcalde manifestant que jo no sé res.

Per la Secretària es contesta que no.

No produint-se més intervencions la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 13, corresponent als 
Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa 
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Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavi-
er Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Ric-
hart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel 
Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); Dª 
Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª 
Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).
Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

3.2. Proposta d’Alcaldia sobre modificació de la retri-
bució del càrrec exercit amb dedicació exclusiva (Ex-
pedient núm.638/2022).

. . .

Obert el torn d’intervencions, pren la paraula el Sr.Alcalde 
manifestant que el que s’intenta és adequar el sou a les 
pujades que l’Estat decreta als funcionaris de cada any 
perquè el sou de l’Alcalde no es puja ni es modifica per 
les pujades de l’Estat, sinó que cada vegada que puja ha 
d’anar en un punt separat al Ple. Ahí està el sou que serà 
de 43.901,38 euros bruts i l’anterior eren 38.000, però no 
eren eixos i el màxim que permet la normativa són uns 
50.258,57, la pujada són 240 euros al mes més o menys.

Per la Sra.Vicen Caerols (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que el límit permet per la nor-
mativa són 50.000 euros i va a cobrar-se 43.000?

L’Alcalde diu que el màxim que permet la normativa 
és fins ahí.

No produint-se més intervencions, la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 13, corresponent als 
Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa 
Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavi-
er Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Ric-
hart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel 
Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); Dª 
Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª 
Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).
Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

3.3. Proposta d’Alcaldia sobre modificació de les Ba-
ses d’Execució per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de 
Castelló (Expedient núm. 646/2022).

. . .

Obert el torn d’intervencions, pren la paraula el Sr.Alcalde 
manifestant que bé, en principi en l’article 22 de les Bases 
d’Execució estava contemplat poder pagar en metàl·lic 
fins a la normativa vigent permetia i això ho hem modifi-
cat i llevar el pagament en efectiu i es pagarà en taló o en 
transferència. L’article 26 és el que es refereix als contrac-
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tes menors, respecte dels d’obres fins a 5.000 euros no cal-
drà demanar tres pressupostos i fins a 40.000 sí que serà 
precís. El que més afecta és en el que es refereix al tema 
dels contractes menors per serveis, fins a 2.000, es simpli-
fica la tramitació per veure si així podem descongestionar 
el departament de contractació, farà falta una proposta 
del departament o regidoria, el RC i després la factura i el 
pressupost. En acabat des de 2.000 fins a 5.000 farà falta 
també un informe motivant la qüestió, la proposta, infor-
me de secretaria i ja està, però no serà necessari demanar 
tres pressupostos i en més de 5.000 és el mateix, però sí 
que es demanen tres pressupostos.

Per la Sra.Vicen Caerols (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que el departament de Contrac-
tació va retardat? A quin temps està pagant? 

L’Alcalde contesta que no, no, el departament de con-
tractació no paga.

Per la Sra. Vicen Caerols (del Grup Municipal del Partit 
Popular) s’assenyala que bé, però si no ho passa tam-
bé s’endarrereix tot.

Pel Sr.Alcalde manifestant que no, no té res a veure 
la tramitació d’una cosa en l’altra perquè fins que no 
està aprovat el contracte, no es comunica al proveï-
dor que pot servir el material, no hi ha problema.

No produint-se més intervencions la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el se-

güent resultat: Vots a favor: 13, corresponent als 
Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa 
Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavi-
er Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Ric-
hart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel 
Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); Dª 
Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª 
Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).
Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

4. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL 
ROF)

Per la Presidència es pregunta si per raons d’urgèn-
cia desitja sotmetre a la consideració del Ple algun 
assumpte no comprés en l’orde del dia, plantejant-se 
les següents: 

4.1. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Unida del 
País Valencià sobre el conflicte del Sàhara.

Seguidament, atenent al que preveu l’article 51 del 
TRRL i 83, 91.4 i 97.3 del ROF, la Presidència sotmet 
a votació sense mes tràmits la declaració d’urgència 
donant el següent resultat: Vots a favor: 13, corres-
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ponent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, 
Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; 
D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues Gon-
zález; Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de 
Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan 
Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida 
del País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Ra-
quel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); 
Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; 
Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popu-
lar).Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

L’Alcaldia declara que el Ple de l’Ajuntament aprova la 
declaració d’urgència.

Pel Sr.Alcalde manifestant que Bryan, tens la paraula 
per a explicar la moció.

Pel Sr.Bryan Richart Chafes (Del Grup Municipal d’Es-
querra Unida del País Valencià) es llig la moció amb 
els acords que es proposen.

No produint-se més intervencions, la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 13, corresponent als 
Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa 
Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavi-
er Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Ric-
hart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel 
Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); Dª 
Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª 
Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).
Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

4.1. Moció del Grup Municipal de Gent de Castelló i 
d’Esquerra: Compromís sobre el reconeixement de la 
República Àrab Sahrauí democràtica i en solidaritat 
amb el poble sahrauí.

Seguidament, atenent al que preveu l’article 51 del 
TRRL i 83, 91.4 i 97.3 del ROF, la Presidència sotmet a 
votació sense mes tràmits la declaració d’urgència do-
nant el següent resultat: Vots a favor: 13, correspo-
nent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª 
Teresa Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González; 
Dª Anaïs Martorell López (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Richart 

Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del País 
Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel Herre-
ro Sánchez (del Grup Municipal Socialista); Dª Vicenta 
Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García 
Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).Vots en con-
tra: Cap; Abstencions: Cap.

L’Alcaldia declara que el Ple de l’Ajuntament aprova la 
declaració d’urgència.

Pel Sr.Alcalde manifestant que Richard explicarà la 
nostra moció.

Pel Sr.Richart Garrigues (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra:Compromís) es llig la moció 
amb els acords que es proposen.

Per la Sr.Vicen Caerols (del Grup Municipal del Par-
tit Popular) manifestant que nosaltres anem a vo-
tar a favor perquè ens pareix un assumpte d’Estat 
molt important i, per això, creguem que hem de 
votar a favor.

No produint-se més intervencions, la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el 
següent resultat: Vots a favor: 13, corresponent 
als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª 
Teresa Fuster Ortiz; Dª María Dolores Soler Loren-
te; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues 
González; Dª Anaïs Martorell López (del Grup Mu-
nicipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compro-
mís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal 
Esquerra Unida del País Valencià); Dª Hortensia Gó-
mez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup 
Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. 
Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del 
Grup Municipal Partit Popular).Vots en contra: 
Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

5. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA (Expedient 
núm.698/2022).

. . .

Obert el torn d’intervencions pel Sr.Alcalde es ma-
nifesta que la regidora de Benestar Social, Anaïs, ha 
presentat la seua renúncia i, si ella vol dir alguna cosa.

Per la Sr. Anais Martorell (del Grup Municipal de 
Gent de Castelló i d’Esquerres:Compromís) manifes-
tant que, bona vesprada a tots, simplement dir que 
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per motius personals, feina, estudis i altres coses i 
continuant en la política que portem que entren els 
majors companys possibles a veure com funciona 
l’Ajuntament, he presentat la meua renúncia. 

Per la Sra.Vicen Caerols (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que comentar-te Anais que ha 
sigut un plaer estar ací aquests mesos, així que et vaja 
bé tot el que decidisques començar.

Pel Sr.Alcalde es diu que per la nostra part, tam-
bé agrair-li el temps que ha dedicat perquè açò és 
complicat per a compaginar en la vida normal i els 
joves que estan estudiant i buscant feina encara 
més. 

El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de la renún-
cia presentada per la regidora delegada de Benestar 
Social, Anais Martorell (del Grup Municipal de Gent de 
Castelló o d’Esquerres:Compromís).

