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1. Salutació de l’Alcalde

E. Òscar Noguera Alberola
Alcalde de Castelló

Veïnes i veïns de Castelló, en primer lloc voldria aprofitar 
aquestes línies per desitjar-vos que en aquestes dates tan 
assenyalades puguem estar totes i tots asseguts davant 
d’una bona taula, que puguem gaudir de les reunions 
familiars que ens fan ser tant nostres, que puguem parlar 
de totes aquelles coses que ens han passat aquest any i de 
les bones intencions que, de segur, van a vindre l’any 2023.

És moment de retrobar-nos en amics i companys; és 
moment de deixar enrere aquest temps d’incertesa en 
què no ens podíem ajuntar a conseqüència de la maleïda 
pandèmia, és moment de passar molt bones festes i 
esperar que 2023 vinga replet de bons moments.

En aquestes festes solem engalanar alguns carrers del 
nostre poble amb llums i motius festius i com per tots i totes 
és conegut que el preu de la llum està molt alt, en alguns 
debats s’està parlant de si és convenient posar llums o no, 
des del nostre equip de Govern volem informar-vos que sí 
que posarem llums, per què prenem aquesta decisió?

El motiu és fàcil: des del moment en què accedirem al 
govern en 2015 una de les prioritats va ser la sostenibilitat 
i per aquest motiu ens posarem mans a l’obra, perquè el 
cap ha estar sempre en la feina i no pensant en el que pot 
passar. Canviàrem les llum leds existents per altres més 
eficients i, tot i que sabem que encara queden alguns 
carrers per canviar, estem treballant perquè abans que 

acabe la legislatura tindrem tot el poble en llums de baix 
consum (leds).

I com que el que val són fets i no les bones raons, ara vos 
detallarem el consum:

Import de total de la despesa de llum de tots els edificis 
municipals i zona urbana:

Any 2013 va ser de: 243.581,29 €
Any 2018 va ser de: 184.383,73 €
Any 2022 va ser de: 181.418,63 € (fins octubre)

En aquesta última xifra hem de tindre en compte el tope 
del gas, que per a l’Ajuntament està sent d’11.515,56 € per 
mes.

Com es pot apreciar hem fet un esforç important en la 
reducció de la despesa de llum, com per exemple en el 
canvi de les llums del camp de futbol, i continuarem fent 
més accions com aquesta amb l’ajuda de totes i tots.

Continuarem treballant perquè el nostre poble siga 
capdavanter en la reducció de la despesa de llum i la 
millora de l’eficiència energètica.

Una salutació per a totes i tots i que gaudiu d’aquestes 
festes. Salut, treball i bon any
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2. Plenaris municipals 

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.06/2022, DE CARÀCTER 
ORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNY DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. de l’Ajun-
tament núm.8, el dos de juny 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, assistint els 
regidors/es 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’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 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.

Assisteix Maria Vila Donato, Interventora General de l’Ajun-
tament de Castelló.

La present sessió se celebra de forma presencial, tal com s’ha 
disposat en la RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE 
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 06 DE 
2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL DIJOUS DIA 
2 DE JUNY DE 2022, A LES 19:00 HORES. (EXPEDIENT NÚM. 
1393/2022)

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i de la 
Secretària, així com l’existència del quòrum 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

1. PRESSA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DE LA CORPO-
RACIÓ DE RUBÉN GARRIDO SÁNCHEZ.

PART RESOLUTIVA

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

•  Acta de la sessió ordinària del Ple ordinari de data 24 de 
març de 2022.

•  Acta de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 
data 27 d’abril de 2022.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFOR-
MATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, MIRAGALL, RADIO 
I ESPORTS:

3.1. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Conveni de col·la-
boració per a l’adhesió a la plataforma de ciutats intel·ligents 
Connecta València per a Entitats Locals de la Diputació de 
València (Expedient núm. 1952/2022).

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFOR-
MATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, 
SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

4.1. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla Normatiu de 
l’Ajuntament de Castelló per a l’exercici 2022 (Expedient núm. 
872/2022).

4.2. Proposta d’acord sobre la delegació del servei de Tramitació 
i Gestió els procediments sancionadors en la Mancomunitat 
de la Ribera Alta (Expedient núm. 1028/2022).

4.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla Territorial Munici-
pal d’Emergències de Protecció Civil (Expedient núm.1189/2022).

4.4. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla d’Actuació 
Municipal Sísmic (Expedient núm.1190/2022).

4.5. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la modificació de 
crèdit núm.21/2022 per la modalitat de Crèdit Extraordinari 
i Suplement de Crèdit (RTGG) (Expedient núm.1314/2022).

4.6. Proposta d’acord sobre l’aprovació de Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdit núm.3/2022 (Expedient núm.1301/2022).
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4.7. Proposta d’acord sobre l’aprovació de modificació de 
crèdit núm.22/2022 per la modalitat de Crèdit Extraordinari i 
Suplement de Crèdit (Expedient núm.1316/2022)

5. MOCIONS

5.1. Moció presentada pel grup municipal Gent de Castelló 
i d’Esquerra:Compromís pel futur del Xúquer i de l’Albufera, 
per la Ribera.

5.2. Moció presentada pel grup municipal Gent de Castelló i 
d’Esquerra:Compromís per a instar al Govern de l’Estat a revisar 
la prohibició de les cremes agrícoles.

5.3. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular 
contra la concessió de més cabdal del Xúquer per als regadius 
de la Manxa.

5.4. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular 
per a instar al Consell de la Generalitat a regular les condicions 
d’excepcionalitat en la crema de residus vegetals generats en 
l’entorn agrícola o silvícola.

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

PART DE cONTROL

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

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

9. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

10. PRECS I PREGUNTES

1. PRESSA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DE LA CORPO-
RACIÓ DE RUBÉN GARRIDO SÁNCHEZ.

Per l’Alcaldia es comunica que, degut a un problema de salut 
i hospitalari, Rubén Garrido Sánchez ha estat indisposat per a 
acudir a la sessió plenària, per la qual cosa prendrà possessió 
del seu càrrec com a nou regidor de l’Ajuntament de Castelló 
en el pròxim Ple que se celebre.

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 

•  Acta de la sessió ordinària del Ple ordinari de data 24 de 
març de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària 
corresponent al Ple de l’Ajuntament celebrada en data 24 
de març 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. Richard Garrigues González; Dª Núria 
Gregori Sebastià (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 Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; 
Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).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 del Ple de la Corporació de 
data 27 d’abril de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la sessió extraordi-
nària corresponent al Ple de l’Ajuntament celebrada en data 
27 d’abril 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. Richard Garrigues González; Dª Núria 
Gregori Sebastià (del Grup Municipal de Gent de Castelló i 
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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 Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; 
Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).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.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFOR-
MATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, MIRAGALL, RADIO 
I ESPORTS:

3.1. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Conveni de col•la-
boració per a l’adhesió a la plataforma de ciutats intel•ligents 
Connecta València per a Entitats Locals de la Diputació de 
València (Expedient núm. 1952/2022).

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet 
a votació la Proposta d’Acord 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. Richard Garrigues 
González; Núria Gregori Sebastià (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 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.

4.7. Proposta d’acord sobre l’aprovació de modificació de 
crèdit núm.22/2022 per la modalitat de Crèdit Extraordinari i 
Suplement de Crèdit (Expedient núm.1316/2022).

Pel Sr. President es dona lectura a la proposta d’acord de data 
19 de maig de 2022.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet 
a votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: 
Vots a favor: 10, corresponent 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; Núria Gregori Sebastià (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes 
(del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià); Dª Vi-
centa Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García 
Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).Vots en contra: Cap; 
Abstencions: 2 corresponents a Dª Hortensia Gómez Llàcer; 
Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista);

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

5. MOCIONS

5.1. Moció presentada pel grup municipal Gent de Castelló 
i d’Esquerra:Compromís pel futur del Xúquer i de l’Albufera, 
per la Ribera.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet 
a votació la Proposta d’Acord 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. Richard Garrigues 
González; Núria Gregori Sebastià (del Grup Municipal de Gent 
de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Richart Chafes 
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(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.

5.2. Moció presentada pel grup municipal Gent de Castelló 
i d’Esquerra:Compromís per a instar al Govern de l’Estat a 
revisar la prohibició de les cremes agrícoles.

Pel Sr.Alcalde es llig la moció presentada.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet 
a votació la Proposta d’Acord 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. Richard Garrigues 
González; Núria Gregori Sebastià (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 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.

5.3. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular 
contra la concessió de més cabdal del Xúquer per als regadius 
de la Manxa.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots 
a favor: 4, corresponent als Srs/Sres D. Bryan Richart Chafes 
(del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià); Dª 
Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana 
García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular)  .Vots en 
contra: Cap; Abstencions: 8 corresponents 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; Núria Gregori Sebastià (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); Dª 
Hortensia Gómez Llàcer; Dª Raquel Herrero Sánchez (del 
Grup Municipal Socialista).

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

5.4. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular 
per a instar al Consell de la Generalitat a regular les condicions 
d’excepcionalitat en la crema de residus vegetals generats 
en l’entorn agrícola o silvícola.  

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet 
a votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: 
Vots a favor: 5, corresponent als Srs/Sres Dª Vicenta Caerols 
Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del 
Grup Municipal Partit Popular); Dª Hortensia Gómez Llàcer; 
Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socialista) 
.Vots en contra: Cap; Abstencions: 7 corresponents 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; Núria Gregori Sebastià (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); .D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià)

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

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

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

6.1. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a 
l’abolició de la prostitució.

 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: 6, corresponent als Srs/Sres  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 
Popular).Vots en contra: Cap; Abstencions: 6 corresponents 
a D. Emilio Oscar Noguera Alberola, Dª Teresa Fuster Ortiz; 
Núria Gregori Sebastià: Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
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Xavier Tortosa Penadés; D. Richard Garrigues González (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís).

