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NUM. 13.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:

D. Javier Moliner Gargallo

D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:

INTERVENTORA:

D. Miguel Barrachina Ros
D. Francesc Colomer Sánchez
Dª. Ana Belén Edo Gil
D. Héctor Folgado Miravet
D. Mario Ángel García Báscones
D. José Domingo Giner Beltrán
D. José Gisbert Querol
D. José Luis Jarque Almela
D. Francisco Juan Mars
Dª Amparo Marco Gual
Dª. María Susana Marqués Escoín
D. Evaristo Martí Vilaró
D. Andrés Martínez Castellá
D. Francisco Martínez Capdevila
D. Luis Martínez Fuentes
D. Enric Nomdedéu Biosca
Dª. María Esther Pallardó Pardo
Dª. Estíbaliz Pérez Navarro
D. José Francisco Pons Martínez
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luis Rubio Catalán
D. Vicent Francesc Sales Mateu
D. Juan Miguel Salvador Pérez
D. Laureano Sandalinas Gil
D. Adelino Santamaría Blasco
D. Francisco Valverde Fortes

Dª. María Isabel Gil de Grado
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a dieciocho de diciembre de dos mil
doce, siendo las doce horas, previo
reparto de la convocatoria y orden del
día, con la debida antelación, se
reúnen en el Salón de Plenos de la
Excma.