PART DE CONTROL

6.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DIS-
POSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

Es dona compte de les Resolucions adoptades (De-
crets 044 a 331, de 2022) que s’han posat a disposició 
dels regidors i regidores:.

7. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Es dona compte dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local que s’han posat a disposició dels regi-
dors i regidores.

8. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Obert el torn d’intervencions, el Sr.Alcalde dona la pa-
raula als titulars de les regidories delegades.

9. PRECS I PREGUNTES

. . .

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidèn-
cia procedeix a alçar la sessió essent les dinou hores 
i quaranta-set minuts (19:47 hores) del dia vint-i-qua-
tre de març de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió

LA SECRETÀRIA GENERAL EL PRESIDENT
- Àngela Garcia Fayos - - Oscar Noguera Alberola 
-ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.05/2022, DE CARÀCTER 
EXTRAORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CE-
LEBRADA EL DIA 27 D’ABRIL DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. 
de l’Ajuntament núm.8, el vint-i-set d’abril de dos mil 
vint-i-dos, essent les dinou hores i trenta-dos minuts 
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(19:32 hores), es reuneixen els que a continuació se 
citen:

Presideix D. Emilio Oscar Noguera Alberola, assis-
tint els regidors/es Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria 
Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues Gon-
zález (del Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Es-
querra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del 
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià); Dª 
Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez 
(del Grup Municipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vi-
dal i D. Leopoldo Puertos Aviñó (del Grup Municipal 
Partit Popular).

No assisteix Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal 
Partit Popular)

Assisteix com a Secretària Dª Àngela Garcia Fayos, 
Secretària General de l’Ajuntament de Castelló.

La present sessió se celebra de forma presencial, 
tal com s’ha disposat en la RESOLUCIÓ DE L’ALCAL-
DIA-PRESIDÈNCIA SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 05 DE 2022) DEL 
PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL DIMECRES DIA 
27 D’ABRIL DE 2022, A LES 19:30 HORES (EXPEDIENT 
NÚM. 1002/2022).

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i 
de la Secretària, així com l’existència del quòrum exi-
git per l’article 90 del ROF per a la vàlida constitució 
del Ple, el Sr.President declara oberta la sessió.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1. Assumptes dictaminats per la Comissió Infor-
mativa de Medi Ambient, Agricultura, Comerç, 
Cementeri, Mercat i Salut Pública.

1.1.- Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla Local 
de Gestió de Residus (PLGR) de l’Ajuntament de Cas-
telló (Expedient núm. 550/2021).

2.- Assumptes dictaminats per la Comissió Infor-
mativa d’Urbanisme, Personal, Ocupació, Hisen-
da, Seguretat Ciutadana i Especial de Comptes.

2.1.- Proposta d’acord sobre la modificació de crèdit 
núm.16/2022 per modalitat de crèdit extraordinari 
(Expedient núm. 856/2022).

2.2.- Proposta d’acord sobre la modificació de crèdit 
núm.17/2022 per modalitat de transferència crèdit 
(Expedient núm.895/2022).

3.3.- Proposta d’acord sobre la modificació de crèdit 
núm.18/2022 per modalitat de suplement de crèdit 
(Expedient núm.896/2022).

3.4.- Proposta d’acord sobre la modificació de crèdit 
núm.20/2022 per modalitat de crèdit extraordinari 
(Expedient núm.910/2022).

. . .

1.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA, 
COMERÇ, CEMENTERI, MERCAT I SALUT PÚBLICA:

1.1.- Proposta d’acord sobre l’aprovació del 
Pla Local de Gestió de Residus (PLGR) de 
l’Ajuntament de Castelló (Expedient núm. 
550/2021).

. . . 

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que, 
en síntesi, s’assenyalen.

Pren la paraula el Sr.Alcalde manifestant que com ja 
vos informarem en la Comissió Informativa el PLGR 
el que ve a valorar és les diferents formes que hi ha 
per arreplegar els residus, es valora cadascuna de les 
situacions que hi ha, i després fan un qüestionari en 
funció de si la gent està contenta o no i si recicla o 
no. Aproximadament un vuitanta per cent de la gent 
recicla, del restant vint per cent hi ha un deu que no 
recicla perquè diu que ja paga la quota de reciclatge 
i la resta és, bàsicament, per falta d’espai. També és 
veritat que la recollida que fem nosaltres és la que ja 
es feia fa temps, després està la de porta a porta, hi 
ha diversos sistemes i en funció del que s’utilitze té 
un preu o un altre, però no té res a veure el preu que 
paguem nosaltres al que s’està pagant en el reciclat-
ge porta a porta. Posarem en marxa a partir de l’any 
que ve és l’arreplegada de l’orgànica, posarem un nou 
contenidor.

El Sr.Alcalde pregunta si algú té alguna cosa a dir so-
bre aquest punt.

Dª Hortensia Gómez Llàcer (del Grup Municipal So-
cialista) manifestant que teniu pensat a l’any que ve 
posar el fet de traure el poal de l’orgànica a la porta 
de casa?
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El Sr.Alcalde contesta que no, un contenidor més d’or-
gànic marró, perquè ara no hi ha una recollida selectiva.

No produint-se més intervencions la Presidència sot-
met a votació la Proposta d’Acord donant el següent 
resultat: Vots a favor: 11, corresponent als Srs/Sres D. 
Emilio Oscar Noguera Alberola; Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª 
Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; 
D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues Gon-
zález (del Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquer-
ra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup Mu-
nicipal Esquerra Unida del País Valencià); Dª Hortensia 
Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Mu-
nicipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo 
Puertos Aviñó; (del Grup Municipal Partit Popular).Vots 
en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat 
i el Sr.Alcalde proclama adoptat l’ACORD. 

2.- Assumptes dictaminats per la Comissió In-
formativa d’Urbanisme, Personal, Ocupació, 
Hisenda, Seguretat Ciutadana i Especial de 
Comptes.

2.1.- Proposta d’acord sobre la modificació de 
crèdit núm.16/2022 per modalitat de crèdit ex-
traordinari (Expedient núm. 856/2022).

. . . 

Pren la paraula el Sr.Alcalde manifestant que abans 
de votar la proposta es presenta una esmena a la pro-
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posta que va ser dictaminada per la Comissió Infor-
mativa perquè hi ha un error.

La Presidència sotmet a votació l’esmena do-
nant el següent resultat: Vots a favor: 11, cor-
responent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera 
Alberola, Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori 
Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier 
Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González 
(del Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Es-
querra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del 
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià); 
Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero 
Sánchez (del Grup Municipal Socialista); Dª Vicen-
ta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó (del 
Grup Municipal Partit Popular); Vots en contra: 
Cap; Abstencions: Cap.

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que, 
en síntesi, s’assenyalen.

Pel Sr.Alcalde manifestant que es tracta, com ja es va 
explicar a la Comissió Informativa, que una veïna del 
poble per discrepàncies en el veí de la casa annexa, 
després de facilitar-li tota la documentació, va optar 
per demandar-nos per la llicència d’obres concedida 
en 2013 perquè considerava que no era ajustada a llei. 
Va demandar a cinc persones, a un càrrec electe de la 
legislatura passada, a un d’aquesta i a tres funcionaris 
de l’Ajuntament, però la jutgessa ens va donar la raó. 
El cost ha sigut de 36.000 euros, sense condemna a 

costes perquè no es va veure indicis de mala fe en la 
demanda.