Per la Secretària s’explica que en aquest cas es requereix l’ob-
tenció de la majoria absoluta per a declarar l’urgència i, en cas 
d’empat, no opera el vot de qualitat de l’Alcaldia. Per tant, no es 
pot resoldre l’empat i no s’obté la majoria absoluta necessària 
per a declarar la urgència i debatre la moció.

6.2. Proposició sobre l’aprovació de la modificació de crè-
dit núm.25/2022 per Suplement de Crèdit (Expedient núm. 
1451/2022).

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: 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 González (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 Vidal; D. Leopoldo 
Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit 
Popular). Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots 
a favor: 9, corresponents 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; Núria Gregori Se-
bastià (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) 
.Vots en contra: Cap; Abstencions: 3 corresponent als Srs/
Sres Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª 
Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

PART DE cONTROL

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

Es dona compte de les següents Resolucions adoptades (De-
crets 0332-0640, de 2022) que s’han posat a disposició dels 
regidors i regidores:

10. PRECS I PREGUNTES 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència proce-
deix a alçar la sessió essent les vint hores i quaranta set minuts 
(20:47 hores) del dia dos de juny de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió
LA SECRETÀRIA   - Àngela Garcia Fayos -    
EL PRESIDENT - Oscar Noguera Alberola -



9

PLENARIS MUNIcIPALS

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.07/2022, DE CARÀCTER 
EXTRAORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 9 DE JUNY DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. de l’Ajun-
tament núm.8, el nou de juny de dos mil vint-i-dos, essent les 
vint hores i set minuts (20:07 hores), es reuneixen els que a 
continuació se citen:

Presideix D. Emilio Oscar Noguera Alberola, assistint els 
regidors/es 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’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 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.

Assisteix la Interventora General de l’Ajuntament de Castelló, 
Dª María Vila Donato.

La present sessió se celebra de forma presencial, tal com s’ha 
disposat en la  RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE 
NÚMERO 07 DE 2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, 
PER AL DIJOUS DIA 9 DE JUNY DE 2022, A LES 20:00 HORES 
(EXPEDIENT NÚM. 1493/2022).

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i de la 
Secretària, així com l’existència del quòrum 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

1. Pressa de possessió com a membre de la Corporació de 
Rubén Garrido Sánchez.

PART RESOLUTIVA

2. Proposició sobre l’acord d’aprovació definitiva de 
l’Estudi de Detall l’Illa Ronda Sud – Germana Assumpció 
de Castelló (Expedient núm.1340/2021).

3. Proposició sobre l’acord d’aprovació del Reconei-
xement Extrajudicial de Crèdit núm.4/2022 (Expedient 
núm.1477/2022).

1. Pressa de possessió com a membre de la Corporació de 
Rubén Garrido Sánchez.

Havent-se personat l’interessat en la sessió, per l’Alcaldia se li 
invita a prendre possessió del càrrec previ el jurament o pro-
mesa d’acatament a la Constitució. A aquest efecte se li facilita 
la fórmula establida en el Reial Decret 707/1979, d’1 d’abril. 
Per Dº RUBÉN GARRIDO SÁNCHEZ, es procedeix a prestar el 
jurament o promesa del càrrec manifestant: “Promet per la 
meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”

Tot seguit, i després de considerar que s’han complit els re-
quisits legalment previstos per a l’adquisició de la condició de 
Regidor membre de la Corporació, l’Alcalde dóna possessió a 
Dº RUBÉN GARRIDO SÁNCHEZ del seu càrrec.

2. Proposició sobre l’acord d’aprovació definitiva de 
l’Estudi de Detall l’Illa Ronda Sud – Germana Assumpció 
de Castelló (Expedient núm.1340/2021).

Al moment de la convocatòria de la sessió del Ple l’assumpte 
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no estava dictaminat per la respectiva Comissió Informativa raó 
per la qual, amb caràcter previ, per la Presidència se sotmet a 
votació, d’acord amb allò disposat pels articles. 82.3 del ROF i 
97.2 del mateix cos legal, la ratificació de la inclusió en l’ordre 
del dia de l’esmentat assumpte, donant el següent resultat: 
Vots a favor: 13, corresponents 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; D. Rubén Garrido 
Sánchez (del Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquer-
ra: 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 Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García 
Mayo (del Grup Municipal Partit Popular); Vots en contra: Cap; 
Abstencions: Cap.

L’Alcaldia proclama que l’Ajuntament Ple aprova la ratificació 
de la inclusió.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet 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 González; D. Rubén Garrido Sánchez (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 
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 per unanimitat.

3. Proposició sobre l’acord d’aprovació del Reconei-
xement Extrajudicial de Crèdit núm.4/2022 (Expedient 
núm.1477/2022).

Al moment de la convocatòria de la sessió del Ple l’assumpte 
no estava dictaminat per la respectiva Comissió Informativa raó 
per la qual, amb caràcter previ, per la Presidència se sotmet a 
votació, d’acord amb allò disposat pels articles. 82.3 del ROF i 
97.2 del mateix cos legal, la ratificació de la inclusió en l’ordre 
del dia de l’esmentat assumpte, donant el següent resultat: 
Vots a favor: 13, corresponents 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; D. Rubén Garrido 
Sánchez (del Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquer-
ra: 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 Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García 

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

L’Alcaldia proclama que l’Ajuntament Ple aprova la ratificació 
de la inclusió.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: 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 Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. 
Richard Garrigues González; D. Rubén Garrido Sánchez (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 Her-
rero Sánchez (del Grup Municipal Socialista);.Vots en contra: 
Cap; Abstencions: 3 corresponents als Srs/Sres Dª Vicenta 
Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana García Mayo 
(del Grup Municipal Partit Popular)

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència pro-
cedeix a alçar la sessió essent les vint hores i quinze minuts 
(20:15 hores) del dia nou de juny de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió
LA SECRETÀRIA   - Àngela Garcia Fayos -    
EL PRESIDENT - Oscar Noguera Alberola -
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ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.08/2022, DE CARÀCTER 
EXTRAORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNY DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. de l’Ajun-
tament núm.8, el vint-i-dos de juny de dos mil vint-i-dos, 
essent les dinou hores (19:00 hores), es reuneixen els que a 
continuació se citen:

Presideix D. Emilio Oscar Noguera Alberola, assistint els 
regidors/es  Dª Teresa Fuster Ortiz; Dª Núria Gregori Sebastià; 
Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. 
Richard Garrigues González; D. Rubén Garrido Sánchez (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 
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.

La present sessió se celebra de forma presencial, tal com s’ha 
disposat en la   RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE 
NÚMERO 08 DE 2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER 
AL DIMECRES DIA 22 DE JUNY DE 2022, A LES 19:00 HORES 
(EXPEDIENT NÚM. 1676/2022).

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i de la 
Secretària, així com l’existència del quòrum 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. Proposició sobre l’acord d’acceptació de la Proposta 
de Resolució de la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives de la delegació de competències en 
matèria d’infraestructures de serveis socials en l’Ajunta-
ment de Castelló per a la rehabilitació de l’antic col•legi 
Severí Torres de titularitat municipal i situat en el C/
Francesc Benetó,núm.5, com a a centre de dia de persones 
majors dependents, dins del marc de Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. (Expedient núm.1604/2022).

2. Proposició sobre l’acord d’aprovació de modificació de 
crèdit núm.28/2022 per modalitat de Crèdit Extraordinari 
o Suplement de crèdit. (Expedient núm.1670/2022).

1. Proposició sobre l’acord d’acceptació de la Proposta 
de Resolució de la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives de la delegació de competències en 
matèria d’infraestructures de serveis socials en l’Ajunta-
ment de Castelló per a la rehabilitació de l’antic col•legi 
Severí Torres de titularitat municipal i situat en el C/
Francesc Benetó,núm.5, com a a centre de dia de persones 
majors dependents, dins del marc de Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. (Expedient núm.1604/2022).

Al moment de la convocatòria de la sessió del Ple l’assumpte 
no estava dictaminat per la respectiva Comissió Informativa raó 
per la qual, amb caràcter previ, per la Presidència se sotmet a 
votació, d’acord amb allò disposat pels articles. 82.3 del ROF i 
97.2 del mateix cos legal, la ratificació de la inclusió en l’ordre 
del dia de l’esmentat assumpte, donant el següent resultat: 
Vots a favor: 12, corresponents als Srs./Sres. D. Emilio Oscar 
Noguera Alberola; Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori Sebas-
tià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; 
D. Richard Garrigues González; D. Rubén Garrido Sánchez (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); 
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.

L’Alcaldia proclama que l’Ajuntament Ple aprova la ratificació 
de la inclusió.

Pel Sr. President es dona lectura a la proposta d’acord de data 
22 de juny de 2022.
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Obert el torn d’intervencions es produeixen, en síntesi, les 
que s’assenyalen:

Pel Sr.President manifestant que a finals de l’any passat ja 
vam mantenir contactes en la Conselleria, es va redactar una 
memòria i es va publicar sobre el Centre de Dia. Ara ha arribat 
la Resolució de la Conselleria que s’ha de passar per Ple amb 
un import entorn als dos milions que es durà a terme en dues 
anualitats que segurament, a l’igual que amb l’Edificant no 
podrem complir. La Generalitat no dona abast per a fer tot i, 
en principi, anem a fer un Centre de Dia que constarà d’entre 
80 i 100 places, i açò només és per a la construcció perquè la 
gestió no se sap encara qui l’assumirà, atès que hi ha varies 
possibilitats però cap està prevista ni decidida. És similar a la 
gestió del COM.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots 
a favor: 12, 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; D. Rubén Garrido Sánchez (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); 
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 per unanimitat.