Diputación

Provincial

los

señores expresados al margen, al
objeto

de

convocatoria,

celebrar,
sesión

en

primera

ordinaria

del

Pleno de esta Excma. Diputación
Provincial de Castellón de la Plana,
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores, correspondientes a
las celebradas los días 27 de noviembre de 2012, y 5 de diciembre de 2012.
2. Dación de cuenta resoluciones de la 3306, de fecha 12 de noviembre, hasta la
número 3612, de fecha 30 de noviembre.
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PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Proposición de aprobación de la extinción del Servicio Provincial de
Teleasistencia Domiciliaria
4. Proposición de aprobación de las nuevas Bases Generales reguladoras de la
prestación del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria
5. Proposición de reconocimiento de la obligación en cuanto a una subvención
concedida durante el ejercicio económico 2011. Procedimiento AS- 6/2012.
INFRAESTRUCTURAS
6. Proposición aprobación Bases POYS 2013.
7. Proposición de convalidación adjudicaciones de las obras:
a. “Varios suministros” en Mancomunidad Alto Palancia. Plan de Ayudas
2012.
b. “Modernización del alcantarillado en Artesa”; “Construcción de aceras y
ampliación de local social en Barrio Monteblanco”; “Pavimentación de
acera en calle Tosalet, vallado parcial de pista polideportiva y
ampliación del Local Social en Barrio Tosalet”, en Onda. Plan de
Ayudas 2012.
c. “Demoliciones y pavimentaciones en plaza Eras y Avenida Hermanos
Pérez Rodríguez y colocación de barandilla en calle Virgen de los
Desamparados” en Vall de Almonacid. Infraestructuras 2012.
d. “Conexión alcantarillado a red general de piscinas municipales y bar
restaurante El Mirador y reparación de fugas existentes en esta red
general en calle Vall d’Uxó” en Alfondeguilla. POYS 2012.
e. “Pavimentación calle acceso a Escombrera” en Lucena del Cid. POYS
2012.
f. “Sustitución de luminarias, 125W vapor mercurio a 70 W sodio blanco,
en el Barrio Cometes” en La Jana. POYS 2012.
8. Proposición de convalidación de justificación de las obras “Suministro material
servicio de limpieza” en la Mancomunitat Alt Maestrat. POYS 2011.
9. Proposición de reconocimiento obligación a favor del ayuntamiento de Vinaròs
para las obras “Renovación de dotaciones urbanísticas de las calles Carmen,
Santa Mónica, Romero, San Miguel y Callejón de enlace entre las plazas Padre
Bover y Tres Reyes” POYS 2009.
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HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
10. Dictamen de adjudicación de la explotación del Hotel Cardenal Ram de Morella
11. Dictamen de reconocimiento extrajudicial:
a) Asistencia técnica para la organización de la “IV Feria del Chocolate de
Castellón”
b) Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de municipios del Alto
Palancia.
c) Anuario deporte base
d) CD Bailes regionales provincia de Castellón
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
12. Proposición de aprobación del Reglamento de Uso de la Sala de Exposiciones
del Centro Cultural Las Aulas.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. Moción presentada por el Grupo Socialista, anti fracking.
o Enmienda de substitución presentada por el Grupo Popular.
2. Moción presentada por el Bloc, sobre la elaboración de un reglamento orgánico
para la Diputación Provincial de Castellón.
3. Moción presentada por el Grupo Socialista, sobre “convenis singulars”
RUEGOS Y PREGUNTAS
---------------------Antes de dar inicio a la Sesión, el Sr. Presidente agradece a los portavoces de los
Grupos, el haber llegado al acuerdo de aplazar la sesión durante cuarenta y cinco
minutos, con motivo de la visita de la Ministra de Fomento.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRADAS LOS DÍAS 27 DE
NOVIEMBRE DE 2012, Y 5 DE DICIEMBRE DE 2012.
Por secretaría se da cuenta del error de trascripción, observado en la
intervención del Sr. Sales, en el punto 3 del orden del día de la Sesión Extraordinaria
del día 5 de diciembre, debiendo decir “la O la van perdre ja fa molts anys” donde
dice “l’ona la van perdre ja fa molts anys”.
Conocida el acta correspondiente a las sesiones del Pleno celebradas los
días 27/11/2012 y 05/12/2012, y habiendo recibido los señores miembros de la
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Corporación copia literal de las mismas, por unanimidad, se acuerda su aprobación,
rectificando el error de trascripción citado.
2. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE LA 3306, DE FECHA 12 DE
NOVIEMBRE, HASTA LA NÚMERO 3612, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE.
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la
número 3306 de 12 de noviembre hasta la número 3612 de fecha 30 de noviembre
de 2012, copia de la cual ha sido entregada a los grupos políticos.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL SERVICIO
PROVINCIAL DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
Antes del inicio del debate, se procede a la votación de la urgencia, para su
inclusión en el orden del día, de todas las proposiciones, aprobándose por
unanimidad de los presentes.
A continuación, por la presidencia se concede la palabra al Sr. Nomdedéu,
quien propone al Sr. Presidente que este punto y el siguiente sean debatidos de
forma conjunta.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies senyor president, bon dia.
La meua intervenció ha de veure amb l’aprovació de l’extinció del Servei
Provincial de Teleassistència i l’aprovació de les bases reguladores de la Teleajuda.
Vull començar la meua intervenció donant-li les gràcies a la vicepresidenta
responsable del Àrea, perquè esta setmana encapçalant una representació de
regidors i regidores del meu Grup, responsables d’esta àrea en diferents municipis,
vàrem mantenir una llarga reunió on la vicepresidenta ens va donar tota mena
d’explicacions i resolgué no pocs dubtes. És veritat que no estàvem d’acord en tot
però això tampoc podem demanar més.
Però la predisposició de la senyora vicepresidenta va ser absoluta i això s’ha
de reconèixer.
Desgraciadament però, les bases sí que ens arriben amb molta pressa de
temps i sense un procediment formal establert en la Casa per a que es puguen fer
aportacions.
En la pràctica, este portaveu no ha tingut temps de comparar-les amb les de
la diputació de València, que les teníem a l’altra ma, per vore si prestem un servei
similar, a quin cost? Si es millor este, si es millor aquell... en algun poble, els nostres
responsables de serveis socials en equips de govern, ens deien que voldrien seguir
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prestant la teleassistència i que seria raonable que els diners que la Diputació puga
estalviar de teleajuda, en eixe municipi, per als usuaris que prefereixen la
teleassistència es revertiren en el mateix municipi i en els mateixos usuaris, de
manera que s’abaratira el cost.
Això no seria un cost superior per la Diputació i permetria als usuaris triar més
fàcilment entre teleajuda o teleassistència.
Hagués estat bé, entén el meu Grup, que de la mateixa manera, que de
vegades, per part de la presidència o d’alguna altra àrea es convoca als alcaldes, als
135 alcaldes, que esta vegada s’hagués fet alguna cosa similar amb els
responsables de serveis socials, perquè segurament del debat hagueren eixit idees,
s’hagueren pogut plantejar dubtes, fer propostes i possiblement millorar les bases
que avui es porten a aprovació, perquè hi ha un parell de coses que crec que
hauríem de deixar clares. El primer és dir que la teleassistència i la teleajuda no són
la mateixa cosa, no ho són. No és el mateix servei, no té les mateixes
característiques i lògicament no té el mateix cost.
I ara no se’ns podrà dir que sí és el mateix perquè aleshores hauríem d’inferir
que havíem estat pagant molts més diners quan ho podíem fer per molt menys. Per
tant, és una evidència que no estem parlant de la mateixa cosa.
La segona cosa és que és cert, i ens ho recordava la senyora vicepresidenta,
que la Diputació no és qui té les competències en esta matèria. Això és així. Li
corresponen al Ministeri, li corresponen a Conselleria... per això fins ara feien les
aportacions econòmiques que feien i de prompte han tancat l’aixeta.
I davant d’això uns comentaris: l’altre dia el ministre de Justícia deia que
governar és repartir dolor, a nosaltres ens fa la sensació i així ho pensem, pensem
que governar és repartir felicitat, repartir seguretat i repartir benestar, i això ens
obliga i els obliga especialment a vostès, que estan a l’equip de govern, a ser
especialment sensibles amb els més desafavorits, amb la gent gran amb escassos
recursos econòmics, per exemple, que és del que estem parlant en este tema.
I ací és on la Diputació hauria de marcar determinades prioritats, les marca,
nosaltres creiem que haurien de ser-ne unes altres, perquè dins de les qüestions
que no tenim competència, també hi ha prioritats, també fem moltes coses en esta
Casa, de les que no tenim competències formals, perquè des de l’equip de govern
es considera que és bo fer-lo.
Enguany vostès, per exemple, han fet una retallada dràstica del que són les
prestacions econòmiques suplementàries per a cobertura dels empleats de la Casa,
amb la pretensió d’estalviar no menys de 400.000€. Això com és lògic genera un
malestar i una incomoditat en els funcionaris i jo tinc el convenciment de que si els hi
diguérem a estos funcionaris que eixos 400.000€ aniran a parar a la teleassistència
de les persones més desafavorides segurament, estic segur, tindrien una actitud
menys bel·ligerant perquè comprendrien la situació global i estarien disposats a
saber que si tenen que fer esforços almenys que vagen a parar a gent que està en
condicions pitjors encara.
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És veritat, ho he dit, la teleassistència no és una competència pròpia, tampoc
ho és el telecuerno i en canvi tenim una Escola Taurina a la que dediquem 177.404€
i com esta, hi ha altres partides, que des del nostre punt de vista, doncs són menys
importants o menys interessants que la de prestar el servei a este col·lectiu.
Preferiríem poder suplementar eixos diners per a prestar la teleassistència.
I per últim, i acabe, és un pressupost expansiu, ens deia el vicepresident
econòmic l’altre dia, entre altres coses perquè el Estat aporta enguany més recursos
que en anys anteriors, aporta per un costat, és cert que retalla programes com la
teleassistència, i per tant una cosa hauria d’anar en l’altra, creiem que hi ha opcions,
o pensem que hi havia altres opcions i esperem que encara estem a temps. Hi ha
opcions per incrementar, sense incrementar les despeses de la Diputació, de
mantenir un servei molt important, molt ben valorat en tots els municipis, per tots els
alcaldes i les alcaldesses i especialment pels usuaris.
És per esta raó que votarem en contra de l’extinció del Servei de
Teleassistència i ens abstindrem en les Bases de la Teleajuda, amb l’esperança de
trobar encara, un camí per poder fer alguna esmena i millorar-la en la línia que havia
expressat.
Moltes gràcies.
Sr. Colomer:
Sí, moltes gràcies senyor president.
El tema que ens ocupa té un gran calat, evidentment. Jo crec que es consuma
una altra retallada, absolutament intolerable, en matèria de drets socials i de serveis
que es venien prestant.
És un cop més, complint amb un patró de comportament, a l’hora d’interpretar
i de conduir i pilotar, en esta, per esta crisi. El mateix patró de reacció que té este
govern que és atacar als més vulnerables, en este cas, als majors i als dependents.
No estem parlant d’altre col·lectiu destinatari d’este servei que la gent més fràgil de