No produint-se més intervencions la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 9, corresponent als 
Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola; Dª Teresa 
Fuster Ortiz; Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolo-
res Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Ric-
hard Garrigues González (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Ric-
hart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel 
Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); .Vots 
en contra: Cap; Abstencions: 2, corresponents a Dª 
Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; (del 
Grup Municipal Partit Popular)

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

2.2.- Proposta d’acord sobre la modificació de 
crèdit núm.17/2022 per modalitat de transferèn-
cia crèdit (Expedient núm.895/2022).

.Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que, 
en síntesi, s’assenyalen.

El Sr.Alcalde manifestant que en els pressupostos de 
2022 estava la partida de subvencions en el Capítol 
IV del Grup de Pilota Castellonense dotada, però no 
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es van posar els diners de la subvenció. Perdó, no era 
exactament així: els teníem en el Capítol II quan ha-
vien d’estar en el Capítol IV, per tant ara canviem la 
partida. En el capítol de subvencions ens faltava esta 
que estava en el Capítol II.

Dª Vicenta Caerols Vidal (Del Grup Municipal Partit Po-
pular) manifestant Oscar, no feu pressupostos? Diem, 
hi ha tant i després ho lleveu perquè les modificaci-
ons són contínues.

El Sr. Alcalde contesta que açò ja ho vas dir l’any passat. 
Torne a dir que quan estàveu vosaltres governant es van 
fer trenta-vuit modificacions de crèdit, es veu que vosal-
tres no féieu pressupostos perquè açò és el més normal.

No produint-se més intervencions la Presidència sot-
met a votació la Proposta d’Acord donant el següent 
resultat: Vots a favor: 11, corresponent als Srs/Sres D. 
Emilio Oscar Noguera Alberola; Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª 
Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; 
D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues Gon-
zález (del Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquer-
ra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup Mu-
nicipal Esquerra Unida del País Valencià); Dª Hortensia 
Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Mu-
nicipal Socialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo 
Puertos Aviñó; (del Grup Municipal Partit Popular).Vots 
en contra: Cap; Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat 
i el Sr.Alcalde proclama adoptat l’ACORD.

3.3.- Proposta d’acord sobre la modificació de 
crèdit núm.18/2022 per modalitat de suplement 
de crèdit (Expedient núm.896/2022).

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que, 
en síntesi, s’assenyalen.

El Sr.Alcalde manifestant que arran de l’Agenda Ur-
bana i complint la normativa actual, l’Estat recoma-
na que es faça el Pla Antifrau que recull els vicis que 
no es poden fer per evitar la corrupció, el frau, evitar 
contractacions a familiars. En aquest cas s’agafen els 
9.619 euros que costa la redacció del Pla Antifrau.

Dª Hortensia Gómez Llàcer (del Grup Municipal Soci-
alista) pregunta si això es contracta perquè es vol o 
si hi ha alguna llei que obligue a tindre una empres 
externa antifrau?

El Sr. Alcalde manifestant que són les dues qüestions: 
una és una recomanació i l’altra perquè la concessió de 
la subvenció per a l’Agenda Urbana obliga a tindre el Pla, 
i l’Estat i Conselleria estan recomanant que es facen.

No produint-se més intervencions la Presidència sot-
met a votació la Proposta d’Acord donant el següent 
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les actes de Juntes de Govern o Plenaris les podeu veure completes en: elmiragall.org/castello-som

resultat: Vots a favor: 9, corresponent als Srs/Sres D. 
Emilio Oscar Noguera Alberola; Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª 
Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; 
D. Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues Gon-
zález (del Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquer-
ra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes (del Grup Mu-
nicipal Esquerra Unida del País Valencià); Dª Hortensia 
Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Mu-
nicipal Socialista); Vots en contra: Cap; Abstencions: 
2, corresponents a Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo 
Puertos Aviñó; (del Grup Municipal Partit Popular).

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat adoptat l’ACORD.

3.4.- Proposta d’acord sobre la modificació de 
crèdit núm.20/2022 per modalitat de crèdit ex-
traordinari (Expedient núm.910/2022).

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que, 
en síntesi, s’assenyalen.

El Sr.Alcalde manifestant que és una modificació de 
crèdit que ja l’havíem fet l’any passat i ara l’hem de 
tornar a fer, són 200.000 euros per a la compra d’una 
seu per a la Policia Local. Es tracta de fer la licitació 
com més prompte possible, en teoria s’hauria d’haver 
fet l’any passat, però no va poder ser.

Dª Hortensia Gómez Llàcer (del Grup Municipal Socia-
lista) pregunta si aquest és el mateix projecte que es va 
tirar enrere perquè hi havia altres coses més rellevants, 
crec que en un plenari vas comentar alguna cosa pa-
reguda, i ara es vol fer una modificació de crèdit per a 
poder comprar la casa. I 200.000 euros val la casa?

Pel Sr. Alcalde es contesta que no, que en principi es 
licitaria per 180.000 i la resta seria per a les despeses 
de notaria, registre. L’any passat no es va fer perquè 
la licitació no va arribar a hora i no podíem adjudicar 
abans que finalitzara l’any. Va ser més una qüestió de 
temps que de no voler, encara que es van fer altres 
coses, però no era intenció deixar-ho.

No produint-se més intervencions la Presidència 
sotmet a votació la Proposta d’Acord donant el se-
güent resultat: Vots a favor: 7, corresponent als 
Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola; Dª Teresa 
Fuster Ortiz; Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolo-
res Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. Ric-
hard Garrigues González (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Ric-
hart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); ; Vots en contra: Cap; Abstencions: 
4, corresponents a Dª Hortensia Gómez Llàcer; Dª Ra-
quel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista); 
Dª Vicenta Caerols Vidal i D. Leopoldo Puertos Aviñó; 
(del Grup Municipal Partit Popular).

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova i el Sr.Alcalde 
proclama adoptat l’ACORD.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidèn-
cia procedeix a alçar la sessió essent les dinou hores 
i cinquanta-u minuts (19:51 hores) del dia vint-i-set 
d’abril de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió

LA SECRETÀRIA GENERAL EL PRESIDENT
- Àngela Garcia Fayos - - Oscar Noguera Alberola -
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EL CLUB DE PATINATGE 
ARTÍSTIC DE CASTELLÓ

El club de patinatge artístic de Castelló naix el 2 de 
novembre de 2017 de la mà de les germanes Iris i So-
ledad Espert Carrascosa.

Després de treballar molts anys com a monitores de 
l’escola de patinatge de Castelló, Iris i Soledad que 
venien de l’alta competició en la seua època com a 
patinadores, decideixen fundar un club de compe-
tició al poble i donar opció a aquells xiquets  que 
volien competir en aquesta disciplina, ja que fins a 
eixe moment tot aquell que volia competir al pati-
natge havia d’anar-se’n fora del poble. Naix així el 
CP. Castelló. Al principi són 15 xiquetes provinents 
de l’escola de patinatge les que formen el club i cinc 
anys després són més de 40 patinadores que repre-
senten al poble en l’àmbit territorial, nacional i in-
ternacional.

La trajectòria del club ha sigut d’una ascendència 
vertiginosa. En els seus inicis sols comptava amb 
Iris i Soledad com a cos tècnic del club i en qüestió 

de quatre anys s’ha ampliat fins a set membres tèc-
nics que ajuden i complementen la formació que 
els xiquets necessiten per a desenvolupar la pràc-
tica del patinatge en el més alt nivell. Actualment, 
compta amb Iris Espert com a entrenadora prin-
cipal, Maica López com a monitora dels més me-
nuts, Ana Gascó com a professora de ballet i dansa 
contemporània, Marc Villar, Héctor Caldés i Marcos 
Castells com a preparadors físics i Elies Vallés com 
a professor de ioga. Tots ells treballen per fer del 
patinatge una pràctica segura i elevar el nivell i 
rendiment a l’altura dels patinadors amb els quals 
compta el club.