2. Proposició sobre l’acord d’aprovació de modificació de 
crèdit núm.28/2022 per modalitat de Crèdit Extraordinari 
o Suplement de crèdit. (Expedient núm.1670/2022).

Al moment de la convocatòria de la sessió del Ple l’assumpte 
no estava dictaminat per la respectiva Comissió Informativa raó 
per la qual, amb caràcter previ, per la Presidència se sotmet a 
votació, d’acord amb allò disposat pels articles. 82.3 del ROF i 

97.2 del mateix cos legal, la ratificació de la inclusió en l’ordre 
del dia de l’esmentat assumpte, donant el següent resultat: 
Vots a favor: 12, corresponents als Srs./Sres. D. Emilio Oscar 
Noguera Alberola; Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori Sebas-
tià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; 
D. Richard Garrigues González; D. Rubén Garrido Sánchez (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); 
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.

L’Alcaldia proclama que l’Ajuntament Ple aprova la ratificació 
de la inclusió.

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 Núria Gregori Sebastià; Dª 
María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. 
Richard Garrigues González; D. Rubén Garrido Sánchez (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 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 per unanimitat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència proce-
deix a alçar la sessió essent les dinou hores i deu minuts (19:10 
hores) del dia vint-i-dos de juny de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió
LA SECRETÀRIA   - Àngela Garcia Fayos -    
EL PRESIDENT - Oscar Noguera Alberola - 
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La present sessió se celebra de forma presencial, tal com 
s’ha disposat en la RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 
09 DE 2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL DIJOUS 
DIA 21 DE JULIOL DE 2022, A LES 19:00 HORES. (EXPEDIENT 
NÚM. 1956/2022)

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i de la 
Secretària, així com l’existència del quòrum 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’ESBORRANY DE 
LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

•  Acta de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 
2 de juny de 2022.

•  Acta de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 
data 9 de juny de 2022.

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.09/2022, DE CARÀCTER 
ORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. de l’Ajunta-
ment núm.8, el vint-i-un de juliol 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, assistint els 
regidors/es Dª Teresa Fuster Ortiz, Dª Núria Gregori Sebastià; 
Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa Penadés; D. 
Richard Garrigues González; D. Rubén Garrido Sánchez (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); 
D. Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); 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).

No assisteix la regidora Dº. Hortensia Gómez Llàcer (del Grup 
Municipal Socialista).

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

Assisteix Maria Vila Donato, Interventora General de l’Ajun-
tament de Castelló.
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•  Acta de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 
data 22 de juny de 2022.

2.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFOR-
MATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, 
SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

2.1. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Compte General 
de l’exercici 2021 (Expedient núm.1231/2022).

2.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació dels dies festius per a 
l’any 2023 (Expedient núm.1837/2022).

2.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla Urbà d’Actuació 
Municipal de Castelló (PUAM) (Expedient núm.1893/2022).

2.4. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la modificació de 
crèdit núm.33/2022 per modalitat suplement de crèdit (Expe-
dient núm.1936/2022).

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

PART DE cONTROL

4.  DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP 
MUNICIPAL GENT DE CASTELLÓ I ESQUERRA: COMPRO-
MÍS SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DELS SEUS MEMBRES EN LES 
COMISSIONS INFORMATIVES.

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

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

7. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

8. PRECS I PREGUNTES

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 
LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

•  Acta de la sessió ordinària del Ple ordinari de data 2 de juny 
de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària 
corresponent al Ple de l’Ajuntament celebrada en data 2 de 
juny 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. Richard Garrigues González; Dª Núria Gre-
gori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup Municipal 
de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Richart 
Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià); 
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.

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 del Ple de la Corporació de 
data 9 de juny de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la sessió extra-
ordinària corresponent al Ple de l’Ajuntament celebrada en 
data 9 de juny 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. Richard Garrigues González; Dª 
Núria Gregori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
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Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); 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.

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 ordinària del Ple extraordinària de data 22 
de juny de 2022.

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació l’acta de la sessió extra-
ordinària corresponent al Ple de l’Ajuntament celebrada en 
data 22 de juny 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. Richard Garrigues González; Dª 
Núria Gregori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); 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.

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 INFOR-
MATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, 
SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

2.1. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Compte General 
de l’exercici 2021 (Expedient núm.1231/2022).

Per la Presidència es dona lectura a la proposta d’acord de 
data 25 de maig de 2022.

Obert el torn d’intervencions,

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots 
a favor: 9, corresponent 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 
Núria Gregori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal 
Socialista); Vots en contra: Cap; Abstencions: 3  correspo-

nent als Srs/Sres Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos 
Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).

 Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

2.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació dels dies festius 
per a l’any 2023 (Expedient núm.1837/2022).

Per la Presidència es dona lectura a la Proposta d’acord de 
data 8 de juliol de 2022.

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

El Sr. Alcalde manifestant que la proposta dels dos dies festius 
per a l’any que ve ha estat negociada i els dies que es proposen 
són el 22 d’agost i el 13 de desembre.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord 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. Richard Garrigues González; Dª 
Núria Gregori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 



16

PLENARIS MUNIcIPALS

País Valencià); 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.

2.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla Urbà 
d’Actuació Municipal de Castelló (PUAM) (Expedient 
núm.1893/2022).

Per la Presidència es dona lectura a la Proposta d’acord de 
data 8 de juliol de 2022.

 Obert el torn d’intervencions es produeixen,

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots 
a favor: 9, corresponent 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 
Núria Gregori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal 
Socialista); Vots en contra: Cap; Abstencions: 3  correspo-

nent als Srs/Sres Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos 
Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).

 Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

2.4. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la modificació 
de crèdit núm.33/2022 per modalitat suplement de crèdit 
(Expedient núm.1936/2022).

Per la Presidència es dona lectura a la Proposta d’acord de 
data 14 de juliol de 2022.

 Obert el torn d’intervencions es produeixen,

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots 
a favor: 9, corresponent 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 
Núria Gregori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal 
Socialista); Vots en contra: Cap; Abstencions: 3  correspo-
nent als Srs/Sres Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos 
Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).
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 Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

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

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

3.1. Proposta d’acord sobre la declaració de crèdit no 
disponible (Expedient núm.1990/2022).

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: 12, corresponent 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 Núria Gregori Sebastià; D. Rubén Garrido Sánchez (del 
Grup Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); 
D. Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); 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.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots 
a favor: 9, corresponents 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; 
Núria Gregori Sebastià; Sr. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal 
Socialista) .Vots en contra: Cap; Abstencions: 3 corresponent 
als Srs/Sres Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos 
Aviñó; Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).

 Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova.

PART DE cONTROL

4.  DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP 
MUNICIPAL GENT DE CASTELLÓ I ESQUERRA: COMPROMÍS 
SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DELS SEUS MEMBRES EN LES 
COMISSIONS INFORMATIVES.

Pel Sr. Alcalde manifestant que cal donar compte d’una mo-
dificació de l’equip de govern perquè, com que va haver una 
dimissió i ara ha entrat Rubén, calia modificar els membres del 
nostre grup per a les comissions informatives que s’especifiquen.

5. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, 

D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

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

Es dona compte dels següents acords adoptats per la Junta 
de Govern Local que s’han posat a disposició dels regidors i 
regidores:

7. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

8. PRECS I PREGUNTES

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència proce-
deix a alçar la sessió essent les vint hores (20:00 hores) del dia 
vint-i-un de juliolde 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió
LA SECRETÀRIA   - Àngela Garcia Fayos -    
EL PRESIDENT - Oscar Noguera Alberola -
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ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.10/2022, DE CARÀCTER 
EXTRAORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 11 D’AGOST DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. de l’Ajun-
tament núm.8, l’onze d’agost de dos mil vint-i-dos, essent 
les vint hores i un minut (20:01 hores), es reuneixen els que a 
continuació se citen:

Presideix D. Richard Garrigues González, primer tinent d’alcalde, 
alcalde per substitució segons Resolució d’Alcaldia núm.2022-
0904, de 28.07.2022, assistint els regidors/es Dª Núria Gregori 
Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tortosa 
Penadés; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup Municipal de 
Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Richart 
Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià); 
Dª Raquel Herrero Sánchez - Martínez (del Grup Municipal So-
cialista); Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; 
Dª Ana García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).

No assisteixen els regidors/es D.Emilio Oscar Noguera Alberola; 
Dª. Teresa Fuster Ortiz (del Grup Municipal de Gent de Castelló i 
d’Esquerra: Compromís); Dª Hortensia Gómez Llàcer (del Grup 
Municipal Socialista).

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’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE 
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 
10 DE 2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL DIJOUS 
DIA 11 D’AGOST DE 2022, A LES 20:00 HORES (EXPEDIENT 
NÚM. 2139/2022).

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i de la 
Secretària, així com l’existència del quòrum 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.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT 
CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

1.- Proposta d’acord sobre la modificació de la Relació de 
Llocs de Treball (Expedient núm.1211/2022).

Per la Presidència es dona lectura a la Proposta d’acord de 
data 1 d’agost de 2022.

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

Pel Sr.President manifestant que com ja vam comentar a la 
Comissió portem a Ple la proposta de modificació de la RLT 
per a 2022, de la naturalesa d’un lloc de treball A2 passant 
de ser laboral a funcionarial, i està negociada i aprovada per 
unanimitat de la Mesa de Negociació.

Per la Sra. Vicenta Caerols Vidal (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que estem parlant d’un lloc de treball 
que venia subvencionat per Conselleria i ara es perd.

Pel Sr. President es contesta que desconec si ve subvencionat, 
però eixe fet no canvia la naturalesa del lloc. Tenim el lloc creat 
en la RLT i la despesa va a fer-se igual.