la societat, la gent que més necessita, sobre tot quan venen mal donades, doncs,
l’espenta, la preocupació, la sensibilitat dels poders públics. Si els poders públics no
es preocupen d’estos col·lectius, si apliquem la podadora aquí, la veritat és que no
sé realment quina és la interpretació en termes d’afecció democràtica, d’afecció pels
valors democràtics, pels valors de la Constitució, per l’estat social que consagra la
nostra Carta Magna.
El mateix patró de comportament, criminalitzar als empleats públics, retallar
ahí, criminalitzar als pensionistes, que gasten massa en medicaments, criminalitzar
els aturats, el “que se jodan” vull dir, en tots els ordres de la vida hi ha en marxa una
revolució conservadora amb una recepta dogmàtica per tal de sortir de la crisi i avui
fa escala, este mateix patró de comportament, en la nostra Diputació de Castelló,
renunciant i retallant un dret i una manera d’entendre l’assistència i la proximitat que
hem mantingut un cert temps.
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Per tant, avui és un dia trist, si finalment el desenllaç d’este debat i d’esta
votació acaben liquidant la teleassistència tal i com l’enteníem, perquè no es tracta
de liquidar-la, es tracta de reconèixer més drets i avançar, en la sempre inacabada
tasca i repte democràtic, que és construir l’estat social.
Hi ha quatre grans pilars: sanitat, educació, pensions i dependència. Ahi
quedaria en estos dos últims pilars, l’àmbit que ens ocupa, els col·lectius destinataris
i, en manera alguna ens podrem trobar en un punt de comprensió, políticament
parlant, a una decisió com la que avui ens ocupa.
A més, no confondre, no confondre, i aquí hi ha tot un llistat que supose que
la senyora responsable, i tots vostès, coneixen perfectament, que és la
teleassistència front a la teleajuda. No confondre, no confondre perquè és una època
de grans confusions.
Avui mateixa el tema de la Ministra Pastor, confondre el corredor Mediterrani
amb el tercer rail, confondre la teleassistència amb la teleajuda, que no, que este no
era el guió, que no va d’això, no confondre. No és una qüestió semàntica, és una
qüestió de fons, res té a veure una cosa amb l’altra i per a protagonitzar el
“cambiazo” per dir-ho en estes paraules, ahí, per descomptat, no ens podem trobar.
A més que és un cop molt dur al tercer sector de l’economia, les ONG, en este cas a
la Creu Roja, perquè no dir-ho. Jo crec que és un fet molt positiu, tremendament
positiu, que hem de saber valorar, que hi ha una societat civil, bolcada en l’acció
social, amb ganes, dinàmica, que “a mal tiempo buena cara”, que amb menys fa
més... podria estar mitja hora, compartint segurament amb vostès molts arguments
de lo positiu que és tindre la possibilitat de que el tercer sector puga ajudar o
complementar i concertar amb l’administració pública, allò que esta no pot arribar
fins al darrer confí del territori, etcètera, etcètera.
Per tant, esta decisió d’avui, té un efecte col·lateral absolutament intolerable,
que és el menyspreu al tercer sector de l’economia i especialment a la Creu Roja,
que venia desenvolupant d’una manera exemplar el servei de la Teleassistència. No
confondre amb teleajuda perquè és irritant que es puga confondre i com si aquí no
canviara res. Aquí canvia radicalment el sistema.
Ja s’ha dit abans però crec que ho comenten milions de ciutadans en este
moment, no crec que fora una frase desafortunada, no ho sé, no he escoltat
disculpes. No es tracta, senyor Gallardón i aquells que subscriguem esta percepció
de la vida, de la política i més enllà, de la vida, no es tracta de repartir dolor, es
tracta de garantir drets, de garantir drets, interpretar bé la Constitució no interpretarla raquíticament, no batir-se en retirada amb la Constitució i el Estatut a la mà.
Jo crec que si fora un pressupost de les persones, perquè aquí vivim, i acabe,
una dualitat, vivim un discurs triomfalista en matèria de política econòmica de gestió
pressupostària, no paren de posar-se medalles i a l’hora, en el dictamen, diuen que
és “inassumible el Servei de la Teleassistència”
Nosaltres sostenim que és assumible, la diputació d’Alacant, la diputació de
València, alguns ajuntaments del PP d’esta província li demanen via mocions a
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vostès que facen com Alacant i com València, vull dir, que sí, que assumisquen la
teleassistència, senyora Pallardó i en eixe sentit, sostenim que no és de rebut parlar
de que no és assumible este servei. Eixa frase no, no ens podem identificar amb una
Diputació que interprete les seves finances d’esta manera dual, bipolar, fantàstics
gestionant l’economia i després “tacaños” a l’hora d’afrontar el pressupost de les
persones i la política de les persones, no ho podem entendre.
Dubte que la Generalitat, en un altre ordre de prioritats, no puga tindre un
compromís més gran. És que aquí, el IMSERSO, és a dir, el govern d’Espanya es
renta les mans, bé, no es renta les mans, liquida el tema; la Generalitat es posa de
perfil, mira cap a un altre costat, i nosaltres deuríem d’estar a l’alçada de les
circumstàncies, senyor president.
A mi, m’agrada conèixer que a Alacant han reaccionat, a València han
reaccionat, jo no vull ser més que ningú però tampoc menys que ningú, esta
Diputació. Per tant, votarem que no a esta renúncia que avui ens porten... és un no
però és un sí carregat de vida i de voluntat per a prioritzar la teleassistència.
Sra. Pallardó:
Gràcies senyor president.
Mire senyor Colomer, en primer lloc li diré que m’haguera agradat poder
trobar en el grup majoritari de l’oposició d’esta Casa i en el seu portaveu,
especialment, una major implicació en conèixer la situació real del que passa en esta
província, cosa que sí he trobat en el portaveu del Bloc, el senyor Enric Nomdedéu i,
com ha vist, la seua intervenció no ha estat exempta de crítica i el seu vot va ha ser
en contra, exactament igual, tal i com ha manifestat a la Comissió, però al menys
podem fer una intervenció en eixa actitud de diàleg i de responsabilitat que jo pense
que tot representant públic ha de tindre i que jo encara no he trobat en vostè malgrat
que ens hem trobat ja en vàries ocasions en este plenari.
Mire, senyor Colomer, li vaig a explicar la història com és i no com vostè vol
que siga ni com la conta.
La història és que a l’any 2002, i no cal que li diga qui governava l’any 2002 a
Espanya, formalitza un conveni l’Estat entre el IMSERSO, a través de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies i la Diputació de Castelló, pel qual es finançaven
350 usuaris al 65% el IMSERSO i al 35% la Diputació de Castelló, i d’eixe 35% en
un conveni, al marge d’aquest, la Generalitat Valenciana ens feia una transferència
del 16,72% per afrontar eixe servei de proximitat. Aquest conveni ha anat
augmentant i hem anat incorporant usuaris – fixes que curiós – fins l’any 2008 que
es congela, fins l’any 2009 que continua congelat, fins l’any 2010 que es retalla
ostensiblement, i no cal que li diga qui governava el govern d’esta Nació en aquell
moment, i es manté eixe retall al 2011 i en aquest any, en l’any 2012, en data 23 de
gener del 2012, el Partit Socialista fa el major retall que havia hagut en este tema
deixant-se fora 500 usuaris de teleassistència.
La Diputació de Castelló i la Generalitat van mantindre, han mantingut aquest
any la Generalitat, la seua aportació de 117.350€ i la Diputació de 128.313€ a eixe
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Conveni i, a més a més, la Institució Provincial s’ha fet càrrec en solitari, de
consignar una partida de 52.700€ per tal d’atendre als 500 usuaris que el IMSERSO
s’ha deixat fora.
Mire, senyor Colomer, no l’he escoltat, en ningun moment, ni a vostè ni a
ningú de la seua bancada reclamar al IMSERSO que restablira eixos imports ni que
no fera les retallades que ha estat fent sistemàticament quan ha estat governant al
govern de la Nació.
Efectivament, en novembre d’aquest any, la secretaria de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, mitjançant una carta, datà en 30 de octubre i
que a mi m’arriba la primera setmana de novembre, ens comunica, efectivament,
que en data 31 de desembre deixa de prestar el servei de la teleassistència
domiciliària.
Des d’aleshores, l’àrea d’Acció Social - i vull contar-li tot per a que veja
l’esforç que s’ha estat fent des d’esta Casa, i com s’ha valorat i perquè s’ha pres la
decisió que s’ha pres – des d’aleshores l’àrea d’Acció Social d’esta Casa ha fet un
càlcul del percentatge i de l’import que li suposaria a la Institució Provincial aportar
això que no aporta el IMSERSO i això que no aporta la Generalitat Valenciana, que
absorbint les quasi 700 persones que tenim en llista d’espera, era un total de
830.000€, un import que este equip de govern va valorar, que en este moment de
crisi econòmica, absolutament heretada del seu govern i del seu partit, era
inassumible per part d’esta Institució i ho considera este equip de govern perquè és
qui té la responsabilitat de governar i és qui està assentat ací, perquè vostè per a
poder tindre que prendre la decisió deuria haver-se presentat a les eleccions però no
només presentar-se sinó guanyar-les i estar assentat ací i no ahi com està des de fa
molt de temps.
Mire, els tècnics de l’àrea social van fer un estudi introduint el copago segons
els valors del IPREM i segons això i analitzant renda per renda, els 3.000 usuaris de
teleassistència va vore que en el cas nostre, en el cas dels nostres usuaris, el 48%
tenien un nivell inferior al IPREM, de manera que anàvem a introduir un copago per
al 50 i pico per cent d’usuaris i, a més a més, anava a seguir costant-nos un import
que era bastant inassumible, encara que no li agrade la paraula.
En tercer lloc, es valora una proposta verbal que ens fa Creu Roja, una
proposta verbal, de destinar 181.000€, que aportem al IMSERSO, de destinar-los a
la Creu Roja i prestar-nos ells el servei de teleajuda, que com comprendrà, no
anàvem a fer una adjudicació, per una banda, de 181.000€ i per una altra banda,
tenir nosaltres el nostre propi servei de teleajuda.
A més a més, s’estudia la realitat social dels municipis, i ací és on em sorprèn
a mi la seua aposta per la teleassistència i no per la teleajuda, i em sorprèn perquè
fem un estudi real, en la província, en municipis de menys de 10.000 habitants, que
és on tenim les competències, i la veritat és que, mire per on, l’elecció entre
teleassistència i teleajuda la determina els serveis socials de base, en un escrit que,
a més a més, ens remeten a nosaltres els alcaldes i li vaig a posar exemples perquè
resulta que la major part del perfil de municipis de menys de 10.000 habitants opten
per la teleajuda i no per la teleassistència.
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A vore si li sonen estos ajuntaments, mire, a l’ajuntament d’Alqueries hi ha
quatre teleassistits i 64 teleajudats; a Benlloc hi ha sis teleassistits i 15 teleajudats; a
Ain hi ha 2 teleassistits i 3 teleajudats; a la Pobla de Tornesa hi ha 3 teleassistits i 15
teleajudats; a Santa Magdalena hi ha un teleassistit, a Les Coves hi ha un
teleassistits i hi ha 6 i 18 teleajudats respectivament i a Vistabella i a Fanzara hi ha
zero teleassistits i hi ha 2 i 5 teleajudats.
Són pobles on governen vostès, és que no es prepara els papers, només
deuria haver cridat els seus alcaldes i preguntar-los quin tipus de sistema és el que
més s’adequa al perfil del seu municipi i haguera vist, com he vist jo, perquè jo tinc
les dades i les podria haver tingut vostè, que precisament el servei i el perfil que més
s’adequa és el sistema de teleassistència i no de teleajuda.
Passa també en municipis on governem nosaltres, a Xilxes hi ha 8