Al club de Castelló es practiquen dues modalitats de 
les set de les que consta el patinatge. Es practica la 
modalitat de lliure i la modalitat de Solo Danza desta-
cant molt en aquesta última modalitat i sent un dels 
clubs més forts en l’àmbit autonòmic i a poc a poc 
ressonant cada vegada amb més força en l’àmbit na-
cional. Gràcies a l’alt nivell que el club presenta en la 
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modalitat de Solo Danza són 
cada vegada més les pati-
nadores de tot arreu de 
la Comunitat Valencia-
na que vénen a patinar 
al club i a entrenar ací 
amb Iris Espert.

En cinc anys de vida el 
club ha aconseguit més 
de 15 títols autonòmics 
en les diferents categori-
es en les quals competeix, 
un títol nacional, dues re-
presentacions internacionals i 
en l’últim any ha aconseguit po-
sicionar a totes les patinadores que 
han participat en els nacionals dintre de 
les 10 millors del país.

Perseverança, ordre, disciplina, companyerisme i tre-
ball dur definirien perfectament la línia de treball i 
actuació del club durant tots aquests anys, però no 
sols el club és per a patinadors de l’alta competició, 
en ell s’inicien també menuts des dels tres o quatre 
anys buscant practicar un esport que els agrade i ini-
ciant-se més tard en la competició, actualment són 
14 menuts els que aprenen, juguen i gaudeixen del 
patinatge fins obtenir el nivell per a rodar en menu-
des competicions en l’àmbit provincial.

L’esport és salut, és respecte, 
responsabilitat i constància, 

és fortalesa, és aprendre a 
aixecar-se, a no tirar la to-
vallola, a superar les ad-
versitats. És companye-
risme, empatia i unió. 
Aquests valors són els 
que Iris Espert i el seu 
cos tècnic transmeten 

als menuts que aple-
guen al club i treballen 

amb ells. En una societat 
marcada per la competitivi-

tat, la distracció i la rapidesa 
i velocitat a la qual la tecnologia 

i el ritme de vida ens té acostumats, 
des del club es treballa per ensenyar als 

menuts, que són el futur d’aquesta societat, a tre-
ballar de valent per aconseguir els objectius que no 
seran immediats, a no rendir-se quan les coses no 
ixen com ú espera, a perseverar en l’activitat que es-
tan fent, a treballar braç a braç amb els companys i a 
tindre una competició sana centrada en ser la millor 
versió d’un mateix, potenciant les capacitats positi-
ves individuals de cada xiquet, perquè cada xiquet és 
especial i únic.

No és sols la pràctica d’un esport, és un entrenament 
per a la vida adulta.
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HISTÒRIA DEL CLUB 
FUTBOL BASE DE CASTELLÓ

L’any 1923 ja es practicava al poble el futbol a un 
camp situat a la partida de l’Almenà. El 1934 comen-
çà a construir-se un terreny de joc amb vestidors i vi-
venda per al conserge inaugurant-se el 10 de febrer 
de 1935.

Després de la guerra, el 1946, es fundà l’UD Castello-
nense. Es va mantindre activa any rere any i el 1995 
va patir un excés de jugadors que formaven tots part 
del mateix club. La junta directiva estava limitada per  
la quantitat de jugadors i alguns pares de l’aleví, Vi-
cent Badal, Sigfred Andrés, Ramon Borja i Francisco 
Redondo, van fundar l’escola per tal de desfogar la 
junta de l’UD i donar una solució en aquell moment. 
Finalment aconseguiren a finals d’aquell any fundar 
el Club Futbol Base Castelló de la Ribera.

Dos anys després s’implantava el futbol 7 augmen-
tant considerablement el nombre de xiquets. La nova 
organització de l’escola era un repte per a la junta 
donat que al camp municipal sols s’entrenava de 
dimarts a divendres. El camp quedava inutilitzat els 
dilluns perquè és regava a manta en finalitzar els par-
tits de diumenge. Així els membres de junta feren un 
préstec per tal de muntar un sistema de reg per asper-
sors i resoldre aquest problema.

La gran afluència de xiquets al poble per a jugar con-
tinuava, i promogué la construcció d’un camp de 
futbol 8 al costat de l’antic poliesportiu, actualment 
l’ecoparc. Era un bon lloc però no estava unit al camp 
gran del poble.

A poc a poc l’Ajuntament començà a expropiar els 
bancals que rodejaven el camp per construir el segon 
terreny de joc de futbol 8, actualment la pista de bàs-
quet i la caseta dels conserges del poliesportiu.

L’escola no parava de créixer, fins i tot s’aplegà en una 
temporada a comptar amb 16 equips entre UD i esco-
la amb més de 200 jugadors. Això va fer que la junta es 
plantejara nous objectius, i així van nàixer els viatges 
a França per a jugar tornejos que van tindre lloc entre 
1999 i 2001. Els dos primers anys es viatjà a Saint Paul 
Trois Chateau i l’últim any a Champagne Mont d’Or. 
Com anècdota dir que a França ens coneixien com 
els “naranjitos” perquè tots els anys carregaven mig 
maleter de l’autobús amb malles de taronja per a re-
galar als altres equips i a l’organització dels tornejos.



31

Associacions i col·lectius

Tornant al poble i al procés d’ampliació de les instal-
lacions esportives, l’Ajuntament tenia en propietat 
terrenys que rodejaven l’antic camp de l’Almenà i co-
mençà la construcció del que seria el nou poliespor-
tiu. Es va construir el camp de futbol, agafà el malnom 
del “camp roig” pel color de la terra que van usar per 
la capacitat que tenia per a drenar aigua. Finalment el 
camp s’inaugurà el dia 6 de desembre de 2006.

Moltíssimes persones han passat per aquesta escola, 
entrenadors, delegats, jugadors... i com no els seus 
presidents Vicent Badal, Jose Marco Furió, Miguel 
Angel Pla, Emilio Pla, Gemma Gregori i en l’actualitat 
Gustavo Castillo.

Els últims anys s’ha treballat per intentar recuperar 
les primeres categories. Aquesta temporada s’ha po-
sat la primera pedra d’aquest projecte, l’equip cadet 
i infantil A han aconseguit l’ascens a la categoria pri-
mera regional.

El cadet dirigit per Bryan Albert i Jony Martinez, els 
dos jugadors del primer equip de l’UD, amb l’ajuda de 
Learco Escalera com a delegat han fet un gran treball 
sent campions absoluts de la seua lliga amb tan sols 
una derrota.

L’infantil A dirigit per Sebas Cháfer i Vicent Garcia 
junt amb el delegat Lizardo Torres més conegut 
com “Chalo”, s’ha classificat com a segon de la seua 
lliga comptant amb una de les millors puntuacions 
de la categoria, fet que els ha proporcionat l’ascens 
directe.

Actualment al club hi ha equips de totes les catego-
ries, des de querubí fins a juvenil anant dels 4 fins els 
18 anys. Després d’anys de pandèmia no ha sigut fàcil 
aconseguir-ho i per fi aquesta temporada s’ha pogut 
concloure sencera.

En aquest final de temporada s’ha organitzat el pri-
mer torneig a Castelló de futbol 8 en memòria  d’Eli-
seo Pla. Disputat els dies 10 i 11 de juny i amb una 
participació de 25 equips provinents de la Ribera Alta 
i la Costera que van gaudir de dues jornades d’esport 
i convivència.