Pel Sr.Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra 
Unida del País Valencià) manifestant que pel que jo recorde 
la Generalitat venia subvencionant llocs i arriba un moment 
que es decideix que ja no fa falta o directament és l’Ajuntament 
qui ho assumeix. Quan nosaltres vam entrar a l’Ajuntament ja 
li pagàvem nosaltres i el vam assumir.

Per la Sra. Vicenta Caerols Vidal (del Grup Municipal Popular) 
manifesta que recorde que el contracte tenia uns dies anuals.

Pel Sr. President es contesta que, en veritat, el que importa és 
el canvi de la naturalesa que no implica si està subvencionat 
o no, és la naturalesa del lloc.

Pel Sr. Leopoldo Puertos Aviñó (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que a ella se li pagava d’una subvenció 
de Conselleria i ara li pagareu vosaltres. La meua pregunta és: 
ja no ve la subvenció de la Conselleria?.

Per la Sra. Vicenta Caerols Vidal (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que  votarem a favor, però és una cosa 
que ens haguera agradat que s’haguera explicat.

Pel Sr. President es contesta que si el dubte s’haguera mani-
festat el dia de la Comissió, hui s’haguera pogut resoldre i vos 
diríem exactament com és. De totes maneres, es pot esbrinar.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots a 
favor: 10, corresponent als Srs/Sres D. Richard Garrigues Chafes; 
Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
Xavier Tortosa Penadés; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); 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, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat.

2.- Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla de Mesures 
Antifrau de l’Ajuntament de Castelló (Expedient 2058/2022).

Per la Presidència es dona lectura a la Proposta d’acord de 
data 1 d’agost de 2022.

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

Pel Sr.President manifestant que, com sabeu, per a optar als 
fons europeus Next Generation havíem de tenir aprovar un Pla 
Antifrau, que no és més que un compendi de la normativa que 
hi ha vigent i que és aplicable per a erradicar tots els possibles 
casos de frau que es puguen donar en l’Administració Pública. 
El document plasma tota la normativa o els procediments a 
seguir i qui formaria part del Comité Antifrau.

Per la Sra. Vicenta Caerols Vidal (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que nosaltres votarem a favor, però no 
ja pel document en si sinó perquè pensem que és essencial i 
que s’ha de contemplar abans, ara i després.

Pel Sr.Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida 
del País Valencià) manifestant que el traduireu a valencià?

Pel Sr. President manifestant que ja està traduït, de fet, s’aprova 
en la versió en llengua castellana i en valencià.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots a 
favor: 10, corresponent als Srs/Sres D. Richard Garrigues Chafes; 
Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
Xavier Tortosa Penadés; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); 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 per unanimitat.

3.- Proposta d’acord sobre la modificació de crèdit núm.37/2022 
per modalitat de transferència de crèdit (Expedient núm. 
2089/2022).

Per la Presidència es dona lectura a la Proposta d’acord de 
data 29 de juliol de 2022.

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

Pel Sr.President manifestant que farem una baixa en l’aplicació 
pressupostària de 135.821,17 euros que estava prevista per a 
les llums dels carrers perquè ja hi ha una subvenció que co-
brirà eixa despesa i ho destinarem a la rehabilitació de l’edifici 
de la Inmavi, en el carrer Major i la plaça de l’Olm, la reforma 
de la sala multiús, i el mobiliari per a la primera planta de la 
habitatge tutelat.

Per la Sra. Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal So-
cialista) manifestant que no es podria acabar el California?

Pel Sr. President es contesta que no és un projecte que es 
descarta, sinó que valorem destinar altres subvencions a eixa 
obra perquè fa falta.

Per la Sra. Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal Socia-
lista) manifestant que hi ha moltes obres començades en molts 
edificis de l’Ajuntament, però no estan acabades.

Per la Sra. Vicenta Caerols Vidal (del Grup Municipal del Partit 
Popular) manifestant que nosaltres votarem ens abstindrem 
perquè si tenim un projecte de pressupost i sempre hi ha 
modificacions ens abstindrem.
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ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.11/2022, DE 
CARÀCTER EXTRAORDINÀRIA I URGENT, DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 7 DE 
SETEMBRE DE 2022

Al municipi de Castelló, en la casa Consistorial, Pl. de l’Ajunta-
ment núm.8, el set de setembre 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, assistint els regi-
dors/es  Dª. Teresa Fuster Ortiz; D. Richard Garrigues González;  
Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
Xavier Tortosa Penadés; D. Rubén Garrido Sánchez (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 - Martínez (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.

La present sessió se celebra de forma presencial, tal com s’ha 
disposat en la  RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE 
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE 
NÚMERO 11 DE 2022) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER 
AL DIMECRES DIA 7 DE SETEMBRE DE 2022, A LES 19:00 HORES 
(EXPEDIENT NÚM. 2346/2022).

Havent-se comprovat l’assistència de la Presidència i de la 
Secretària, així com l’existència del quòrum 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. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFOR-
MATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, 
SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

2.1- Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla d’Ac-
ció de l’Agenda Urbana Castelló Poble 2030 (Expedient 
núm.2224/2022)

2.2.- Proposta d’acord sobre la modificació de crèdit 
núm.38/2022 per Crèdit Extraordinari (Expedient núm. 
2241/2022).

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

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 urgència de la sessió que ve motivada 
per la necessitat d’aprovar el pla d’acció de l’Agenda Urbana 
Castelló Poble 2030, abans de la data prevista en la resolució 
de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana, de data 11 de desembre de 2021, de concessió d’ajudes 
per l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció local de 
l’Agenda Urbana Espanyola provinents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU, i les bases reguladores de la concessió 
d’ajudes per a l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció 
local de l’Agenda Urbana Espanyola, així com la seua respectiva 
convocatòria pel procediment de concurrència competitiva, 
aprovades per l’Ordre TMA/957/2021 del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, de 7 de setembre (BOE núm. 219, 
de 13 de setembre).

Pel Sr. Alcalde se sotmet a votació la ratificació de la urgèn-
cia de la sessió donant el següent 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; Dº Rubén Garrido Sánchez (del Grup Municipal de 
Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. Bryan Richart 

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació la Proposta d’Acord donant el següent resultat: Vots a 
favor: 7, corresponent als Srs/Sres D. Richard Garrigues Chafes; 
Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
Xavier Tortosa Penadés; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Dª Raquel Herrero Sánchez (del Grup Municipal 
Socialista). Vots en contra: Cap; Abstencions: 3 corresponents 
a Dª Vicenta Caerols Vidal; D. Leopoldo Puertos Aviñó; Dª Ana 
García Mayo (del Grup Municipal Partit Popular).

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència pro-
cedeix a alçar la sessió essent les vint hores i setze minuts del 
dia onze d’agost de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió
LA SECRETÀRIA   - Àngela Garcia Fayos -    
EL PRESIDENT - Oscar Noguera Alberola -
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PLENARIS MUNIcIPALS

Les actes de Juntes de Govern o Plenaris les podeu veure completes en: elmiragall.org/castello-som

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, per unanimitat dels presents.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFOR-
MATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, 
SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

2.1- Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla d’Ac-
ció de l’Agenda Urbana Castelló Poble 2030 (Expedient 
núm.2224/2022)

Per la Presidència es dona lectura a l’informe proposta emés 
per l’arquitecte municipal de data 26 d’agost de 2022.

Obert el torn d’intervencions.

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet a 
votació l’informe proposta donant el següent resultat: Vots 
a favor: 8, corresponent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera 
Alberola; Dº Teresa Fuster Ortiz; Dº Richard Garrigues Chafes; 
Dª Núria Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. 
Xavier Tortosa Penadés; D. Rubén Garrido Sánchez (del Grup 
Municipal de Gent de Castelló i d’Esquerra: Compromís); D. 
Bryan Richart Chafes (del Grup Municipal Esquerra Unida del 
País Valencià); Vots en contra: 5 corresponents als Srs/Sres 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); Abstencions: Cap.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat,

No produint-se més intervencions la Presidència sotmet 
a votació donant el següent resultat: Vots a favor: 13, 
corresponent als Srs/Sres D. Emilio Oscar Noguera Alberola; 
Dº Teresa Fuster Ortiz; Dº Richard Garrigues Chafes; Dª Núria 
Gregori Sebastià; Dª María Dolores Soler Lorente; D. Xavier Tor-
tosa Penadés; D. Rubén Garrido Sánchez (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 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 per unanimitat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència procedeix 
a alçar la sessió essent les dinou hores i vint-i-cinc minuts del 
dia set de setembre de 2022.

Signen electrònicament l’Acta de la sessió
LA SECRETÀRIA   - Àngela Garcia Fayos -    
EL PRESIDENT - Oscar Noguera Alberola -
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L’A.F.A de Castelló Respir és una associació de familiars 
de persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer. Les 
A.F.A són entitats sense ànim de lucre, fundades pels fa-
miliars i que tenen com a objectiu principal millorar la 
qualitat de vida de les persones malaltes d’Alzheimer i 
les seues famílies i cuidadors/res a través d’atenció inte-
gral tant a les persones malaltes com als seus familiars/
cuidadors/res.

Una de les activitats de l’A.F.A és la Unitat de Respir o Uni-
tat Terapèutica. Un  servei diürn d’atenció sociosanitària, 
per a persones  majors, amb deteriorament cognitiu per 
l’efecte de l’envelliment i per  demències,  sobretot la de 
tipus Alzheimer. (Les demències cursen amb trastorns 
psicològics i conductuals que són els que els generen 
més patiment a aquestes persones i més sobrecàrrega 
en els cuidadors/res).

La necessitat d’aquest servei de Castelló està fonamen-
tada pel fet que hi ha un gran nombre de persones afec-
tades de demència i no hi ha cap recurs que les atenga 
de manera integral al municipi ni als municipis del vol-
tant.   És necessari un recurs que oferisca un tractament 
i un abordatge no farmacològic. I que no faça obligatòria 
la institucionalització de les persones majors a centres 
residencials.