teleassistits, per exemple i hi ha 19 teleajudats; a la Mata de Morella hi ha 2
teleassistits i 4 teleajudats; a Matet hi ha un, a Cirat hi ha un teleassistit i hi ha de
teleajudats, 5 i 6 respectivament i així li diria, li diria i no acabaria.
Senyor Colomer, de veres, quan es fa una valoració s’ha de treballar amb
dades i valorant tot açò, valorant tot açò, es decideix per part de l’equip de govern,
aportar els 188.000 € que aportàvem al Conveni del IMSERSO, es decideix, molt
encertadament, aportar-los al Servei Provincial de Teleajuda, augmentant inclús en
12.000€ que es destinaran a adquirir accessoris per a quan hi haja alguna averia en
els equips individuals.
Tot això es suma als 160.000€ que ja tenia consignat el servei de Teleajuda,
perquè estem treballant en ell des de l’any 2000, per atendre als més de 1400
usuaris. I en total sumen 353.000€.
Aprovem eixe pressupost i el mateix dia que aprovem eixe pressupost, amb
eixa consignació per la teleajuda, des de l’àrea de Acció Social, es remeten 3.000
cartes als 3.000 usuaris de teleassistència diferenciant els de Castelló ciutat i els de
Castelló província i, a més a més, es remeten cartes a tots els alcaldes d’esta
província i, a més a més, als equips socials de base, amb un protocol d’actuació per
a que sàpiguen exactament quina és la situació i donant-los les alternatives que
poden dur a terme per tal de poder mantindre i poder continuar amb eixe servei de
proximitat.
Mire, des d’ací vull agrair, per cer, el treball dels tècnics, que ha sigut un
treball molt sensat, molt diligent i en molt poc de temps. Vostè pot valorar eixe treball
o no pot valorar-lo. Possiblement no el valora perquè no està acostumat a treballar
amb dades i no està acostumat a prendre decisions en base a la realitat. Si estigués
acostumat a treballar amb dades i a prendre decisions en base a la realitat,
probablement vostè no podria estar hui assentat en l’escó en el que està,
representant al Partit Socialista d’esta província.
Mire senyor Colomer, jo de veres, li demane serietat, li demane responsabilitat
en els seus plantejaments, una època en la que vostès reclamen que s’optimitzen
els recursos, una època en la que vostès reclamen evitar duplicitats, una època en la
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que vostès saben, com nosaltres, que s’ha acabat el “café para todos” i el “gratis
total” i una època en la que la crisi econòmica, que vostès han provocat i que
nosaltres hem heretat, ens obliga a reorganitzar els recursos, no només socials,
també els sanitaris, també els educatius, tots els recursos públics, mire, perquè és
necessari per a poder crear riquesa i poder crear ocupació, la ocupació i la riquesa
que vostès ens han llevat. Senyor Colomer, vostè pot fer demagògia on ho
considere, de veres, però no vinga ací a esta Casa a fer demagògia en temes tan
sensibles com els de l’àrea social perquè ací este equip de govern no el trobarà. A
este equip de govern el trobarà en la eficàcia de la gestió, a este equip de govern el
trobarà en el treball, a este equip de govern el trobarà en la optimització de recursos
i en l’aposta irrenunciable pels col·lectius més fràgils i per les persones més
necessitades d’esta província.
Gràcies senyor president.
Sr. Colomer:
Senyor president, moltes gràcies.
Senyora Pallardó, és el tercer Ple, hem passat també pel de pressupostos, on
vàrem significar la necessitat de reorientar recursos per esta qüestió. És el tercer
Ple, senyora Pallardó, que parlem de la qüestió que ens ocupa. És un tema que té
molt de calat. Mire, jo no vaig a entrar en moltes qüestions i consideracions que ha
fet. Jo vinc a esta Casa a fixar la postura del meu Grup, a fer-lo lo millor que puc i
que sé, que segurament no serà gran cosa, però sobretot li puc assegurar que ens
preparem moltíssim les intervencions i que hem parlat, si parlem de tercer sector, si
parlem de..., no cal dir noms de ONG’s més, és que sabem de que parlem.
Opinió directa, en viu i en directe, la opinió no està intermediada i molt menys,
per vostè, a vore si es pensa ara vostè que té l’exclusiva i és vostè l’oracle de les
ONG’s i de les polítiques socials d’esta província.
Vostè, amb tot el respecte del món, senyora Pallardó, senyora “Doña” Esther
Pallardó, deuria dir-se Penélope, per allò de que desfà per la nit tot allò que ha
construït l’arquitectura democràtica dels drets, els serveis públics i tot allò que
existeix, per la nit, vostè ho desfà, perquè, a vore, per activa o per passiva, per acció
u omissió, perquè és la seua interpretació, perquè és el dogma, perquè li naix, pel
que siga, en el tema de les dones, del alzheimer, del síndrome de down, del tercer
sector, ara Creu Roja, vostè duu camí de ser una extraordinària delegada
responsable de les polítiques socials, fantàstica, la que entona el rèquiem de moltes
de les il·lusions... vostè parla amb els col·lectius afectats que estan tots al carrer? El
carrer és de tots, primera i principal, però vostè interpreta el que el carrer i totes,
invariablement, totes les organitzacions del tercer sector, del seu àmbit de fer
política, vostè i la seua base empírica, que trau pit en eixa qüestió, la base empírica,
vostè coneix la realitat? La experiència dels col·lectius? Síndrome de Down, que
tanca el menjador perquè no cobren.
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Vostè, de què va? Ho dic en termes absolutament afectuosos, cap a vostè i
de respecte, perquè li dedicarà temps, però home, en les polítiques socials, si
literalment el dictamen diu que “es inassumible” eixa és una paraula estrictament,
política del dogma polític, inassumible, serà perquè prioritàriament ho enfoquen cap
a un altre costat.
Mire, el missatger dels déus no és, en este cas... la carta, que jo també la tinc,
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, signada pel secretari general,
diu que “...en orden a la eficiencia...” tot el eufemisme este tan terrible i tan falsari,
pues que han acordat liquidar la qüestió.
Que hem parla vostè de Zapatero ni de ningú? Però a quina estadística se’n
va? Si és el seu temps, done la cara. Si jo tampoc vinc a parlar ni de Zapatero ni de
Rajoy, jo vinc a dir que la Diputació d’Alacant, senyora Pallardó, que la Diputació de
València, que els seus alcaldes, en mocions, tinc ací la del poble de Onda. Vostè
s’ha especialitzat en els alcaldes nostres, per a vore si a mi em trau els colors o em
pilla contradiccions i tal... i vostè coneix el que opinen els seus? Perquè ací li estan
demanant que done la cara i que faja el contrari del que ha dit aquí.
Jo no sé qui és el delegat o delegada o la diputada de benestar social en la
Diputació de València, encara menys conec al d’Alacant, però em dóna la impressió
que en este tema estan més encertats que vostè, són més humils que vostè, són
més responsables. Tal vegada miren al carrer i saben llegir el que passa al carrer,
per tant, menys fums, amb tot el respecte del món, jo no li discutiré tot el temps que
li dedica, tot el que li ha dit el senyor Nomdedéu, tal, però, anem a vore, “Eppur si
muove” de Galileo, aquí està vostè amb la podadora, amb la recortadora, no? i és
vostè la que no té... i amb l’alzheimer va passar l’any passat i es va quedar tan
ampla, amb el somriure congelat, senyora Pallardó, li va liquidar el 50% a l’alzheimer
– després el premi de la Generalitat - li van liquidar el 50%, i és vostè la que pren
eixes decisions, per activa, per passiva, per acció u omissió, és vostè.
Per tant, no estem d’acord en donar cap pas enrere, cap retrocés i cap
desmantellament. A més, no guarda relació en el discurs del èxit econòmica i de la
salut financera i econòmica. Per tant, repensen la qüestió perquè amb açò, retallant
drets socials, senyora Pallardó, no ens va a trobar mai.
Gràcies.
Sra. Pallardó.
Gràcies senyor president.
Miren senyors portaveus de l’oposició, vostès van on els interessa anar i em
pareix bé i jo vaig on ens interessa anar a nosaltres, que no és un altre lloc que el
posicionament de la defensa dels interessos d’esta Institució i la defensa dels
col·lectius més fràgils d’aquesta província.
I en aquest servei hem fet el més adient i hem aconseguit mantindre un servei
de proximitat que serà absolutament gratuït i, per suposat, d’absoluta qualitat i, a
més a més, ens permet ser més universals. Si es que jo no sé molt bé, quan em
parla de les diferències entre teleassistència i teleajuda si vostè mateix les coneix,
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perquè jo li diré que, com sabrà, en la teleassistència es deixa fora varis perfils de
persones que no es deixa en la teleajuda, com per exemple les persones amb
hipoacúsia o, com per exemple les persones que tenen una demència avançada,
perquè encara que polsen l’alarma que va a una operadora d’Alacant, no tenen
possibilitat de comunicar-se amb elles, per tant, no m’agradaria i no m’agrada que
vostè vaja insinuant que el servei de teleajuda és de pitjor qualitat que el servei de
teleassistència perquè no és en absolut cert i m’agradaria que s’informara perquè el
matís és molt important.
Si vostè es fera una llista, com jo em faig, de teleajuda i de teleassistència,
què passa quan un usuari polsa la telealarma, què és el que passa, quins passos hi
ha, i quan es confirma l’emergència com es produeix la intervenció? Probablement
vostè es donaria compte de que no ha estat encertat en dir que la teleajuda és un
servei de menys qualitat.
Mire, a més, li diré una cosa, la Institució ha pres una decisió sensata, una
decisió encertada i una decisió absolutament adequada als temps que corren.
La reorganització d’aquest recurs social no és una excepció en absolut, és el
que s’està fent també en altres recursos, ja no hem dit, i que s’està fent al govern de
la Nació i que s’està fent al govern de la Comunitat. I a vostè no li agrada escoltarho, ja ho sé, i a mi m’agrada dir-ho i m’agrada recordar-li-ho de forma directament
proporcional i es que, en totes les institucions, s’està fent eixe esforç sense
precedents per a reduir el deute heretat i per aconseguir l’objectiu del dèficit.
Perquè, li recordaré, que la broma del govern –no vol recordar-ho, però és
que cal dir les coses clares i com són- és que la broma del govern de Zapatero a
esta Nació, a la Comunitat Autònoma, li ha suposat 30.000 milions d’euros a pagar
només d’interessos pel deute. Això suposa 900 euros de tots i cadascun dels
valencians de la Comunitat Valenciana i estem aconseguint l’objectiu i ho estem
aconseguint mantenint l’aposta per les polítiques socials i ho estem aconseguint
mantenint, amb no poc esforç, l’ampla xarxa i el nombrós teixit social que hi ha a
esta Comunitat i que hi ha a esta província.
Una Comunitat que destina el 84% del seu pressupost a polítiques socials,
gestionat a través de la Conselleria i també sumant tot el que s’inverteix en
polítiques d’ocupació. O és que a cas, crear ocupació no és realment la major
política social que es pot dur a un país?
La veritat és que, vaig a transformar la pregunta en afirmació, perquè
realment a qui li estic preguntant sobre crear ocupació, a vostè, que no entén de
crear ocupació, a vostè que pertany a un Partit que, quan ha governat a Espanya, de
l’únic que ha entès ha sigut de destruir ocupació, de l’únic que ha entès ha sigut
d’afonar el país en una crisi econòmica sense precedents i de l’únic que entén és de
posar-se darrere de les pancartes i de reclamar el contrari just del que vostès fan
quan i on governen.
Mire, fan vostès de la permanent incoherència un modus polític. Vostè igual
reclama des d’eixe mateix escó que desapareguen les institucions – la Diputació –
com ara reclama que desaparega un servei de proximitat, que realment no
desapareix i que es continua prestant des d’esta Casa.