Agrair al comerç local i a l’Ajuntament de Castelló el 
seu suport a l’esport i la seua contribució al funcio-
nament i creixement d’aquesta escola de futbol base.

Les cares dels membres de junta, entrenadors i juga-
dors canvien, però el que no canvia mai és que “TOTS 
JUNTS FEM ESCOLA”

Sebastián Cháfer Bolinches
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titat important d’operaris i on el flux dels vehicles que 
entren i ixen és constant. 

Em quede perplex mirant-ho, respire l’embriagador aro-
ma que desprén eixa fruita quan madura. I sense ado-
nar-me faig un viatge pel temps a través de la memòria 
recordant aquells primers anys de la dècada dels huitan-
ta (doncs ja tinc una edat) en què Castelló va ser el poble 
més destacat en l’explotació de maduixot del país.

Eren temps en què cada dia, a trenc d’alba, desper-
tava el poble i milers de castelloners, abillats amb 
roba de faena, agafaven el seu vehicle de transport: 
la Vespino, la Derbi Variant, la Mobylette, la Torrot, 
la bicicleta, les mules mecàniques i els cotxes com-
partits, etc. Cadascú acudia així al bancal  per a collir 
maduixots, no sense passar abans per qualsevol bar 
obert i fer-se el primer café del dia i algun que altre 
«barrejaet» o una cassalla per a anar ben espavilat a 
la faena.

El poble podia fer ostentació de la seua riquesa, tant 
econòmica com de valors humans i solidaris (no vull 
dir que ara no en tingam sinó que aquella època va 
ser molt especial en eixe aspecte). Castelló comptava 
amb diversos comerços i magatzems privats, a ban-
da de la Cooperativa i la Videca (que hui en dia con-

EL CULTIU DE LA TARONJA  
I EL CANVI GENERACIONAL
 Fede Puertos

Després d’unes hores de conducció i un parell de pa-
rades en la carretera per a descansar, arribe a la zona 
d’explotació del maduixot més coneguda i important 
del país: Huelva.

M’endinse pels diversos polígons industrials i per la 
població de Moguer, lloc on va nàixer l’il·lustre escrip-
tor Juan Ramon Jiménez, autor de la universal obra 
Platero y yo (hi ha un constant recordatori de la figura 
de Platero per tot arreu). Tot seguit continue cap a Pa-
los de la Frontera, el bressol del descobriment d’Amè-
rica, ja que des d’ací va eixir Colom de viatge cap a 
les Índies. Però el que més em crida l’atenció no és 
la part històrica i literària del bell lloc, sinó que entre 
estes poblacions, a mitjan camí, hi ha una zona d’om-

bra per a descansar, molt prop d’una 
indústria valenciana d’envasos de 

cartó que s’ha establit allí. Em 
detinc i baixe del cotxe. Ob-

serve que a una vora del 
camí naix una extensió 

immensa de tarongers 
que es perden de vis-
ta, i just enfront hi ha 
molts hivernacles de 
maduixots on estan 
treballant una quan-

Poble i història
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tinuen actius), que treballaven pràcticament tot l’any 
perquè diversificaven la seua tasca entre la campanya 
del maduixot, la de les verdures de temporada, la de 
les fruites d’estiu i la dels cítrics. Pràcticament, el nos-
tre camp oferia treball els dotze mesos de l’any.

Els estudiants d’aquella època també anàvem a l’hor-
ta els caps de setmana o durant les vacances; així 
contribuíem a l’economia familiar i obteníem alguns 
cabals per a les nostres despeses personals.

A finals de la dècada, la valenta generació de llaura-
dors i empresaris que havia apostat per un cultiu nou 
per uns anys, va veure que els alts costos que havien 
de suportar any rere any no eren compatibles amb 
l’escassa rendibilitat econòmica aconseguida en un 
sistema de minifundi, i es va veure abocada a dedicar 
de nou quasi tot el terreny fèrtil disponible als cítrics, 
i més en concret a la taronja i la mandarina, que són 
encara el dia de hui els cultius principals del terme.

Va ser una aposta quasi a una carta que al princi-
pi va eixir molt bé, ja que la qualitat de la fruita era 
excel·lent i hi havia gran demanda. Els camps eren 
rendibles. 

Per altra banda, altres empresaris valencians van 
aprofitar la facilitat que oferia el govern autonòmic 
andalús i s’establiren en aquelles terres per a conti-
nuar amb el cultiu. Desenvoluparen i expandiren les 
seues empreses al voltant del preuat maduixot. ¿Què 
haguera passat si nosaltres haguérem continuat amb 
este conreu al poble? No tinc resposta.

Torne a l’actualitat i mire detingudament de nou la 
gran extensió de tarongers que tinc enfront i pense 

que la nostra generació ara té un difícil repte al da-
vant. Hem de decidir que farem amb l’herència rebu-
da dels nostres avantpassats i que hui ja no és quasi 
rendible. Ens trobem entre l’espasa i la paret, perquè 
les noves generacions estan molt preparades acadè-
micament, no hi ha cap dubte, i no volen invertir ni 
un minut del seu valuós temps en atendre una tasca 
que no els promet un valor econòmic interessant. És 
un fet.

També som conscients que ara ja no tenim l’exclu-
sivitat del cultiu. Al llarg d’estos anys s’han fet grans 
plantacions de tarongers tant en el nostre país com 
en els països mediterranis que estan en la mateixa 
latitud que nosaltres, així com en diferents països de 
l’hemisferi sud. Hem perdut molta força mercantil. La 
nostra taronja és molt apreciada per la seua qualitat 
però no prou valorada econòmicament. I aleshores 
és quan no podem eludir les preguntes crucials. Què 
fem? Cap on tirem? ¿Canviem de cultiu com ja s’ha fet 
en altres ocasions?  Quin? Hi tenim relleu generacio-
nal? Delicades i difícils respostes. Una tessitura ben 
complicada.

Ací ho deixe. Vostés diran. 

Moguer

Poble i història
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Durant els anys 1940-1960, a l’Espanya franquista es 
van popularitzar els espectacles de varietats en què 
el públic disfrutava de les actuacions de les compan-
yies, que duien amb elles artistes amb més o menys 
renom. L’oci nocturn de Castelló, els caps de setma-
na, era d’este tipus, i el poble hi acudia per escoltar 
música i vore els balls de moda del moment. Enmig 
d’este panorama artisticomusical, el nostre poble va 
tindre una persona que va destacar en el seu moment 
i que no ha tingut el degut reconeiximent. Es tracta de 
Vicente Pérez Todolí, el Vaquero (1921-2005): cantant, 
ballarí i l’únic artista professional de Castelló durant 
aquelles dos dècades.

Els orígens de la vena artística de Vicente Pérez van 
lligats a la influència del seu amic Filiberto Vare-
la, clarinetista en la Lira Castellonera; músic, per 
tant, que tenia bones nocions de solfeig. Tots dos 
anaven sovint a Ràdio Alzira, on Filiberto cantava 

VICENTE PÉREZ TODOLÍ, 
EL VAQUERO
 Rubén Galera Hernández i Vicente Pérez Llorens

tangos i Vicente cançó espanyola. Però prompte 
va abandonar el cant i va començar a aprendre, de 
manera autodidàctica, flamenc, sevillanes i jotes. 
De l’autodidactisme al professionalisme, en va 
passar quan començà a rebre classes a València, a 
l’acadèmia de ball i gimnàstica rítmica del mestre 
Vicente Talón, qui ja exercia la professió des del 
1927 i formà la flor i nata dels ballarins i ballarines 
valencians de l’època.