Les associacions de familiars de persones amb Alzhei-
mer tenen un paper essencial en l’abordatge integral de 
l’Alzheimer i altres demències al llarg de tot el procés de 
la malaltia. La seua tasca comença al moment del di-
agnòstic i continua al llarg de la vida del pacient al costat 
de la família afectada.

Amb la col·laboració de moltes persones  s’ha aplegat a 
ser l’associació que és actualment. Cada vegada un ser-
vei més professional i especialitzat.

L’AFA  de Castelló forma part de la Federació Valenciana 
d’Associacions de familiars de persones amb Alzheimer 
(FEVAFA), la qual pertany a la Confederació Espanyola 
d’Alzheimer (CEAFA), organització no Governamental 
d’àmbit nacional, la qual treballa per a posar l’Alzheimer 
en l’agenda política. CEAFA busca el compromís social i 
defensa els interessos i les necessitats de les persones 
amb la malaltia d’Alzheimer.

L’enllaç de les xarxes socials és:

www.facebook.com/afadecastello.respir.3

www.instagram.com/a.f.adevva

Associació Cultural
R E S P I R

ASSOcIAcIONS I cOL·LEcTIUS
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   COM FUNCIONA  

És un servei de promoció i autonomia personal, i forma 
part dels serveis de la dependència. Així que el  servei 
està subvencionat amb les Ajudes Vinculades al Servei, 
(AVS) que se tramiten des de serveis socials.

L´Associació té personalitat jurídica pròpia i capaci-
tat plena d´obrar per administrar i disposar dels seus 
béns i complir els fins que es proposa. És una associ-
ació amb activitat d’Unitat de Respir la qual també es 
manté econòmicament mitjançant subvencions d’en-
titats públiques.

Les persones que requerisquen els serveis poden acce-
dir-hi per diverses vies, és a dir, poden contactar amb 
l’associació a través de telèfon, o ser derivats del centre 
de salut i serveis socials.

L’Associació realitza la seua tasca a l’àmbit provincial de 
Castelló i poblacions del voltant, entre elles, Senyera, 
Antella, la Pobla Llarga, Sant Joanet, l’Énova, Manuel, 
Càrcer, Alcàntera, Sumacàrcer, Beneixida i Rafelguaraf.

 

    QUÉ OFEREIX?  
L’AFA realitza diverses activitats i una d’elles és “La Unitat de 
Respir” o “Unitat Terapèutica d’Alzheimer.” Les tasques són:

•  Acolliment a les famílies que reben el diagnòstic d’Alzheimer
•  Informació sobre la malaltia d’Alzheimer i la seua evolució
•  Formació adreçada als cuidadors
•  Assistència psicològica al cuidador i al pacient
•  Grups d’ajuda mútua
•  Servei d’ajut a domicili
•  Serveis de fisioteràpia
•  Servei de menjador
•  Valoracions i avaluació de l’estat físic I cognitiu.
•  Teràpies no farmacològiques:

- Activitats d’estimulació cognitiva
-  Entrenament cognitiu de les diferents funcions 
cognitives.

- Teràpia d’orientació a la realitat.
-  Orientació per al desenvolupament  d’activitats de 
la vida diària (AVD).

- Exercicis de reminiscència
- Exercicis de  psicomotricitat
- Tallers.

La part humana pren una gran importància, perquè malal-
ties com l’Alzheimer són processos llargs, durs i de vegades 
molt desconcertants i tant el metge d’atenció primària, com 
les autoritats municipals i la població general han d’estar 
sensibilitzades per poder donar l’ajuda necessària.

Cal canviar la concepció que es té de l’envelliment, perquè 
fer-se major és un èxit per a tots que tots volem. Però cal 
lluitar perquè quan les persones es fan majors i puguen  te-
nir malalties associades a l’edat, seguisquen tenint qualitat 
de vida.

ASSOcIAcIONS I cOL·LEcTIUS
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HISTÒRIA DEL CLUB ALFIL
C A S T E L L O N E N S E

El Club Alfil Castellonense practica el joc-ciència 
d’escacs, inclòs com a esport, que té el seu 
ensenyament i la seua pràctica recomanada per les 
més altes institucions educatives i culturals de la 
UNESCO. En l’actualitat té una dimensió educativa, 
social i terapèutica.

La història coneguda dels escacs a Castelló es 
remunta als anys 60, quan l’escaquista campió 
d’escacs valencià durant els anys 50 i 60, campió 
absolut de Catalunya als anys 1969 i 1970, i guanyador 
del Campionat d’Espanya d’Escacs per equips en 
1967, Eduardo Pérez Gonzalves, ciutadà de Manuel 
(Manuel 1933-2016) , va contactar amb practicants 
d’escacs a Castelló, inculcant-los la seua teoria per a 
formar bons escaquistes en aquest poble.

Quant als deixebles que va tindre a Castelló durant 
eixes dues dècades dels anys 60 i 70 van ser, entre 
altres, José Fuster Alberola, Vicente Solano Amorós, 
José Simarro Isern, Ovaldo Honrubia Gómez, Pascual 
Andrés Guardiola i Emilio Sala Bó.

Aquests jugadors van sembrar la llavor de la teoria 
que van aprendre, entre la que van poder rebre 
d’Eduardo Pérez i els llibres d’aquesta època, ja que 
tots ells eren molt estudiosos, i van portar el Club a 
enfrontar-se amb l’elit dels clubs de la província de 
València.

En un principi, durant uns anys, el club es va 
anomenar Eduardo Pérez. Entre els anys 1955 i 1987 
es va anomenar Club de Ajedrez Castellonense, 
aconseguint molts èxits, entre ells, pertànyer a 
la Primera Categoria i jugar en la Nacional, sent 
jugadors els ja anomenats, als que podem incloure  
Ferran Reig Albero, Federico Cabrera Tormo (de 
Rafelguaraf), Luís Sebastià Carbonell (de Manuel), 
Eduardo Clerigues, Amadeo Ferrer, Vicente Poveda, 
Filiberto Franco Benetó, Eladio Barrachina López, 
Juan José Isern Navarro i Ricardo Martorell Garrigues, 
com a més constants en la seua continuïtat i altres, 
com Sigfred Andrés Pons, Antoni Vizcaino Puche, 
Eugeni Gregori Climent, que s’incorporaren de la mà 
de Ferran Reig, etc.

El 5 de juny de 1989, en una reunió dels socis, es va 
decidir formalitzar el club nomenant els següents 
càrrecs:

President: José Ferrando Tortosa
Secretari: Filiberto Franco Benetó
Vocal primer: Ovaldo Honrubia Gómez
Vocal segon: Vicente Morales Alegre

Anomenant la societat esportiva CLUB ALFIL 
CASTELLONENSE.
Aquesta etapa va durar fins a l’any 1991, i després d’un 
període sense activitat, en 1994 Eladio Barrachina 
López va reprendre el club erigint-se president, 
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mentre l’escola d’escacs funcionava molt bé, al Severí 
Torres, Col·legi Hernández i Col·legi Sant Doménec, 
per part de Juan José Isern Navarro, fins a l’any 2002, 
i a l’Obrera per part de José Ramón Pausá, arribant a 
tindre 66 alumnes i dos equips, amb el segon format 
amb els xiquets de l’escola. Aleshores va ser president 
Pepe Perucho López i més tard Ovaldo Honrubia 
Gómez, ja sense activitats per part del Club.

En l’any 2018, José Ferrando Tortosa, després de 
rescatar els diners que estaven bloquejats a Deutsche 
Bank, va decidir utilitzar aquests diners per a 
reprendre de nou les activitats del Club, entrant en 
competicions i creant una escola d’escacs, amb 32 
alumnes.

En un principi van participar: Albert Deruelle Sala, 
Luis Miguel Martí Belmonte, Juan José Isern Navarro, 
Eladio Barrachina López, Victor Ghita Mariora, Rafael 
Bellver Guardiola, José Ramón Pausà Mascarós, 
Francisco Garciía Garrigues, Ricardo Vidal Aranda, 
Alberto Beneito Soler i José Ferrando Tortosa, 
ascendint a Primera Provincial.

En l’any 2019 es fa el I CAMPIONAT DE FIRA SANTA 
LLÚCIA, amb gran èxit de participació (s’acompanyen 
fotos de l’esdeveniment).

Ve la pandèmia del Coronavirus i després de la parada 
van tindre problemes en el 2021 per a confeccionar 
un equip fort.

Actualment, Pepe Ferrando està donant classes 
d’escacs de forma gratuïta al Severí Torres i al Col·legi 
Sant Doménec, i a la Biblioteca Municipal , de forma 
gratuïta els dimarts a les 18.30h., acompanyat de Rafa 
Bellver Guardiola i José Ramón Pausá Mascarós.

En el 2022, els tres, decidiren baixar de categoria per 
a incorporar xiquets/tes de l’escola i així competir 
millor, participant els 8 xiquets/tes més avançats. 
Aquests són: Juan Galán Lincán, Guillem Vallés 
Mascarós, Fâdel Benetó Abdalah, Màxim Gallego 
Benavent, Yaiza Vila Crespo, Juan Casanova Serrano, 
Leyre Bono Arándiga i Eric Navarro Tortosa.

En l’actualitat, s’han fet uns jerseis amb el logo del 
Club Alfil Castellonense, per a presentar-se com a 
equip allà on participen.