13p18122012.doc

14

No és el mateix que es fa, per exemple, en altres diputacions, on vostès
governen, com la Diputació de Huelva, on vostès, per exemple, no posen ni un sol
euro a la teleassistència perquè és un servei que paga íntegrament la Junta
d’Andalusia, com ací també, hi ha una línia per a finançar-la per part de la
Generalitat Valenciana.
Ens acusen vostès de retalls quan vostès, en diputacions on governen, com la
de Sevilla, per exemple, este any, es va transferir més de mig milió d’euros menys
als ajuntaments per aquest servei de proximitat.
I la Diputació de Badajoz i la Diputació de Càceres, on també governen
vostès, i on, com no poden fer front a eixa quantia que els ha llevat el IMSERSO,
van a traure plecs de condicions per un import també inferior.
Estem fent-ho tots exactament com podem per tal de poder eixir d’esta crisi
en la que vostès ens han sumit. I és que la incoherència i la contradicció és un tret
diferenciador seu, com a Partit. Opinen, reclamen, fan i desfan en base a criteris
polítics i no en base als interessos dels ciutadans i de les institucions.
Per això vostès es posen darrere d’una pancarta de “No als desnonaments”
quan en huit anys del govern de Zapatero a Espanya en va haver 300.000; per això
vostès es posen darrere d’una pancarta de “No als retalls” quan en les províncies on
governen estan fent els mateixos retalls que nosaltres o més”; i per això vostès es
posen darrere d’una pancarta de “No al despilfarro” quan a l’any 2012 Zapatero va
gastar 100.000 milions d’euros més dels que va ingressar. No va prendre mesures al
sistema bancari i va negar la crisi i quan realment va ser innegable no va tindre la
valentia d’adoptar les mesures que ara nosaltres sí tenim que adoptar per afrontarla.
I és que vostès són professionals de la pancarta i nosaltres som professionals
del treball i de la gestió i açò ho dic ací, de paraula, en la meua intervenció, però
dissabte passat, sense anar més lluny, va haver, la imatge estava clara, vostès
estaven manifestant-se sí, però manifestant-se fora de les institucions, que és on els
han posat els ciutadans, i nosaltres estàvem gestionant i treballant dins de les
institucions que és on la majoria democràtica d’este País ens ha ubicat. Vostès
parlen de socialitzar-lo tot sanitat, educació, mire, jo, no puc deixar l’ocasió de
nomenar una frase que em sembla magnífica de Churchill, quan debatia amb un
adversari polític laboralista anglès, que ve a ser lo que el Partit Socialista ací, o ja els
agradaria, i ell deia, la frase deia que “el socialismo fracasa cuando se acaba el
dinero de los demás”. Mire, senyor Colomer, nosaltres tenim la valentia de prendre
mesures, perquè si no hi ha ocupació no hi ha riquesa, si no hi ha riquesa no hi ha
sanitat, no hi ha educació, no hi ha serveis socials, no hi ha dependència i no hi ha
absolutament res de res.
Vostès han aconseguit crear un Estat, convertir un Estat, absolutament
sostenible, amb un estat del benestar perversament insostenible, i ara nosaltres
tenim que convertir eixe estat insostenible en un estat sostenible.
Mire, senyor Colomer, les lliçons a la universitat perquè vostè en esta Casa ha
suspès totes les convocatòries, ha suspès la de febrer, ha suspès la de juny, ha
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suspès la de setembre i bé ens ve al Grup Popular que vostè continue presentant-se
a l’examen.
Però no vinga a donar lliçons a un equip de govern que governa amb serietat
que governa amb responsabilitat, que governa donant demanda i pròximes a les
demandes ciutadanes d’esta província i sobre tot, i sobre tot, que governa amb la
vocació absoluta d’adaptar-se a una situació de crisi econòmica, que hem heretat del
seu Partit, que ha fet que Espanya, en este moment, siga cinc milions de persones
més pobres que era quan vostès van agafar el govern d’este País.
Gràcies senyor president.
Durante la intervención de la vicepresidenta Pallardó, abandona la Sala el
diputado Francisco Juan Mars, no volviendo a incorporarse a la misma.
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y del Bloc, aprueban la
siguiente propuesta:
“Mediante acuerdo adoptado por parte de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada en fecha 30 de abril de
2002, se procedió a disponer la formulación de solicitud de adhesión de la
Corporación provincial al Convenio Marco suscrito entre el (entonces) Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), así como la realización de los trámites necesarios
para la implantación del servicio de teleasistencia domiciliaria a nivel provincial, con
el alcance de cobertura previsto, mediante la formalización del correspondiente
convenio de colaboración a suscribir al efecto entre ambas instituciones y esta
Corporación Provincial. Asimismo se acordó la aceptación provincial del contenido
de las “Normas Generales del Servicio de Teleasistencia” y de la participación
económica y presupuestaria provincial en los términos señalados en el Convenio
Marco.
En fecha 1 de agosto de 2002, se formaliza el convenio de colaboración entre
IMSERSO, FEMP y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, en materia de
prestación, durante el ejercicio económico 2002 y en el ámbito de la provincia de
Castellón, del programa de teleasistencia domiciliaria. En el mismo se asume una
aportación económica de IMSERSO equivalente en su cuantía a un porcentaje del
65’00 % del coste total de prestación del servicio, asumiendo la Excma. Diputación
provincial de Castellón la financiación del servicio en un porcentaje del 35’00 % del
coste de su prestación. Entre los ejercicios económicos 2003 y 2011, ambos
inclusive, se suscriben prórrogas anuales del referido servicio, procediéndose en
2012, a la formalización de convenio singular de colaboración destinado a la
cofinanciación del servicio, durante dicho ejercicio económico, ciñéndose el mismo a
2.561 usuarios.
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Mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón, celebrada con carácter ordinario en fecha 24 de septiembre
de 2002 se procede a aprobar las Bases Generales Reguladoras de la prestación
del Servicio Provincial de Teleasistencia Domiciliaria, ajustadas en cuanto a su
contenido a las Normas Generales del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
establecidas con IMSERSO y FEMP. Dichas Bases Generales han permanecido
vigentes hasta la actualidad, constituyéndose en el texto regulador de la prestación
del Servicio Provincial de Teleasistencia Domiciliaria en el ámbito de la provincia de
Castellón.
Durante el pasado mes de noviembre de 2012, por la Secretaria General de la
Federación Española de Municipios y Provincias, mediante escrito de fecha 30 de
octubre de 2012, se ha puesto en conocimiento de la Diputación Provincial de
Castellón, que el IMSERSO, “aplicando un criterio de racionalización y de eficacia
administrativa en la distribución del presupuesto”, pone fin, con efectos desde fecha
31 de diciembre de 2012, al Programa de Teleasistencia Domiciliaria.
La asunción por la Excma. Diputación Provincial de Castellón del coste integro
derivado de la prestación, durante 2013, del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria,
con referencia al número actual de usuarios y de solicitantes del mismo en situación
de lista de espera, superior en su cuantía a 830.000,00 euros, se considera
inasumible, en la actual coyuntura económica, por el Equipo de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón. Ha sido descartado asimismo la
viabilidad y procedencia, en la actual coyuntura, el establecimiento de un sistema de
co-pago por parte de los usuarios.
Al objeto de evitar que los actuales usuarios del Servicio provincial de
Teleasistencia Domiciliaria queden, a partir de 31 de diciembre de 2012, fuera de la
cobertura de un servicio de proximidad, por la Excma. Diputación provincial de
Castellón, a través del Área de Acción Social, se ha procedido a informar
individualmente a la totalidad de los actuales usuarios y a la totalidad de los
solicitantes de asignación del servicio de teleasistencia domiciliaria en actual
situación de lista de espera, acerca de la existencia de distintas alternativas, entre
las cuales se encuentra la posibilidad de asignación a su favor, con carácter gratuito,
del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria. Quedan exceptuados de dicha
medida los usuarios domiciliados en la Ciudad de Castellón de la Plana, por
disponer su Corporación Local de un Servicio Municipal de Teleayuda Domiciliaria,
idéntico en cuanto a sus características al servicio de proximidad provincial, y con un
ámbito de actuación equivalente al de su término municipal.
Emitido el correspondiente informe técnico por parte de los servicios
provinciales de Acción Social, a propuesta de la Comisión Informativa de
Presidencia y Promoción Económica, por mayoría se acuerda:
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1º. Disponer la extinción, con efectos de 31 de diciembre de 2012, del
Servicio Provincial de Teleasistencia Domiciliaria, ante la finalización, en dicha
fecha, del Programa de Teleasistencia Domiciliaria promovido por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).
2º. Disponer la extinción de la prestación del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria, con efectos de fecha 31 de diciembre de 2012, en relación con los
actuales usuarios del mismo.”
4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LAS NUEVAS BASES GENERALES
REGULADORAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE
TELEAYUDA DOMICILIARIA
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y las
abstenciones del Grupo Socialista y del Bloc, aprueba la siguiente propuesta:
“La Excma. Diputación provincial de Castellón, mediante acuerdo plenario
adoptado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón en sesión celebrada con
carácter ordinario en fecha 25 de julio de 2000, se procedió a la aprobación de las
Bases Generales reguladoras del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria.
Publicado el texto regulador en el Boletín Oficial de la Provincia número 94, de 3 de
agosto de 2000, el mismo ha permanecido vigente hasta la fecha, estableciendo el
procedimiento de asignación, mantenimiento y extinción del referido servicio de
proximidad, delimitando las pautas de coordinación interinstitucional entre los
Ayuntamientos de la provincia y la Corporación provincial, como entidad titular del
servicio.
Informan los servicios técnicos provinciales de Acción Social que, tras doce
años de vigencia del referido texto regulador, se han venido operando sustanciales
cambios en el procedimiento de prestación del servicio de teleayuda domiciliaria,
que justifican y hacen aconsejable su incorporación al mismo, para su debida
actualización. Dichos cambios han venido condicionados, fundamentalmente, por la
concurrencia de los siguientes factores:
a) Adscripción al servicio de personal provincial especializado, que ha
posibilitado que las tareas de programación, instalación, sustitución y
revisión técnica periódica de los equipos individuales de teleayuda
domiciliaria, sean asumidas, con carácter exclusivo, por dicho personal.
b) Adscripción al servicio, como equipamiento esencial del mismo, de
distintos modelos de equipo individual, lo cual obliga a la generalización de
las características básicas de sus componentes, y a la eliminación de la
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mención de aquellos elementos no comunes a los distintos modelos que
actualmente integran el parque provincial.
c) Modificación parcial del perfil del usuario, al haberse habilitado, durante el
tiempo de vigencia de las Bases Generales, otros servicios de proximidad,
de carácter especializado (Servicio de Teleasistencia Móvil para las
Víctimas de la Violencia de Genero).
d) La constitución de Servicios de Voluntariado de apoyo a los Servicios de
Proximidad de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, ya prevista,
se convierte en absolutamente necesaria tras la finalización del Programa
Nacional de Teleasistencia Domiciliaria. La creación de los Servicios de
Voluntariado, actualmente abordada, debe conllevar su incorporación al
texto regulador del servicio, atendiendo a su complementariedad con los
servicios municipales y provinciales.
e) La actual duración de las pilas alcalinas habilitadas en los pulsadores de
alarma, y la constitución de Servicios Locales de Voluntariado hacen
innecesaria llevar a cabo la revisión semestral domiciliaria de la totalidad
de los equipos individuales. La inmediata sustitución de los equipos
averiados, y el mantenimiento de un sistema de revisión periódica en
intervalos temporales inferiores a los veinticuatro meses satisfacen las
necesidades del servicio en dicho sentido, que va a ver multiplicado en los
próximos meses el número de sus usuarios.
f) Se considera procedente introducir como criterio complementario en la
valoración de la solicitud, el de la edad del solicitante, tomando como base
la esperanza de vida al nacimiento en el ámbito de la Comunidad
Valenciana.
g) Se considera asimismo procedente, la sustitución como criterio
complementario en la valoración de la solicitud, del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) como indicador de renta, por el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), mas ajustado a la condición de
pensionistas de la absoluta mayoría de los usuarios y solicitantes del
servicio, así como a su nivel medio de ingresos.
Elaborado por los servicios técnicos de Acción Social el proyecto de Bases
Generales reguladoras de la prestación del Servicio provincial de Teleayuda
Domiciliaria, cuyo texto actualiza el procedimiento de asignación, mantenimiento y
extinción del servicio provincial de proximidad, a propuesta de la Comisión
Informativa de Presidencia y Promoción Económica, por mayoría se acuerda:
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1º. Anular, dejando sin efecto, las anteriores Bases Generales reguladoras del
Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria, aprobadas por la Excma. Diputación
Provincial de Castellón en sesión plenaria de 25 de julio de 2000.
2º. Aprobar las nuevas Bases Generales reguladoras de la prestación del
Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria, como servicio público de proximidad
prestado en colaboración con las Corporaciones Locales de la provincia de
Castellón, disponiendo su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos procedentes.”
5. PROPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EN CUANTO A
UNA SUBVENCIÓN CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO
2011. PROCEDIMIENTO AS- 6/2012.
“Por parte de la Fundación Vicente Ferrer, destinataria durante 2011 de una
subvención económica provincial destinada al apadrinamiento de cincuenta menores
dálits incorporados a los recursos socioeducativos habilitados en el estado indio de
Anantapur por la entidad fundacional se ha procedido a la debida justificación del
gasto, aunque una vez expirado el plazo establecido en el acuerdo de concesión de
la subvención económica.
En base a ello, y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, por la Intervención
Provincial se ha procedido, en dichos casos, a la emisión de informe inicial de
disconformidad en cuanto al reconocimiento de obligación de subvenciones.
Otorgado el trámite de audiencia a la entidad interesada, y motivada por la
misma la causa de la formalización extemporánea de la justificación del gasto, y
atendiendo asimismo a las extraordinarias circunstancias aducidas, previo informe
del jefe de Acción Social, por parte de la Sra. Vicepresidenta delegada de Acción
Social se propone que se reconozca la procedencia de llevar a cabo, con carácter
excepcional, el reconocimiento de la obligación en relación a la referida subvención
económica, a la vista de la efectiva justificación del gasto llevada a cabo por dicha
entidad, al carácter no lucrativo de la misma, al desarrollo por su parte de programas
de acción social que han merecido ser galardonados por el Premio Príncipe de
Asturias y seleccionados como candidatos en diversas ediciones del Premio Nóbel
de la Paz, y, fundamentalmente, a la oportunidad y procedencia, dictaminada y
reconocida por la Corporación Provincial, de la finalidad que motivó la concesión de
la subvención otorgada en su día.
En base a lo anteriormente referido, a propuesta de la Comisión Informativa
de Presidencia y Promoción Económica, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y la abstención del Grupo Socialista, aprueba:
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Primero. Reconocer la obligación, por un importe de 6.000,00 euros. con
carácter excepcional, con referencia a la subvención económica otorgada a la
Fundación Vicente Ferrer, CIF G-09326745, con referencia a una subvención
económica de 6.000,00 euros, con destino al apadrinamiento de cincuenta menores
dálits de distintas aldeas del estado indio de Anantapur, otorgada mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2011, (AD 74615/15186).
Segundo. Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la Fundación
Vicente Ferrer haciendo especial hincapié, en los supuestos de previa justificación
extemporánea del gasto, en el carácter excepcional del acuerdo, así como en la
obligación de toda entidad beneficiaria de subvención económica de titularidad
provincial, de llevar a cabo la preceptiva justificación del gasto, en el plazo
expresamente determinado en el acuerdo de resolución de la correspondiente
convocatoria, o, en su caso, en el acuerdo de concesión adoptado al efecto.”
INFRAESTRUCTURAS
6. PROPOSICIÓN APROBACIÓN BASES POYS 2013.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu.
Gràcies senyor president.
Confesse que comence la intervenció una mica acomplexat, després de sentir
citar a Churchill i el viatge a Itaca d’Ulises i Penélope perquè jo volia parlar de Son
Goku i cadascú posa el nivell on vol, perquè els que seguíem Bola de Drac,
recordaran que Son Goku tenia un arma molt poderosa que es deia el hoypoy i allò
era una bola que dins tenia tot allò que permetia a un menut ser més gran o vèncer
al gran. Dins la bola hi havia edificis, hi havia armes, hi havia de tot, una mica de
serveis, segurament també, i això haurien de ser els POYS d’esta Casa, també,
l’oportunitat de que el més menut li puga plantar cara al més gran.
Nosaltres hem de fer la crítica que vam fer l’any passat. Ens arriba una
reglamentació dels POYS, justíssima de temps per a poder-la esmenar. De fet,
presente una esmena i com deia el senyor Secretari, clar, com a mi m’arribà ahir, la
presente este matí, en la primera Comissió, no s’ha pogut debatre... no sé que en
pensen vostès.
Hauria de repetir crítiques de l’any passat, l’import global és molt poc per al
programa... segurament un dels programes més importants d’esta Casa, per a la
compensació dels diferents municipis i després hauria de dir el que dic a l’esmena,
que nosaltres hem presentat avui, hi ha un criteri, que és raonable, que jo el
comprenc, ja me l’he fet explicar i ja el comprenc, pel qual les entitats menors
necessiten unes ajudes especials i, com vostès varen decidir que no hi havia diners
per a tots, varen retallar per nombre d’habitants i després ho varen ampliar una mica
per a que aquells pobles més grans d’entre 5.001 i 50.000 habitants, que tingueren
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entitats menors associades, les entitats, si més no, pogueren tindre-les i al final
quedaven fora huit o nou pobles, no en queden molts més.
El senyor vicepresident es riu perquè sap que jo pense en un poble en
concret, sí clar, pense en un poble en concret però pense també en els altres, és
cert, són molt poquets pobles, que per una circumstància de tindre el seu casc urbà
més ben cosit, es veuen castigats respecte d’aquells que el tenen menys ben cosit,
perquè tenen entitats menors.
Per tant, nosaltres l’esmena que presentàvem o que presentem i mantenim i
esperem que amb el suport de l’equip de govern i del Partit Socialista, és en la
primera base, al punt dos, a l’apartat que diu que els municipis de entre 5.001 i
50.000 habitants tindran dret fins a 3 sol·licituds per a les entitats singulars de
població, dir que tinguen una sol·licitud per al nucli, per al poble o 3 per a les entitats
singulars de població, es a dir, aquell municipi que no tinga entitats singular, que en
puga tindre una com tenen els del capítol anterior.
Insistisc, no és el programa que ens agradaria més a nosaltres, creiem que
hauria d’estar més ben dotat econòmicament, segurament hauria de permetre fer
més coses de les que permet fer, però condicionem el nostre vot a la aprovació
d’esta esmena que intenta evitar que municipis de 5.002 habitants no es queden
sense quan municipis de 49.000 en tenen només perquè tenen alguns barris
disgregats.
Gràcies.
Sr. Gisbert:
Gràcies senyor president. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, el Pla de Obres i Serveis, com a instrument, crec que és
l’instrument més objectiu que té la Diputació i, sens dubte, és l’instrument més
distributiu al llarg del territori, que té esta Casa.
Pot ser que també siga un dels que més contribuïsca a l’equilibri territorial,
allò que li encomana la llei de bases de règim local a la Diputació.
La única cosa del Pla Provincial, d’este Pla Provincial, que entenem nosaltres,
és que la seua quantia està molt minvada. Considerem que és escassa, considerem
que és escassa, per les quantitats que disposa el Pla d’Obres i Serveis.
Mire, pensem que és intolerable el que ha fet el Govern Central, del Partit
Popular, per cert, els dos últims anys, els dos anys que ha governat, que porta
governant, que ha reduït tota l’aportació a la cooperació local, a través dels plans
provincials d’obres i serveis. Ho va fer l’any passat i ho ha fet enguany.
Les diputacions, esta Casa crec que hauria tingut que alçar molt més la veu,
si s’entén com una institució plenament municipalista, però esta Casa, l’equip de
govern, ha callat pel foro.
L’aportació no era molta, però és que ara és zero, des de que governa el
Partit Popular és zero l’aportació als plans provincials.
El Pla de l’any passat ens va situar en quantitats semblants a les de fa desset
anys, ni més ni menys que el Pla de l’any passat era semblant al que tenia la
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Diputació fa desset anys. Eixa és la pura realitat i enguany s’incrementa a penes, per
tant, estem exactament igual.
Això, nosaltres entenem que no pot ser si tenim en compte que alguns
ajuntaments, molts ajuntaments, serà lo únic que rebran de la Diputació, el Pla de
Obres i Serveis, rebran, tal vegada, alguna ajudeta per Cultura, però
fonamentalment açò és el que reben. No reben res més, alguns, altres, com vostès
saben, com tots sabem, reben molt més via convenis singulars.
Crec, sincerament, que no és un pla tot lo digne, que els municipis de esta
província, mereixen i necessiten, crec que s’hauria de fer un esforç major.
No he trobat, i mire que he mirat, no he trobat cap diputació tan mesquina en
plans provincials i en transferències de capital als ajuntaments com la Diputació de
Castelló, i he buscat, eh!
Mire, la Diputació de València, que no és que siga un gran exemple de pla de
obres i serveis, té un pressupost que multiplica per 3,2, pressupost general, el de la
Diputació de Castelló, però ens multiplica en cinc el que és el pla de obres i serveis i
el pla d’aldees, que diuen ells, que és el que diem ací de entitats singulars.
La d’Alacant, un pressupost 1,6 vegades el de la de Castelló, es multiplica per
tres el pla d’obres i serveis.
La veïna de Terol, ahí la tenim, també governada pel Partit Popular, un
pressupost de 49 milions, prou menys de la meitat, doncs mire, té un pla de set
milions d’euros, nosaltres de quatre.
L’altra veïna, Tarragona, governada per Convergència i Unió, ací hi ha de tots
els colors, 141 milions d’euros, un 19% més que nosaltres i destina 21 milió d’euros
al seu pla d’actuació municipal, nosaltres quatre.
La Diputació de Osca, governada per socialistes. Un pressupost de 68 milions
d’euros, poc més de la meitat que la de Castelló, fan transferències de capital als
ajuntaments, no nominatives, per onze milions d’euros, nosaltres quatre.
Cap diputació, senyor president, tan mesquina, cal pensar-s’ho. Senyor
president pense el que està passant.
Per altra banda, nosaltres vam proposar també, que enteníem que este Pla
poguera contemplar la possibilitat de que a més que inversions en obres es poguera
fer manteniment de serveis, ho vam proposar, no se’ns ha contestat.
O, en tot cas, que es creara un altre pla, també, per fer-se càrrec de les
despeses corrents, perquè els ajuntaments, en este moment, ho necessiten.
Segurament ens dirien també, o ens diran, que això no és legal, com ens
diuen tantes vegades, però mire, una altra diputació del Partit Popular, la Diputació
de Cuenca, té un pla especial per al manteniment dels serveis municipals, destinat al
finançament de les despeses de personal, despeses en bens corrents i en serveis i
amortització de deute.
Senyor president, jo crec que s’ho ha de pensar, esta Diputació és molt poc
municipalista. De veritat, com a representant municipal, com a regidor d’un poble
sent enveja dels municipis de les altres províncies que volten a la de Castelló, sana
enveja, eh!
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I com a diputat provincial sent un malestar i una ràbia, ràbia continguda, no
contra ningú, de veritat, ràbia per vore que esta Institució, a la que jo pertany, de la
que sóc diputat, no és tot lo municipalista que caldria, no defensa als municipis, per
això nosaltres no estem a favor d’este Pla Provincial. Sí que estem a favor dels plans
provincials, com he dit, però no de este i pensem que vostè s’ho hauria de pensar
dos vegades.
Moltes gràcies.
Sr. Martínez:
Gràcies senyor president. Senyores i senyors diputats.
Bé, la Diputació va a fer un gran esforç econòmic al 2013 en els plans
provincials per invertir 4,2 milions d’euros en fons propis.
Esta Institució està immersa en un procés d’ajust i de control del gasto per fer
front a esta nova conjuntura econòmica però encara així, esta Institució va a invertir
més diners en infraestructures i en serveis per a tots els municipis de la província,
dins del seu pressupost.
En total anem a destinar més de quatre milions per realitzar més de duescentes obres que repercuteixen directament en la millora de la qualitat de vida de
tots els municipis de la província, especialment en els municipis més menuts on
s’aporta el 95% de subvenció per estos municipis menuts.
No en va, en molts d’ells, estes obres són les úniques que es fan al municipi,
per tant el Pla de Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló era un
compromís que tenia esta Institució, el seu president, el seu equip de govern i en els
últims mesos molts alcaldes ens han expressat i ens han demanat si manteníem el
pla provincial d’obres i serveis i ens demanaven els alcaldes, inclús els seus
alcaldes, que continuarem amb el Pla. Una petició que esta Diputació ha ratificat
aprovant este Pla.
Cal recordar que a més dels diners que s’inverteixen directament en obres, la
Diputació també ofereix als municipis, en el departament tècnic de la Institució, per a
que no es gasten diners en els projectes, la redacció dels projectes i també les
direccions d’obra, de manera que, es poden estalviar, si tots ho demanen, vora un
milió d’euros en este concepte.
Precisament, si els POYS del 2013 es porten a este Ple és per a que es
puguen aprovar com més prompte millor i per què els ajuntaments puguen
encarregar els projectes a la Diputació i d’esta manera, el nostre objectiu, és poder
començar a delegar les obres al mes d’abril, tal i com ha manifestat el president de
la Diputació.
Per tant, a més dels beneficis que genera directament la inversió en obres, cal
recordar que, en este pla, la Diputació també contribueix en la creació de llocs de
treball i en la generació de riquesa a través d’empreses locals als pobles de la