Però per a Vicente Pérez tot no van ser flors i violes, 
perquè son pare no veia amb bons ulls que ballara, 
per la qual cosa el reprenia sovint. De fet, no li dona-
va diners perquè anara a València a classe, així que 
Vicente se les va enginyar per pujar al trenet quan ja 
anava en marxa, sense que el revisor el vera, i estalvi-
ar-se així innocentment l’import del bitllet. Per la seua 
passió, doncs, si era menester, assumia tots els riscos 
que calguera.

Vicente Pérez vestit de gala per a les actuacions. L’artista castellonenc vestit de blanc impol·lut.
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En certa manera, son pare devia tindre por que el seu 
fill no prosperara en una societat, la del règim fran-
quista, en què les taxes d’atur i la pobresa sobreeixien 
de mala manera. Per això volia que es dedicara al ne-
goci familiar, el de les vaques i els bous de llaurar. I de 
l’ofici familiar, del sobrenom de la família, va prendre 
el seu nom artístic amb orgull: Vicente el Vaquero. Amb 
el temps, son pare va acceptar la seua passió artística, 
però amb reserves: no volia que abandonara l’ofici de 
vaquer. I ben bé que se les va enginyar per poder anar 
a fer les actuacions. Així que per no defraudar son 
pare i continuar conreant la seua passió, li demanava 
al seu germà Eduardo que cuidara i arreglara els bous 
i les vaques per compte d’ell, perquè, si no, son pare 
no el deixava anar a actuar, com ja hem dit. I fent hon-
or a este mestissatge professional, va saber combinar 
les vaques i els assajos del ball, aprofitant qualsevol 
moment. Com?, es preguntaran vostés. Com que en 
casa no podia fer-ho, assajava damunt de la màquina 
de llaurar l’arròs mentre esta era tirada per les vaques, 
amb els imponderables sotracs que això comportava.

En paraules del seu fill Vicent, son pare «va ser 
molt constant en la seua afició i va aconseguir 

fer-se un lloc en una companyia artística valenci-
ana, en la qual feia diverses tournés per diferents 
ciutats», cosa que acrediten els fullets de mà que 
anunciaven, a bombo i plateret, les actuacions 
del Vaquero. Gràcies a estos fullets que conserva 
el fill, sabem que el 7 de gener de 1955 va debu-
tar a Castelló, quan ja era un professional del ball, 
al teatre Ideal. La cosa degué anar bé, perquè el 
mateix any va repetir al poble: el dimecres 13 de 
juliol de 1955, a les 22.45 h, actuà al Califòrnia, en 
un «grandioso acontecimiento artístico». Vicente 
el Vaquero és elogiat en el programa per la seua 
«simpatía» i «distinción». 

En totes estes actuacions va posar en pràctica tot 
el que va aprendre en l’acadèmia del mestre Talón i 
de la seua amiga íntima, l’actriu i artista valenciana 
Queta Claver, qui també assistia a l’acadèmia de 
València. En les tournés que hem esmentat, balla-
va peces de Manuel de Falla, com ara la «Danza del 
fuego», d’El amor brujo; la «Danza del molinero», d’El 
sombrero de tres picos; de Maurice Ravel va interpre-
tar Bolero. I fins i tot sabia ballar una peça russa que 
es deia Natacha, que era molt popular en aquella 
època, encara que poc tenia a vore amb el folklore 
de l’època.

Amb els anys, la família li requerí més responsabil-
itats i temps, per això va deixar d’actuar en prime-
ra línia estant ja casat i amb dos fills, però la passió 
pel ball no la va abandonar per complet, i va iniciar 
el projecte de la creació d’una acadèmia de ball a 
Castelló. De fet, va instal·lar un tablao en casa per a 
l’acadèmia. 

Després d’acabar la seua carrera com a ballarí, va por-
tar al poble diverses companyies artístiques que van 
actuar al teatre Ideal.

Fullet de 1955 en què s’anuncia l’actuació de Vicente Pérez al 

Califòrnia.

Targeta provisional d’identitat en què apareix la professió (ar-

tista) de Vicente Pérez.
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Dalt d’una cambra que es troba sobre la capella de 
la Puríssima, adossada al campanar i als contraforts 
d’un dels laterals del temple hi ha uns curiosos gra-
fits dibuixats en les parets que hem documentat i 
catalogat.

Els grafits són testimonis de persones i fets ocorre-
guts; els dibuixos i formes ens estan narrant les vivèn-
cies dels qui els varen realitzar. En este article vos par-
larem només de les escenes antropomòrfiques. 

Escenes antropomòrfiques
Sobre les parets situades entre els contraforts de 
l’església trobem una primera representació ico-
nogràfica antropomòrfica; es tracta d’un camí en 
forma de ziga-zaga on a la segona corba hi ha dos 
hòmens amb barret. Un d’ells sembla saludar. Diri-
geixen la mirada cap avant. Molt prop d’ells i en la 
següent corba, tenim un altre home que porta un 

UNS GRAFITS 
ANTROPOMÒRFICS EN UNA 
CAMBRA DE L’ESGLÉSIA DE 
CASTELLÓ
 Miguel Gómez Sahuquillo 
 Arqueòleg col. núm. 15.581

Detall del primer grafit

barret de copa. Està dibuixat de perfil i té una cigar-
reta en la boca. Porta jaqueta amb solapa de punta. 
Al final del recorregut del camí, s’arriba a una porta 
i al seu costat hi ha un altre personatge. Pareix ser 
un soldat. Se li identifiquen una gorra de campanya 
amb visera i botes que semblen de militar. La deco-
ració dels voltants del marc de la porta són típica-
ment modernistes i caldria enquadrar aquest estil 
entre finals del segle xix i la primera meitat del se-
gle xx. L’escena està signada, però malauradament 
resulta il·legible.

Sobre esta escena representada ens n’apareix una 
d’un home de mig cos que, pel seu vestit, sembla de 
bona posició social. Porta una jaqueta, americana o 
armilla entallada amb solapa de pic. El retrat insinua 
que té la botonadura creuada. Això és així per l’interés 
a mostrar els corbatins d’encaix i posteriorment les 

Detalls del grafit
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camises emmidonades de coll alt. Sobre el cap d’este 
personatge hi ha representada una suma.

El grafit Miguel Calabuig presenta una tipologia de 
lletra pròpia de les dècades dels anys vint i trenta, 
d’estil «anglés vertical». És una lletra que podem 
observar idèntica en el Nuevo método práctico para 
el estudio del arte de la caligrafía,de Ramón Serra 
y Viñas, mètode que va eixir a la llum cap al 1920. 
Miguel Calabuig Varela apareix censat a Castelló 
com a militar nascut a Xàtiva vora l’any 1891. Pot-
ser fora guàrdia civil, perquè sa mare, Vicenta Varela, 
després d’enviudar, es va casar amb el guàrdia civil 
Vicent Mateu. És probable que siga el Miguel Cala-
buig del grafit.

Esta lletra, més evolucionada i descuidada respecte 
al primer grafit, la tenim en un escrit de 1940: El dia 
6+4-1940 puse las cuerdas. Ho signa: B Navarro. Es 
tracta de Bautista (o Batiste) Navarro Granero, que 
era el sagristà, nascut a Castelló el 15 de novembre 
de 1905 i mort també ací el 4 de febrer de 1959. Un 
Bautista Navarro era president de la confraria de la 
Doctrina Cristiana en 1930.