ASSOcIAcIONS I cOL·LEcTIUS
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ARTIcLES D’HISTÒRIA

Castelló va ser incorporat al regne croat de València el 
mes de juny de 1240. Entre 1240 i 1248 res no va canviar 
a Castelló de Xàtiva, llevat que una xicoteta guarnició 
cristiana es va instal·lar al Castellet. Els andalusins 
de Castelló i de les seues alqueries van continuar 
habitant-les i llaurant les seues hortes. Després de la 
conquista definitiva de Xàtiva i de la revolta general de 
la població sarraïna en 1247, el Conqueridor ordena la 
seua expulsió. L’èxode musulmà es produí en febrer de 
1248. Es despobla el lloc de Castelló, però no la resta 
d’alqueries del seu terme. Comença la colonització 
cristiana, sobretot al sud del Xúquer. 

Colonització i repartiments

Per a conéixer la colonització cristiana de Castelló tenim 
com a font principal el Llibre del Repartiment de València, 
i com a segona font els registres de la Reial Cancelleria 
conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Amb ells ens 
podem fer una idea de la tasca colonitzadora realitzada 
durant el regnat de Jaume I.

Feta la conquista de Xàtiva calia consolidar el domini 
mitjançant la repoblació, la qual es feu a València i el 
seu regne en forma de repartiments. Era una manera 
de distribuir la propietat urbana i rural. Es beneficiaren, 
en primer lloc, els qui havien col·laborat en l’empresa 

CASTELLÓ 1248-1249: 
UNA REPOBLACIÓ FALLADA
 F. Xavier Martí i Juan

militar i, després, tots els qui volien acudir. Rebien cases 
i terra segons la seua categoria social i s’obligaven a 
residir i a participar en la defensa del regne. 

La repoblació fou lenta i problemàtica, sobretot al sud 
del Xúquer. El rei tracta de buscar un equilibri entre la 
comunitat mudèjar i la cristiana.

Una donació de 1244

Les donacions al terme de Castelló consten en el llibre 
segon. N’hi ha una de l’any 1244 i les restants són de 
1248 i 1249.

El 18 de març de 1244 el rei Jaume fa una donació de 
cases i tres jovades de terra a Alzira i de cases a Castelló 
de Xàtiva per a Pere Bertran, «claverius Castellionis». 
Claverius es pot traduir per claver o clavari, que en el seu 
sentit originari es diu de qui té les claus. I qui té les claus 
té la responsabilitat de guardar alguna cosa. Per tant, 
este Pere Bertran era potser un membre, o inclús el cap, 
de la guarnició que el rei Jaume I assentà al castell de 
Castelló de Xàtiva en 1240. Esta donació és interessant 
perquè parla de cases a Castelló. És probable que entre 
l’estiu de 1240 i 1248 hi haguera més donacions que no 
s’anotaren en el volum.

POBLE I HISTÒRIA
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Els dos-cents de Castelló

El repartiment de Xàtiva comença el 21 de febrer de 
1248. La primera donació al terme de Castelló és del 22 
del mateix mes i any i l’última del 24 d’agost de 1249. 
Hi ha 17 anotacions en el Llibre del Repartiment entre 
1248 i 1249 referides a Castelló, quinze de 1248 i dos 
de 1249. Algunes, però, són repeticions amb variants: 
cinc en total. Per tant, són dotze donacions.

La donació més important, per la quantitat de terra 
concedida i pel nombre de beneficiaris, va ser la 
realitzada el 5 d’abril de 1248 a Gerald de Massoteres i 
altres dos-cents pobladors (en realitat 199), a raó de tres 
jovades per cap. Cada colon hagué de pagar deu sous 
per jovada. Al mateix temps se li oferia a cadascú una 
casa a Xàtiva. Per tant, estem parlant de pobladors de 
Xàtiva amb propietats a Castelló. Gerald de Massoteres 
no era solament el cap significatiu d’este grup sinó 
també el gestor de la distribució de terres i cases, el 
repartidor local.

L’anotació del 16 de maig de 1248 és el cas de la 
confirmació de la donació de Gerald de Massoteres 
de la casa (o cases) de Xàtiva i de les tres jovades a 
Castelló a un tal Guillem Codina. Estes tres jovades es 
troben al costat d’unes altres tres del mateix Codina i 
unes altres del carnisser Doménec.

POBLE I HISTÒRIA

Algú o alguns no van prendre possessió de les heretats. 
És el cas de Doménec Eiximén, que «no va vindre a 
Xàtiva per tal d’habitar el terme o termes assignats a 
ell i a altres pobladors de Xàtiva». Per això el 24 d’agost 
de 1249 el rei revoca la donació que se li va fer i dona 
les tres jovades que li tocaven, com a heretat franca, 
a Guillem de Sant Hipòlit. Fins ací, per tant, tenim la 
distribució de sis-centes jovades de terra entre uns 
dos-cents colons, dels quals només sabem els noms 
de Gerald de Massoteres, Guillem Codina, el carnisser 
Doménec i Guillem de Sant Hipòlit (Doménec Eiximén 
no va vindre).

Crec que este assentament col·lectiu és irreal es mire per 
on es mire. Si els colons de Castelló van rebre dos-centes 
cases a Xàtiva i resulta que el total de cases donades 
allí van ser 718, això fa el 30% del total de la madina, un 
percentatge absolutament desproporcionat. Algunes 
obres tracten de justificar-ho dient que l’assentament 
definitiu dels colons es va fer a Castelló i no a la vila de 
Xàtiva, o parlen de «miratge documental», és a dir, que 
apareixen inscrits a Xàtiva però residixen habitualment 
a Castelló. Però el problema és el mateix: hi havia a 
Castelló dos-centes cases?
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Donacions particulars

A banda d’esta donació col·lectiva hi ha donacions 
particulars. El 20 (o 22) de febrer de 1248 es concedixen 
dos jovades de terra a Roseta, llavors alqueria del terme 
de Castelló, a Guerau Esteve. Quan el rei es trobava al 
setge de Llutxent, el 12 d’abril de 1248, li dona, entre 
altres coses, a Arnau Escrivà dos jovades de terra en 
el terme de Castelló. L’endemà dona a Bernat de Vall-
llonga i a la seua muller Maria cases franques a Xàtiva 
i tres jovades a deu sous cada jovada a Castelló. El 26 
de maig de 1248 s’anota la donació de tres jovades més 
a Joaneta, filla d’un tal en Safareg. Del 30 de juny de 
1248 és la donació de dos cases franques a Xàtiva i de 
sis jovades de terra a Castelló a Bernat d’Atsat. Estos 

colons deuen formar part del grup de dos-cents i estes 
tres últimes anotacions deuen ser confirmacions de 
donacions o noves assignacions. Per tant, a les dos-
centes jovades de la donació col·lectiva només caldria 
sumar les dos de Guerau Esteve i les dos d’Arnau Escrivà. 
Les cases a Castelló no apareixen enlloc.

Tot fa pensar que hi va haver dificultats per a repartir 
les sis-centes jovades de terra. A banda de l’esmentat 
Doménec Eiximén va haver-hi molts altres que no es van 
assentar en les seues possessions, doncs s’hagueren de 
reassignar les cases i les terres. I els últims, com Bernat 
d’Atsat, eixiren guanyant, ja que en lloc d’una casa i tres 

POBLE I HISTÒRIA



33

jovades reberen dos cases i sis jovades. Una anotació 
del 27 de maig de 1248 demostra que a Castelló hi 
havia terra sobrera; un grup de deu persones rep quatre 
jovades cadascú a l’alqueria de Noras i a l’alqueria de 
Sacra «i si allí no foren suficients, al terme de Castelló 
de Xàtiva».

Una altra donació especial és la que es va fer a la 
germana de Pere de Sos en una data desconeguda. Es 
tracta d’una heretat a la torre de Rafel Barel, al terme 
de Castelló, que es va reassignar a Ferran de Bell-lloc 
el 3 de juny de 1249.

Els molins

El patrimoni reial es reserva la meitat dels beneficis 
dels molins. Un molí situat entre Énova i Castelló serà 
donat a un grup de quatre persones (Doménec Montsó, 
Pere Cristià, Joan Turpi i Guillem de Veciana) el 27 de 
maig de 1248. Un altre molí de nou rodes en el terme de 
Castelló, al costat de l’alqueria de Yelechos, serà donat 
a Bernat de Merita el 30 de juliol de 1248.

Una repoblació fallada

El procés repoblador fou poc efectiu. Encara que consta 
que a Castelló es repartiren terres per a més de dos-
cents colons, sembla que molts no hi acudiren. Només 
amb les dades del Repartiment no ens podem fer una 
idea molt clara de la colonització cristiana a Castelló 
durant el segle XIII. El llibre reflectix les primeres ofertes 
de terres i cases, que no sempre foren efectives. Després 
hi hagué repartidors locals que continuaren la tasca. 
Caldria, doncs, saber el que va passar en anys posteriors. 
Sens dubte, la colonització va ser més exitosa a partir de 
la segona meitat del segle XIII, amb l’arribada de gent 
de Catalunya i Aragó que, a poc a poc, esdevindran els 
verdaders veïns i habitadors del Castelló foral.
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Casar-se a Castelló   
en 1955

 Amadeo Romà Martorell (†)

POBLE I HISTÒRIA

El Miragall vos invita a llegir esta curiosíssima descripció dels usos i costums dels castellonencs de mitjan segle XX referits a 
les bodes. Són unes quartilles de l’obra inèdita titulada Apuntes etnológicos sobre Villanueva de Castellón. Es tracta d’un 
treball d’Amadeo Romà redactat en 1955. L’advocat i amic seu Salvador Franco Solano el va prologar. L’autor advertix al 
principi que «Quizá uno de los pincipales defectos de este trabajo consista en que todo está hecho bajo mi punto de vista, 
muy personal». Este defecte, en Amadeo, però, esdevé la seu principal virtut, ja que és esta visió personal la que més ens 
interessa ara, al cap de 67 anys.
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Fiestas.- Es costumbre que el novio invite a sus amigos a 
una paella, generalmente el domingo anterior a la boda, 
acompañándoles en este ágape los varones de la familia.

No es siempre paella, sino en casos excepcionales es 
una cena, con muchos dulces y licores.

Como es natural aquí, la fiesta viene después de la 
comida en común: se bebe, se enmascaran la cara, se 
canta, se echan truenos de artificio, se alborota y se 
escandaliza, siempre o casi siempre dentro de la moral 
y buenas costumbres.

Regalos.- El momento de anunciar el próximo enlace 
es antes de la primera amonestación,  con dos o tres 
días de antelación.

Salen de casa en casa, la novia y una amiga por una parte, 
las hermanas o primas del novio por otro, avisando la 
proximidad del enlace.

Las palabras que suelen emplear en estos avisos son: “El 
diumenge m’amoneste”, “El diumenge s’amonesta el meu 
germà”; y esto viene a ser como una pedida diplomática 
del regalo de boda, que hacen los amigos.

La manifestación primera suele ser quince días antes de 
la boda; y durante este tiempo afluyen regalos a casa del 
novio y de la novia.

Los objetos que se regalan suelen ser los propios para la 
instalación de una nueva casa: vasos de cristal, cacharros 
de porcelana, lámparas, cuadros, etc.

La ceremonia.- No tiene nada de particular aquí, 
sencillamente es muy bonita y distinguida.

Antes, los pobres se casaban muy de madrugada, antes 
del alba, sin luces casi en la iglesia; los ricos, por el 
contrario, muy tarde, con mucha pompa.

Ahora, se casan al amanecer solamente los viejos y 
viudos; pues la diferencia social no existe, al menos en 
lo ostensible.

El novio, vestido de traje negro, corbata color perla, va a 
casa de la novia, acompañado de su familia e íntimos.

En casa de la novia espera ella con toda su familia, 
también rodeada de amigas.
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Normalmente siempre es más digno que el novio no 
encuentre a la novia completamente dispuesta. Conviene 
que espere a más mejor.

Y salen de casa de la novia, camino de la iglesia.

La novia primero, del brazo del padrino; detrás del novio, 
dando el brazo a la madrina.

La novia viste traje blanco, con cola o sin ella. En casos 
excepcionales, traje negro, de buena factura.

El padrino de boda es por parte del novio, generalmente 
el que le trajo a la pila bautismal.

La madrina, por parte de la novia, también con la misma 
condición. Padrino y madrina han de serlo del primogénito 
del matrimonio, en el acto del bautismo.

La madre de la novia no acostumbra ir a la iglesia; queda 
en casa, llorando las más de las veces. No obstante, ahora 
vivimos el principio de una nueva época, las madres 
lloran menos y ríen más.

En la iglesia casi siempre es lo mismo, excepcionalmente 
adornan las amigas de la novia el altar, con flores blancas 
y ramaje verde.

En el instante que salen de la iglesia de la impresión de 
la realidad del matrimonio; salen el novio y la novia del 
brazo, ya marido y mujer.

Los convidados al banquete son muchos, unos 
cuatrocientos en término medio. Este se celebra en casa 
del novio, verdadero bacanal, derroche desordenado de 
dulces, chocolate, licores, etc.

La gente aquí es expansiva, alocada en muchos 
momentos; y en estas fiestas, más que nunca da rienda 
suelta a su carácter festivo, abierto y alegre.

Los novios salen de viaje, quizá el único de importancia 
que harán en su vida; y se despiden de los invitados en 
la misma casa del banquete, con un adiós general; allí 
queda el alboroto de viejos y jóvenes, mientras el joven 
matrimonio se aleja del pueblo, en busca de la luna de 
miel, idealizada y apetecida.

Viudedad.- La mujer viuda que se casa no es bien mirada 
en el pueblo, se rebaja un poco.

El varón viudo necesita casarse de nuevo, pero siempre 
encuentra dificultades en la familia de la mujer muerta, 
en sus hijos. Aquí se casan casi todos, habiendo pruebas 
palpables de que es un acierto el nuevo matrimonio, 
especialmente para la educación de la prole de la 
anterior o anteriores uniones; sin ocultar tampoco que 
excepcionalmente existen casos en que la relación entre 
madrastra e hijastros no han sido nada cordiales.

El viudo o viuda se casa al amanecer, en la intimidad, 
en evitación de cencerradas; y siempre las segundas 
nupcias motivan el comentario de las comadres del 
pueblo durante un término medio de una semana. 
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LES BOTIGUES 
DE CLIMENT
 José Vicente Climent Vila

Ací, al núm. 13 del carrer dels Sants, estava la primera botiga.

La gent de la meua generació començava a treballar 
molt prompte. Des dels catorze anys jo em guanyava 
el pa com a pintor i, des de 1959, vaig entrar com a 
ajudant de cabina en el cine Rex, al costat de mon 
pare, que era l’operador. La meua inquietud personal 
em portà a fer uns cursos de tècnic pràctic en ràdio 

i televisió per correspondència en Ràdio Maymó. A 
cada casa de Castelló hi havia una ràdio, però encara 
eren poques les que tenien televisors. Durant els cinc 
anys de formació, jo ja m’atrevia a fer reparacions. Vaig 
obtindre el diploma en 1962, el mateix any en què vaig 
fer el servici militar.

A Castelló ja hi havia botigues d’electrodomèstics, però 
en aquella dècada del «desarrollismo» es preveia que 
a cada casa hi hauria també un televisor i un frigorífic. 
Amb esta perspectiva de negoci, en novembre de 1965, 
em vaig decidir a obrir una botiga d’electrodomèstics 
en casa dels meus pares, al carrer dels Sants de la 
Pedra núm. 13.

Era l’habitació de l’entrada, només set metres quadrats; 
i la finestra que donava al carrer feia d’aparador. Tenia 
el taller de reparació en el segon pis.

El 24 de desembre de 1971 vaig traslladar l’establiment 
al núm. 3 del mateix carrer, al baix d’una casa que havia 
acabat de comprar. El producte estrela de la dècada 
dels setanta fou la llavadora automàtica. Com que 
tenia més espai, vaig ampliar el negoci: venia també 
articles de regal i material esportiu. Després vingué 
l’època de l’expansió dels aparells de vídeo domèstics, 
i allí no solament se’n podien comprar, sinó que també 
es llogaven pel·lícules. Esta botiga estigué ací fins a 
l’any 1984; per tant, durant tretze anys. Mentrestant 
havia comprat en 1981 un local comercial al núm. 7 
del mateix carrer dels Sants; allí vaig traslladar la botiga 
cap al final de 1984.

Aquell any la marca Akay va convocar un concurs 
nacional d’aparadors. Calia combinar els seus aparells 
amb motius esportius. El jurat em va concedir el primer 
premi, que se m’entregà a Barcelona, a la fira de Sonimag, 
un dia del mes de setembre. Consistia en un estupend 
rellonge de la marca Rolex.
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Esports Climent

Com que la secció esportiva prenia vol, vaig obrir botiga 
independent al carrer del Mestre Serrano núm. 30 en 
1979. Ací estigué fins al final de 1981, en què torna al 
núm. 3 del carrer dels Sants.

El 12 de maig de 2001 s’inaugura el local del carrer del 
Reverend Joan Vidal núm. 6 amb tots els productes 
esportius del carrer dels Sants núm. 3. Ací estigueren fins 
a l’any 2007. L’any següent, a este local es traspassen els 
electrodomèstics del núm. 7 del carrer dels Sants, fins a 
l’any 2019, en què es lloga el local a una altra empresa.

L’1 de novembre de 2002 encara vaig obrir un local 
dedicat a la venda de productes per a l’esport al centre 
comercial Champion de Castelló. Esta última iniciativa 
només va perdurar fins al 30 d’abril de 2004.

Robos

Durant estos anys vaig patir alguns robos. El més 
espectacular fou el de gener de 1983: un cotxe es va 
encastar contra la lluna de l’aparador i els lladres es 
van emportar una gran quantitat de reproductors i 
càmeres de vídeo. Vaig poder recuperar-ne alguns. A 
conseqüència del fet, l’assegurança m’obligà a posar 
les reixes que encara hi estan.

Una matinada del mes d’abril de 2001 uns malfactors 
van vindre amb una furgoneta que li havien robat a 
David Talens i allí carregaren quasi tota l’exposició del 
núm. 3 del carrer dels Sants. Justetament, feia la ronda 
per allí la Guàrdia Civil i els va trobar amb les mans a la 
pasta. Gràcies a esta afortunada casualitat vaig poder 
recuperar quasi tota la mercaderia.

Les botigues d’Oliva

A pesar de desaconsellar-m’ho alguns proveïdors, vaig 
obrir una botiga d’esports a Oliva, al passeig de Lluís 
Vives núm. 33 en 1992. Este local va estar obert des del 
13 de març de 1992 fins al 16 de novembre de 2009.

Mentrestant vaig obrir un altre establiment d’esports, 
especialitzat en calçat i tèxtil, al passeig de Jaume I 
núm. 9 d’esta ciutat de la Safor. Així en la primera botiga 
quedaven els trofeus i el material dur. Este local va 
estar obert des del 2 de febrer de 1998 fins al mes de 
novembre de 2009.

Al núm. 31 del mateix passeig de Lluís Vives, vaig obrir 
Atmosfera Esports Climent l’1 d’agost de 2002. El vaig 
traspassar l’1 de novembre de 2009.

Ací, al núm. 30 del carrer del Mestre Serrano, va estar la primera 
botiga Esports Climent

Esports Climent al núm. 9 de l’avinguda de Jaume I d’Oliva.