La cal·ligrafia dels grafits ens ajuden a donar també cro-
nologia al conjunt de les representacions dibuixades en 
les parets i murs de la sala on s’han conservat fins ara.

De l’estudi i anàlisi dels dibuixos antropomòrfics i de 
la cal·ligrafia podem deduir que es tracta d’unes re-
presentacions i escriptura que corresponen a la pri-
mera meitat del segle xx, encara que algunes d’elles 
són de finals del segle xix. 

Noves representacions humanes
Just al costat d’un grafit on està escrit Año 1889, 
ens apareixen dibuixats en la mateixa paret dos 

Inscripció: «Miguel Calabuig»

busts. Representen dos hòmens. Un dels dos té 
més detalls en el traçat que no l’altre, que es troba 
davall d’aquell. L’autor sembla ser el mateix que el 
que feu les figures i el bust descrits anteriorment. 
Cada bust representa un baró d’edat mitjana, 
amb els cabells curts, i un d’ells porta una jaque-
ta o armilla amb solapa de pic. Porta una camisa 
emmidonada de coll alt i pareix que té un corbatí 
d’encaix que li cobreix el pit. És, per tant, un bust 
semblant al descrit anteriorment i de característi-
ques similars.

Amb una altura de 10 cm trobem un altre dibuix 
d’un personatge masculí realitzat amb traces sen-
zilles i de cos sencer. Destaca el coll alt d’una supo-
sada camisa que va sota una armilla i jaqueta, i so-
bretot el barret. La vestimenta ens dona a entendre 
que correspon a una mateixa època en relació amb 
les figures antropomòrfiques anteriors; i la traça 

La vestimenta denota un home de bona posició social
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del dibuix és igual també a les representacions hu-
manes que hem vist, per la qual cosa deu tractar-se 
del mateix autor.

Conservació dels grafits
Recomanem la conservació de tots els grafits de 
la cambra. Una opció podria ser deixar en el seu 
lloc original estes manifestacions artístiques po-
pulars. Una altra opció  és extraure els grafits de 
la mateixa manera que es fa amb pintures murals 
i col·locar-los sobre uns suports nous. La nova 
ubicació, després de recuperats, pot ser per-
fectament una de les sales que hi ha a la casa 
abadia, on la gent del poble pot contemplar les 
mencionades obres, salvades així de la seua des-
aparició.

Busts masculins que representen dos hòmens benestants amb jaqueta o armilla amb solapa de pic o de punta, i camisa de coll alt.

Representació d’un home de cos sencer amb barret. 

Cal observar la camisa de coll alt.

Grafito de 1940
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Oficines de l’Ajuntament 96 245 01 00
Att. Ciutadana 010
Policia Local 607 847 844 |092
Unitat Rural 607 847 844 | 092
Fax 96 245 20 40
Serveis Socials 96 245 26 12
Poliesportiu 678 734 355
C. Dona 24H 900 58 08 88
Telèfon de la Dona 016
Biblioteca 96 245 14 33
COM El Castellet 96 245 10 47
Escola Infantil 96 245 05 36
Jutjat de Pau 96 091 90 14
Llar dels Jubilats 96 245 06 08
Mercat Municipal 96 245 03 07
Emergències 012
Bombers Xàtiva 085
Policia Nacional Xàtiva 96 227 37 61
Guàrdia Civil 96 245 10 02 | 062
Ambulatori 96 245 72 40
Correus 96 245 29 95
Ambulàncies Xàtiva 96 228 20 13
Urgències Sanitàries 900 161 161
Hospital Lluís Alcanyís  

Hospitalització 96 228 32 00
Consultes externes 96 228 95 44

Hospital de la Ribera 96 254 28 00
Ambulatori Xàtiva 96 224 93 00
Aigües potables 96 245 20 74
FGV València 96 348 46 26
Sèquia Escalona 96 245 10 28
Col·legi Severí Torres 96 245 72 95
Col·legi Hernández 96 245 05 78
Col·legi Santo Domingo 96 245 10 25
IES Vicente Gandia 96 245 78 30

TELÈFONS  D'INTERÉS
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OFICINES DEL AJUNTAMENT: 

Dilluns a divendres de 08:30 h a 14:00 h
oficines@castellosom.com

SERVEIS SOCIALS: 

Sol·licitar cita prèvia, dilluns i dimecres a 
serveissocials@castellosom.com

URBANISME: 

Sol·licitar cita prèvia, dimecres de 12:00 h a 
14:00 h a urbanisme@castellosom.com

BIBLIOTECA PÚBLICA: 

Dilluns a divendres de 10:00 h a 13:00 h 
i de 17:00 h a 20:30 h
biblioteca@castellosom.com

ALCALDIA, SECRETARIA i 
INTERVENCIÓ: 

Dilluns a divendres de 10:30 h a 14:00 h
Dimecres de 16:30 h a 19:00 h
alcaldia@castellosom.com
secretaria@castellosom.com
intervencio@castellosom.com

ADRECES ELECTRÒNIQUES: 
castellosom.com | elmiragall.org

ESCOLA D’ADULTS PAZ MÍNGUEZ:

962452995 - 661321774
 cmfpa@castellosom.com 

HORARI PER DIPOSITAR
LES DEIXALLES: 
De 19:00 h a 3:00 h 

HORARI MERCAT: 
Dilluns, Dimarts, Dimecres, 
Divendres de 7:00 h a 13:30 h
Dijous de 7:00 h a 20:00 h

HORARI ECOPARC: 
Dilluns a divendres de 09:00 h a 
13:30 h i de 16:00 h a 18:30 h
Dissabtes de 09:00 h a 14:00 h
Diumenges a l’ECOPARC d'Alzira de 
09:00 h a 14:00 h.

HORARI CEMENTERI: 
Obert tots els dies des de les 
9:00 h  del matí. 
Tancament: 

· 19:00 h des de l'últim dissabte 
  de març fins al 31 de maig.

· 20:00 h de l'1 de juny fins el 31 
d'agost.

· 19:00 h de l'1 de setembre fins 
l'últim dissabte d'octubre.

· 18:00 h des de l'últim dissabte 
d'octubre fins a l'últim dissabte de 
març.

HORARI ARXIU MUNICIPAL: 
Dijous i divendres de 9:00 h a 14:00 h 

HORARI AUTOBÚS CASTELLÓ-
XÀTIVA: 
Eixida 8:20 h des del Parc de 
l’Estació

HORARI AUTOBÚS XÀTIVA-
CASTELLÓ: 
Eixida 12:30 h des de l’Estació 
d’Autobusos de Xàtiva Eixida 13:05 h 
des de l’Hospital Lluís Alcanyís. 

Serveis 
MUNICIPALS

H
O

R
A

R
IS

mailto:cmfpa@castellosom.com
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Si teniu algun familiar o amic nascut a Castelló i que viu fora, vos agrairem que ens comuniqueu les 
dades següents: nom i cognoms, direcció postal i/o correu electrònic, i telèfon (no imprescindible). 
L’objectiu és elaborar una llista de castellonencs i castellonenques que per les circumstàncies que 
siguen es troben repartits arreu del món.

Envieu la vostra informació a la següent adreça de correu electrònic: auxalcaldia@castellosom.com

REGISTRE DE CASTELLONENQUES I 
CASTELLONENCS PEL MÓN

iNFO ÚTil

mailto:auxalcaldia@castellosom.com
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Nova recollida de residus voluminosos

El servei de recollida de residus voluminosos està pensat per aquells residus que per la seua
composició o dimensions no poden ser recollits mitjançant contenidors, com per exemple
electrodomèstics de certa grandària, mobiliari, ferralla, trastos vells,…
Aquest servei inclou la recollida, càrrega i transport fins a l’ecoparc, i es durà a terme els dies
1 i 15 de cada mes. Si fóra festiu o dissabte, s’ajornaria al dia laborable següent.