Actual Museu de l’Electrodomèstic.
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Esta exposició és oberta al públic al núm. 3 del carrer dels Sants de la Pedra. 
Per a concertar la visita telefoneu-me al 670 373 795

Un museu de la modernitat

Durant quaranta-quatre anys he mantingut la marca 
Climent en diversos comerços. Per a mi, més que un 
negoci ha sigut un ofici i una vocació. A més a més, 
durant anys, i més ara que estic jubilat, he anat recollint 
electrodomèstics i material electrònic antic amb la 
intenció de restaurar-los i col·leccionar-los. Tornar 
a engegar, per exemple, un televisor de fa seixanta 
anys és tot un repte i una satisfacció. Amb tots els 
objectes recuperats he creat un museu on podeu trobar 
gramòfons, tocadiscs, ràdios, teles, neveres de gel, 
llavadores, molinets de café, màquines d’escriure, 
màquines de cosir, motos, multicopistes, etc.; i tot 
funciona com en el seu temps. És la meua menuda 
contribució a la conservació del patrimoni de la 
modernitat, una modernitat que no podem concebre 
sense tots estos aparells domèstics. 

Col·lecció de ràdios antigues, al museu de Vicente Climent.

Diversos objectes de la col·lecció particular de Vicente Climent.
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INFO ÚTIL

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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INFO ÚTIL

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 

ServeisServeis  
MUNICIPALS

H
O

R
A

R
IS
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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
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4. Participació dels grups 
polítics representats a l’Ajuntament

Populars de Villanueva de Castellón 

Una vegada més ens permetem entrar en les vostres 
cases i com a tal donar-vos les gràcies.

El últim Miragall, ens donarem el respir de no escriure 
res per ací, tots estem un poc cansants de una situació 
repetitiva, a on diguem cada vegada més del mateix... 
Tant de la política local, com de la nacional, però be, 
el que ens interessa es TREBALLAR per el nostre PO-
BLE i la seua gent, queda clar que per a ells vulguem 
el millor de tot.

En primer lloc, ens arriben moltes critiques de com 
esta enfocada la actual circulació del nostre munici-
pi, les voltes, més voltes i noves voltes per poder anar 
a on necesitem, des de tots els punts del poble, l´il.
uminat que ha dissenyat este circuit, desde luego 
s´ha lluit...estem cansats de que siga un punt i seguit 
i que no es pose solució a un problema real...el equip 
de govern ens diu que volen que la gent vaja a peu, 
fer zones de vianants, però...això de anar a peu o no, 
ho decidirá cadascú en base a le seues caracterís-
ques particulars i en cada moment, ademès de estar 
pagant un impost de circulació que ens dona un dret 
asumit. Hi han carrers de veïns que están arreplegant 
firmes en contra...Totalment d´acord!

Puguem vore com la plaça de l´Om, dos mesos que 
té, ja están fent arreglos per desperfectes. 

Es aconsellaría putjar dalt al segon pis de l´ajunta-
ment, les taques en el sostre, goteres sense arreglar, 
dos dies que esta fet... es un no parar.

La brutícia que hi ha en la majoría dels jardins o 
parcs...un ejemple menut, la plaça de Picornell, el 
jardinet que hi ha clama al cel... Conforme anem ens 
tenen, apliqueuse el conte.

Però clar el equip de govern “diu” que ells fan poble, 
però tots pugueu comprobar el canvi tan gran, en tan-
tes zones que ens conviden a dir que no, NO FAN PO-
BLE, EL HAN DESFET!!!

El dia 9 d´octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, es 
va fer la passejada com altres anys, no els últims i de 
nou NO TRAGUEREN la Nostra Senyera, traqueren 
la que ells diuen la del poble, una quatribarrada en el 
escut del poble. Ni eren les festes del poble, ni la fira, 
tocava traure la SENYERA, SOM VALENCIANS.

Els concejals de el Partit Popular acudirem al acte, 
però en vistes de que no era la nostra bandera, la 
Senyera, comunicarem al Sr. Alcalde D. Oscar Nogue-
ra, el motiu per el qual no anaven a acompanyar en 
cap momento el recurregut i ens retirarem d´allí. 

Volíem donar una explicació al nostre poble del perquè 
no estaven en ixe acte, esperem que ho entenguen.

Els camins rurals están intransitables, camins de 
poble agrícola i en temps de recollida de taronja, 
cosa que vinguem demanat reiteradament, la seua 
explicació es que no reben subvencions explícita-
ment per allò. Perdoneu!!! En tantes MODIFICACIONS 
DE CREDIT del PRESUPOST que estan fent, que els 
diners van d´una partida a l´altra, com si no hague-
ra un pressupost fet i aprobat, cosa que nosaltres els 
critiquem contínuament, ixos canvis de partides. Ai-
xina es fàcil presentar un presupots, posant i llevant 
a gana.

Veins i veïnes, ens despedim, diguent com sempre 
que els regidors del Partit Popular estem a la vostra 
disposició, per a qualsevol dubte, aclaració, informa-
ció o aportació que ens vuigueu fer aplegar. Ahí estem!

Villanueva
de Castelló
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grups polítics

Socialistes de Castelló PSPV

Totes i tots en eixir al carrer, ens preguntem com po-
dem accedir al nostre destí, i hem arribat a la conclu-
sió, no sabem circular pel nostre poble. En trobar-nos 
amb canvis de circulació sense cap sentit que fa que 
donem voltes i més voltes fins arribar al nostre destí. 
Tots ens preguntem:

Quin sentit té, quin benefici aporta  tenir el C/ Ravalet 
tancat? S’ha quedat un carrer cec.

Cal que tots els dies de la setmana ens trobem tancat 
el C/Major? Afegint-li que els cotxes poden entrar pel 
carrer de La lira Castellonera.

Quin benefici aporta tenir el C/ La sang tancat, amb 
dues plaques de prohibició i ara amb una càmera de 
vigilància? Què som delinqüents?

Tot això comporta també perdudes als negocis que es 
troben per allí. I amb tot això no vol dir que no apos-
tem per un poble net, que decidim anar anant o fent 
servir la bicicleta per desplaçar-nos pel nostre poble. 
Però existeix la paraula desenvolupament sostenible, 

és a dir, ha de conjugar la sostenibilitat, l’economia 
amb la facilitat i tenint en compte que hi ha molts 
factors que es necessita el cotxe per desplaçar-nos 
(treball, compres, desplaçament de nens i grans), i dic 
que alguna cosa de raó tendra la ciutadania que és 
el que pateix aquests canvis sense raó o buscar alter-
natives pero no, la solució és la càmera, amo i senyor 
del feu.

Continuem amb grans inversions per realitzar obres 
per fer nous carrers, nous asfalts. I ja portem dos er-
rors un C/ Pere Calp (barri de Califòrnia) que no pot 
estar pitjor, totes les rajoles soltes el que comporta un 
perill de caiguda per als vianants. I la segona, i gran 
obra, és el C/Major amb una gran inversió de diners, 
que encara no ha fet tres mesos des que els van aca-
bar i ja estem canviant rajoles soltes i refent el final al 
costat del C/ Sant Roc on la baixada era un desastre 
ple de pedres i d’imperfeccions. A l’últim ple sol•licità-
rem que s’arreglés, la contestació per part de l’alcalde 
va ser: que no que es quedava així. Per a la nostra sor-
presa en aquests moments l’estan arreglant. Cosa que 
ens alegra pel bé de tots.
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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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‘Els desmemoriats sempre tenen la consciència tranquil·la’ - Joan Fuster

Per transformar una societat és molt important conèixer-
la; amb aquesta consigna iniciem el nostre text. Acabat 
el procés de selecció dels pressupostos participatius 
volem assenyalar que un poble que pren decisions és 
un poble actiu i que té veu. L’any passat aconseguirem 
que la societat de Castelló es mobilitzara per poder 
materialitzar les seues necessitats i, ho hem complit: 
hem construït la segona pista de Pàdel; hem destinat 
20.000€ al control de les colònies felines i, hem organitzat 
jornades i xerrades al voltant de les addicions i la salut 
mental.

Eixe és el nostre COMPROMÍS: escoltar a totes les veus 
de Castelló i donar resposta.

En eixe sentit hem posat a la disposició de la població 
el primer baròmetre de Qualitat dels Serveis Públics de 
Castelló, en què desitgem que tot el nostre veïnat valore 
el funcionament dels serveis públics de l’Ajuntament, 
així com les polítiques públiques implementades durant 
els últims anys, tot això amb la finalitat de millorar 
l’atenció i la gestió realitzada en termes de qualitat, 
eficiència i excel·lència.   

Eixe és el nostre COMPROMÍS: escoltar a totes les veus 
de Castelló i donar resposta.

Per un altre costat, i com anem fent en cada BIM, volem 
mostrar una de les iniciatives que estem duent endavant 
amb la nostra gestió a l’Ajuntament.

Sabem que el clavegueram i l’aigua són uns dels aspectes 
que preocupen a la ciutadania, per això hem sol·licitat 
un informe de la situació del clavegueram de tot el 
poble i hem redactat les mesures a realitzar per evitar 
majors danys al veïnat.

És per això que anem a anar invertint per reparar i 
millorar la xarxa fluvial subterrània de Castelló, ja que 
MAI s’ha fet i considerem que és un aspecte important 
per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Eixe és el nostre COMPROMÍS: escoltar a totes les veus 
de Castelló i donar resposta.

Perquè mentre la resta de forces polítiques es dediquen 
a cultivar la discòrdia i el malestar amb difamacions 
infundades; nosaltres treballem de valent i no deixem 
de costat la gestió diària al front de l’Ajuntament de 
Castelló.

No pararem d’escoltar i treballar per fer de Castelló un 
poble que creix.

No pararem de posar a Castelló per davant de qualsevol 
benefici partidista.

No pararem de defensar els interessos de les castelloneres 
i castelloners.

Eixe és el nostre COMPROMÍS