COM PUC FER LA SOL·L ICITUD?
Mitjançant el formulari de recollida de
residus voluminosos (disponible en web i
App)
Telefonant al 607 621 556.
Presencialment a les oficines de
l’Ajuntament.

QUÉ HE DE FER?
Com a ciutadà/na, s’haurà de sol·licitar la
recollida, indicant a més de les seues dades, la
informació referent al nombre de voluminosos i
el seu tipus. L’empresa contactarà per
confirmar la retirada del residu. No es treurà
cap efecte fins uns moments abans de l’horari
de recollida previst per l’empresa.

ADL

Alcaldia/Padró

Centraleta/Registre

Facturació/Intervenció

Policia

Recaptació

Recursos Humans

Secretaria

Serveis Socials

Urbanisme

678 54 89 38

607 62 27 23

607 62 16 14

607 62 18 55

607 62 20 65

607 62 16 58

607 62 30 22

607 62 23 38

96 245 26 12

96 245 27 37

adl@castellosom.com

ine-pmh@castellosom.com

registre@castellosom.com

intervencio@castellosom.com

policia@castellosom.com

recaptacio@castellosom.com

rrhh@castellosom.com

adminsecretaria@castellosom.com

adminss@castellosom.com

urbanisme@castellosom.com

DEPARTAMENT                    TELÈFON             CORREU ELECTRÒNIC

Telèfons i emails per departaments

Números de telèfons directes i els correus electrònics dels departaments de l'Ajuntament de Castelló

iNFO ÚTil
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4. Participació dels grups 
polítics representats a l’Ajuntament

Populars de Villanueva de Castellón 
Villanueva
de Castelló

Espai reservat als partits polítics  amb representació municipal on amb la seua llibertat poden elegir la seua 
participació!



45

grups polítics

Socialistes de Castelló PSPV

Les casualitats en política no existeixen i Castelló no 
és una excepció.

Les inversions al nostre poble porten la marca soci-
alista, la marca governar per a les persones ja que 
el nostre poble ha rebut del Fons de Cooperació de 
la Diputació de València un total de 173.8563 € i del 
Pla d’Inversions 2022- 2023 una quantitat que puja 
a 631524 €, un total de més de 800000 €, una XIFRA 
HISTÒRICA, no és casualitat.

La bona gestió de de la Generalitat Valenciana amb 
Ximo Puig, i la gestió de la Diputació de València 
amb Toni Gaspar, ambdós presidents del PSPV mar-
quen la diferència i aposten pel municipalisme.

Continuem marca socialista:

PLA EDIFICANT, primer objectiu de Ximo Puig, erra-
dicar els barracons dels centres públics i construir 
els centres educatius pendents des de fa més de 20 
anys.

C.E.I.P. “Seven Torres”, FET.

I.E.S. “VICENT GANDIA”, noves finestres, noves pistes 
esportives i un pavelló impressionant, FET.

Aquestos projectes no s’hagueren dut endavant si 
en la Generalitat i Diputació no manara un govern 
progressista, ja que els municipis depenen d’estes 

institucions per poder realitzar-los, pel cost tan alt 
que comporta.

Recordem, la greu crisi del coronavirus en el que el 
de nou Generalitat i Diputació inicien uns plans de 
recuperació urgents per als que els municipis pu-
guen gestionar estes ajudes tan necessàries, marca 
PSPV.

Pla RESISTIR, ajudes directes a empreses i autònoms 
dotat en 340 milions.

Ajudes lloguer dotat en 21 milions.

Sanitat obri la creació de 6000 places, entre altres.

A nivell local, iniciem un nou projecte: I’obertura 
d’una nova seu del poble socialista al C/ Ramon i 
Cajal, 3 amb I’objectiu d’estar més a prop de la ciu-
tadania, política al carrer, per escoltar, la finalitat ha 
de ser sempre la mateixa, els veïns i veïnes del poble.

Per la nostra part només queda treballar i treballar, 
amb un projecte en el que cap tot el món, sense que 
ningú quede al marge, en el que totes les opinions 
compten i la finalitat deu ser sempre, el poble de 
Castelló.

Obrim noves portes a la ciutadania.

Socialistes de Castello PSPV
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Un poble amb futur

Espai reservat als partits polítics  amb representació municipal on amb la seua llibertat poden elegir la seua 
participació!
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‘No faces de la teua ignorància un argument’ - Joan Fuster

I de nou Agost…

Agost, sinònim d’estiu, sinònim de calor i, sobretot, 
sinònim de les Festes Majors i de Moros i Cristians de 
Castelló que, enguany, seran més especials, si cap.

I és que, l’Associació Festera de Moros i Cristians 
celebra el seu 50 aniversari i ho fa carregada d’ac-
tes emotius i diversos en què queda patent que no 
podem desvincular la festa de Moros i Cristians i el 
poble de Castelló.

Tot i el periode estival, aquest equip de govern no 
descansem; i no descansem perquè continuem 
fent poble i perquè continuem fent de Castelló un 
poble que creix; un poble que tinga els recursos i 
les infraestructures que mereix; un poble que tin-
ga cura dels seus ciutadans i ciutadanes; un poble 
que tinga els serveis socials a disposició de la ciu-
tadania; en definitiva, un poble que no s’ature. La 
nostra tasca com a equip de govern és i sempre ha 
sigut gestionar, per a totes i tots, els interessos dels 
castelloners i castelloneres; i això és el que ens pre-
ocupa.  La resta, són banalitats.

Per això, hem portat endavant -després de diversos 
intents en altres legislatures- una vertadera participa-
ció ciutadana en què totes i tots hem participat apor-
tant les nostres pròpies propostes i donant suport a 
aquelles que considerem més adequades per fer del 
nostre Castelló un lloc on viure millor.

Hem aconseguit ser un dels 136 municipis pilot de 
l’Estat ,en l’Agenda Urbana 2030, i del que només hi 
ha 2 a la Ribera (Alzira i Castelló); hem fixat 26 ob-
jectius específics en 5 línies d’actuació per fer de 
Castelló un poble més pròsper, inclusiu, pròxim, sa-
ludable i obert.

Pel que fa a les ajudes que gestionem des de 
l’equip de govern cal assenyalar que hem estat al 
costat de les persones; en primer lloc no hem co-
brat la taxa d’utilització de l’espai públic per part 
dels bars; per un altre costat, hem fraccionat els 
pagaments dels impostos, hem creat llocs de tre-
ball per mitjà dels programes EXPLUS, EMPUJU... 
tant per a majors de 30 anys com per a les perso-
nes joves i anem a continuar fent-ho amb la con-
tractació de 4 persones operàries que s’encarre-
garan de complementar la neteja viària del nostre 
poble, entre altres.

Però sabem que encara hi ha molt per a fer, com diu 
Isabel-Clara Simó: ‘el cabet en la faena’ per això no 
defallirem per a aconseguir-les, com l’esperat Centre 
de Dia de persones majors, del qual ja tenim feta la 
delegació de competències per a la rehabilitació de 
l’antic col·legi Severí Torres.

Continuem fent poble, continuem sent poble perquè 
som un poble que creix.

No teniu més conviccions que les
decididament imprescindibles

Joan Fuster