província.
També voldria recordar-li que en el pressupost es fa un esforç i es posa
també un milió per a obres d’emergència. Per tant, estem parlant d’un pla provincial,
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l’any passat eren dos, un pla provincial en el que s’inclouen els municipis, municipis,
com bé deia de 0 a 500 habitants perceben el 95%, o siga que 62 municipis aporten
a l’obra del Pla 1.000€, per tant no entenc jo eixa crítica tan forta del Pla, quan
s’ajuda als municipis; de 500 a 1.000 el 75%; de 1.000 a 2.000 el 65%; de 1.001 a
5.000 el 60% de subvenció; entren totes les mancomunitats, s’inclouen les
mancomunitats; fins a 5.000 habitants el 60% i de 5.001 a 50.000 el 50%
I com bé deia i feia menció l’esmena del Bloc, entren les entitats singular, en
este cas, les pedanies, de tots els municipis des de 5.000 fins a 50.000 habitants, en
el 50%
Per tant, estem parlant d’un Pla que jo no el criticaria d’esta forma perquè
estem parlant d’un Pla que, si tots els municipis demanen les obres d’acord amb les
bases, aprovarem un total de 246 obres, 246 obres amb un pressupost de
5.788.000€ on la subvenció de la Diputació és de 4.210.250€.
Per tant, entenem que hi ha arguments més que suficients per aprovar este
Pla que, en definitiva, ajuda a tots els pobles de la província i que, en definitiva,
aniran 246 obres en inversions als pobles de la província de Castelló.
Moltes gràcies.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies. Escoltava amb atenció el vicepresident. No he sentit que es
posicionara sobre l’esmena que hem presentat nosaltres.
Mire, jo ho vaig dir el dia que vaig prendre possessió com a diputat d’esta
Casa, jo ací vinc a negociar. Jo sóc plenament conscient de la representació que
tenim i sé, crec saber quina és la meua faena. La meua faena és aconseguir
contagiar-los a vostès de la nostra manera d’entendre la gestió. Jo no sé. Estic
disposat a negociar, estic disposar a baixar el límit, si 50.000 consideren que és un
límit molt alt i que significa que ja són municipis en capacitat econòmica suficient
com per a tindre que quedar fora d’este programa, insistisc a mi m’agradaria un
programa molt diferent, però torne a repetir lo del principi, ací jo vinc a aconseguir
en positiu tot allò que puga, sent conscient que som un d’entre 27, per tant, escolte
baixem-ho, deixem-ho en 10.000 habitants. Els municipis de fins a 10.000 habitants,
que tenen unes condicions econòmiques que tots sabem, i ací hi ha molt d’alcalde i
alcaldessa, que tots sabem que són complicades, crec que tindrien que tindre dret
d’accedir a este tipus d’ajudes per la Diputació, per tant no sé procedimentalment
com funciona però jo reconvertiria la meua moció i demanaria que aquells municipis
de fins a 10.000 habitants tinguen dret a una sol·licitud, a una sol·licitud igual que
tenen els de fins a 5.001.
Si en estes condicions s’accepta, la posició del meu Grup seria favorable.
Sr. Gisbert:
Gràcies senyor president.
El senyor Martínez diu que es fan dues-centes quaranta i pico obres, no?
moltes obres... la veritat, la realitat dels números són els que són. 3,5% del
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pressupost destinat a plans provincials. Hagueren pogut fer altres plans, altres plans
de transferències de capital als ajuntaments, no singularitzats, obertes a que tots
participen. Li podem dir plans provincials o li podem dir com siga, com li diuen altres
diputacions, no totes li diuen plans provincials. Però la realitat és que són només el
3,5%. No s’estranye, senyor president que hi haja ajuntaments, que tal vegada no li
ho diran, però ho pensen, que es pregunten per a què serveix la Diputació, no
s’estranye, perquè si han de rebre 20.000€, ha d’haver tota una institució com la
Diputació per a rebre 20.000€ a l’any, perquè no reben més alguns, eixa és la veritat,
tenen motius per a plantejar-s’ho.
Senyor president, mire, parlant d’herències. La senyora Pallardó ha parlat
molt de la herència socialista o no sé que. Vostès han heretat una Diputació i no
precisament del Partit Socialista. Vostè ha heretat una Diputació on les coses es
venien fent d’una determinada manera i no han canviat. Ha volgut mostrat noves
formes, efectivament, però en el fons no ha canviat res. Ha tingut dos oportunitats,
en els dos pressupostos que vostè ha gestionat, dues oportunitats, però no ha fet res
per canviar, en el fons no ha canviat absolutament res. Sembla que ací a Castelló
mai passa res, mai passa res de nou. La Diputació s’han instal·lat en una espècie
d’inèrcia, en la quotidianitat. Sembla inclús, que fins i tot, la gent s’ha acostumat a
esta dinàmica, fins i tot ens hem acostumat, ens sembla que açò és lo normal, no és
lo normal, només cal pegar una ullada a les diputacions del voltant, no fan això, de
tots els colors, no actuen així, són molt més municipalistes, però molt més, molt més.
Mire, si vostè vol canviar, si vostè li vol donar a la Diputació l’impuls que
necessita, el canvi en profunditat que necessita de veritat, ens trobarà a nosaltres,
perquè la Diputació necessita, sobretot, ser molt més municipalista, sinó no té sentit
la Diputació si no és més municipalista.
No sé si els alcaldes, inclosos els del seu partit, a vostè li diuen que estan
contents, no estic segur, perquè a mi, alguns alcaldes del seu Partit em diuen que no
estan contents amb els Plans Provincials, que els pareixen misèria, eixes són les
paraules textuals, senyor president.
Altra cosa és que a vostè li ho diguen o no per si esperen encara arreplegar
algun conveni singular, però la realitat és eixa, és eixa, de veritat, senyor president.
I mire, si vol ser el president de tots els municipis, ho té molt fàcil vostè, més
objectivitat, més distribució, menys espai per l’arbitrarietat i molt més municipalisme.
Més Pla Provincial, senyor president.
Moltes gràcies.
Sr. President:
Moltes gràcies.
Crec que la proposta, l’esmena que planteja el portaveu del Bloc, és una
esmena sensata. Crec que és cert que es produeix un desequilibri entre aquells
municipis que tenen pedania respecte dels que no en tenen perquè, tot i superar la
barrera dels cinc mil habitants, aquells municipis que tenen pedania poden
beneficiar-se’n dels plans provincials i aquells que no en tenen no se’n beneficien.
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Per tant, jo plantege que s’accepte l’esmena en el format amb el que s’ha
matisat ara en el segon torn, és a dir, incloent, dins els Plans Provincials, aquells
municipis entre cinc i deu mil habitants que no tinguen pedania que puguen justificar,
per tant, d’alguna manera puguen, tots eixos municipis, també beneficiar-se com
altres de més de cinc mil es beneficien al tindre pedania.
Jo, senyor Gisbert, no entraré en el debat del fang al que vostè em vol
sotmetre, possiblement perquè en el fang em guanyaria per experiència, però si que
li diré que el fons d’esta Diputació ha mantingut l’essència viva de bolcar-se en allò
que més falta li feia als nostres pobles.
Accepte i inclús entenc justificada la seua acusació de sectarisme cap a mi,
sectària és una Diputació que en un any de nul·la inversió inverteix dos milions cinccents mils euros en dos pobles, sectària és. Eixos dos pobles són Forcall i Morella,
són socialistes i de la seua comarca. Per tant si d’alguna cosa vostè em pot acusar
de sectarisme, és de ser sectari cap als socialistes, a favor, i de ser sectari cap a la
seua comarca, a favor, per tant, si vostè com a socialista li agradaria que es repartira
entre més pobles, podia haver-ho dit als seus dos alcaldes de la seua comarca que
hagueren repartit entre la resta, i si vostè, com a diputat, sent vergonya d’esta
Institució deuria de sentir-se orgullós de que siga la seua comarca, el partit judicial
que ha vostè el va triar com a diputat, aquella que ha rebut més quantitat inversora
de la Diputació.
Per tant, no només invertim als ajuntaments socialistes sinó que invertim a la
única comarca en la que el Partit Popular no guanya les eleccions, per tant, entenc
perfectament que vostè en veja com un president sectari i com un president que no
guarda l’equidistància ni la proporcionalitat a l’hora de repartir les inversions de la
província.
Sí que li diré que, jo no sé lo que li diuen els nostres o els alcaldes del Partit
Popular de lo que pensen de la Diputació, la sensació que es respira al món
municipal d’esta província en este moment de crisi, especialment en el món rural,
món que vostè defensa perquè prové d’ell, és que gràcies a la Diputació molts
ajuntaments, cada dia, poden obrir la porta.
No només en invertir sinó en ajudar-los a gastar de forma més eficient els
diners. Jo entenc que el model socialista radique en la forma d’ajudar a un
ajuntament únicament enviant-li diners, així estem, però des d’un model com el que
jo defense, crec que hi ha moltes altres formes d’ajudar els ajuntaments, que no són
només enviant-los diners, també ajudant-los a gestionar, cosa que crec que estem
fent i estan agraint-lo tots els alcaldes.
No li diré, i permetrà que ho guarde per a futures memòries, lo que deien els
seus alcaldes, això sí, els socialistes, respecte de les seves propostes de dissolució
de les diputacions. Aquelles que feien vostès mateixa en els dits creuats, per allò
que es fa quan u conte una mentida i no s’acaba de creure lo que acaba de dir
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Finalizadas las intervenciones, se pasa a votar, en primer lugar, la enmienda
de modificación a las Bases del Plan Provincial de Obras y Servicios para el año
2013, presentada por el Bloc, con la matización indicada por el Sr. Presidente,
aprobándose por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y del Bloc y la
abstención del Grupo Socialista.
A continuación, se aprueba por mayoría, con los votos a favor del Grupo
Popular y del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista, el dictamen que sigue:
“Considerando que, de conformidad con el art. 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local la Diputación cooperará
a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios,
aplicando a tal fin los medios económicos propios de la misma que se asignen,
procede que se lleve a cabo la convocatoria para que los Ayuntamientos y
Mancomunidades de esta provincia puedan solicitar su inclusión en el Plan
Provincial de Obras y Servicios para el año 2013.
Visto el Informe de Intervención, por mayoría se acuerda:
1.- Aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria del Plan Provincial
de Obras y Servicios para el año 2013, tal como aparecen redactadas en el
expediente.
2.- Disponer la apertura del plazo de presentación de solicitudes que será a
partir de la publicación del presente acuerdo en el BOP y hasta el 15 de febrero de
2013.”
7. PROPOSICIÓN DE CONVALIDACIÓN ADJUDICACIONES DE LAS OBRAS:
a. “VARIOS SUMINISTROS” EN MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA.
PLAN DE AYUDAS 2012.
“Considerando que la MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA tiene concedida una
subvención de 10.000’00 € para la obra, “VARIOS SUMINISTROS”, incluida en el
Plan de Ayudas en Materia de Infraestructuras Municipales para 2012, con el núm.
164.
Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria del
citado Plan, las obras deberán estar adjudicadas y comunicada su adjudicación a
esta Sección, antes del 1 de octubre de 2012, circunstancia ésta que no se ha
cumplido por parte de la Mancomunidad.
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Considerando que el día 15 de noviembre de 2012 se formula propuesta de
anulación de la subvención concedida por importe de 10.000,00 €, concediendo a la
Mancomunidad Alto Palencia 10 días de plazo para que formule las alegaciones que
estime pertinentes.
Considerando que la Mancomunidad Alto Palancia presenta escrito de alegaciones
en el que aduce que aunque la adjudicación se comunicó fuera del plazo establecido
por error en las fechas, la resolución de adjudicación es anterior al 1 de octubre de
2012, extremo este que queda acreditado en el expediente mediante certificado de
Secretaría sobre dicha resolución de adjudicación de fecha 28 de septiembre de
2012.
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de la Sección de
Planificación, el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad, acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la adjudicación de la obra incluida en el PLAN
DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA EL
AÑO 2012, con el núm. 164, “VARIOS SUMINISTROS” de la MANCOMUNIDAD
ALTO PALANCIA y continuar con la tramitación ordinaria del expediente a los
efectos de proceder al reconocimiento de la obligación y pago del 75%, previa
comprobación de todos los extremos exigidos en las bases.
2.- Dejar sin efecto la propuesta de anulación por importe de 10.000,00 €, formulada
en su día.
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del
Consell de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa
a la remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por
intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de
la entidad local.”
b. “MODERNIZACIÓN
DEL
ALCANTARILLADO
EN
ARTESA”;
“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y AMPLIACIÓN DE LOCAL SOCIAL
EN BARRIO MONTEBLANCO”; “PAVIMENTACIÓN DE ACERA EN
CALLE TOSALET, VALLADO PARCIAL DE PISTA POLIDEPORTIVA
Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL EN BARRIO TOSALET”, EN
ONDA. PLAN DE AYUDAS 2012.
“Considerando que el AYUNTAMIENTO DE ONDA tiene concedida una subvención
de 10.000’00 € para cada una de las obras, incluidas en el Plan de Ayudas en
Materia de Infraestructuras Municipales para 2012, con los números 89, 90 y 91:
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“MODERNIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN ARTESA”
“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y AMPLIACIÓN DE LOCAL SOCIAL, EN
BARRIO MONTEBLANCO”
“PAVIMENTACIÓN DE ACERA EN CALLE TOSALET, VALLADO PARCIAL
DE PISTA POLIDEPORTIVA Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL, EN
BARRIO TOSALET”

Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria del
citado Plan, las obras deberán estar adjudicadas y comunicada su adjudicación a
esta Sección, antes del 1 de octubre de 2012, circunstancia ésta que no se ha
cumplido por parte del Ayuntamiento.
Considerando que el día 3 de diciembre de 2012 se formulan propuestas de
anulación de la subvención concedida por importe de 10.000,00 € para cada una de
las obras relacionadas, concediendo al Ayuntamiento de Onda 10 días de plazo para
que formule las alegaciones que estime pertinentes.
Considerando que el Ayuntamiento de Onda presenta escrito de alegaciones en el
que aduce que aunque la adjudicación se comunicó fuera del plazo establecido por
diversos motivos relacionados con bajas médicas del personal, las resoluciones de
adjudicación de las tres obras son anteriores al 1 de octubre de 2012, extremo este
que queda acreditado en el expediente mediante certificados de Secretaría sobre
dichas resoluciones de adjudicación de fecha 18 de julio de 2012 (obras 90 y 91) y
de fecha 24 de julio de 2012 (obra 89).
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de la Sección de
Planificación, el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la adjudicación de las obras incluidas en
el PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
PARA EL AÑO 2012, con los núm. 89, 90 y 91, “MODERNIZACIÓN DEL
ALCANTARILLADO EN ARTESA”, “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y AMPLIACIÓN
DE LOCAL SOCIAL, EN BARRIO MONTEBLANCO” y “PAVIMENTACIÓN DE
ACERA EN CALLE TOSALET, VALLADO PARCIAL DE PISTA POLIDEPORTIVA Y
AMPLIACIÓN DEL LOCAL SOCIAL, EN BARRIO TOSALET” del AYUNTAMIENTO
DE ONDA y continuar con la tramitación ordinaria de los expedientes a los efectos
de proceder al reconocimiento de la obligación y pago del 75%, previa comprobación
de todos los extremos exigidos en las bases.
2.- Dejar sin efecto las propuestas de anulación por importe de 10.000,00 €,
formuladas en su día, para cada una de las obras citadas.
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del Consell
de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa a la
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remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por intervención y los
acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de la entidad local.”
c. “DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES EN PLAZA ERAS Y
AVENIDA HERMANOS PÉREZ RODRÍGUEZ Y COLOCACIÓN DE
BARANDILLA EN CALLE VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS” EN
VALL DE ALMONACID. INFRAESTRUCTURAS 2012.
“Considerando que el AYUNTAMIENTO DE VALL DE ALMONACID tiene concedida
una subvención de 19.000’00 € para las obras de “DEMOLICIONES Y
PAVMIENTACIONES EN PLAZA ERAS Y AVDA. HNOS. PÉREZ RODRÍGUEZ Y
COLOCACIÓN DE BARANDILLA EN C/ VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS”,
incluidas en el Plan de Ayudas en Materia de Infraestructuras Municipales para
2012, con el número 143.
Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria del
citado Plan, las obras deberán estar adjudicadas y comunicada su adjudicación a
esta Sección, antes del 1 de octubre de 2012, circunstancia ésta que no se ha
cumplido por parte del Ayuntamiento.
Considerando que el día 3 de diciembre de 2012 se formula propuesta de anulación
de la subvención concedida por importe de 19.000,00 € concediendo al
Ayuntamiento de Vall de Almonacid 10 días de plazo para que formule las
alegaciones que estime pertinentes.
Considerando que el Ayuntamiento de Vall de Almonacid presenta escrito de
alegaciones en el que aduce que aunque la adjudicación se comunicó fuera del
plazo establecido por error al haber solicitado autorización para la ejecución de las
obras por la propia administración, creyendo así que ya estaba cumplido el trámite,
sí existe un acuerdo de ejecución de las obras por la propia administración anterior
al 1 de octubre de 2012, extremo este que queda acreditado en el expediente
mediante certificado de Secretaría sobre la resolución de adjudicación de fecha 1 de
agosto de 2012.
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de la Sección de
Planificación, el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la adjudicación de las obras incluidas en el
PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
PARA EL AÑO 2012, con el núm. 143, “DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES
EN PLAZA ERAS Y AVDA. HNOS PÉREZ RODRÍGUEZ Y COLOCACIÓN DE
BARANDILLA EN C/ VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS”, del AYUNTAMIENTO
DE VALL DE ALMONACID y continuar con la tramitación ordinaria del expediente
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a los efectos de proceder al reconocimiento de la obligación y pago del 75%,
previa comprobación de todos los extremos exigidos en las bases.
2.- Dejar sin efecto la propuesta de anulación por importe de 19.000,00 €, formulada
en su día.
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del
Consell de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa
a la remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por
intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de
la entidad local.”
d. “CONEXIÓN ALCANTARILLADO A RED GENERAL DE PISCINAS
MUNICIPALES Y BAR RESTAURANTE EL MIRADOR Y
REPARACIÓN DE FUGAS EXISTENTES EN ESTA RED GENERAL
EN CALLE VALL D’UIXÓ” EN ALFONDEGUILLA. POYS 2012.
“Considerando que el AYUNTAMIENTO DE ALFONDEGUILLA tiene concedida una
subvención de 22.500’00 € para las obras de “CONEXIÓN ALCANTARILLADO A
RED GENERAL DE PISCINAS MUNICIPALES Y BAR RESTAURANTE EL
MIRADOR Y REPARACIÓN DE FUGAS EXISTENTES EN ESTA RED GENERAL
EN C/ VALL D’UIXÓ”, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2012,
con el número 2.
Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria del
citado Plan, las obras deberán estar adjudicadas y comunicada su adjudicación a
esta Sección, antes del 1 de octubre de 2012, circunstancia ésta que no se ha
cumplido por parte del Ayuntamiento.
Considerando que el día 13 de noviembre de 2012 se formula propuesta de
anulación de la subvención concedida por importe de 22.500,00 € concediendo al
Ayuntamiento de Alfondeguilla 10 días de plazo para que formule las alegaciones
que estime pertinentes.
Considerando que el Ayuntamiento de Alfondeguilla presenta escrito de alegaciones
en el que aduce que aunque la adjudicación se comunicó fuera del plazo establecido
por motivos involuntarios y por una confusión de papeles en expedientes no
correspondientes, sí se adjudicó la obra antes del 1 de octubre de 2012, extremo
este que queda acreditado en el expediente mediante certificado de Secretaría sobre
la resolución de adjudicación de fecha 11 de septiembre de 2012.
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No obstante los informes desfavorables de Intervención y de la Sección de
Planificación, el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la adjudicación de las obras incluidas en el
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para el año 2012, con el núm. 2,
“ALCANTARILLADO A RED GENERAL DE PISCINAS MUNICIPALES Y BAR
RESTAURANTE EL MIRADOR Y REPARACIÓN DE FUGAS EXISTENTES EN
ESTA RED GENERAL EN LA CALLE VALL D’UIXÓ”, del AYUNTAMIENTO DE
ALFONDEGUILLA y continuar con la tramitación ordinaria del expediente a los
efectos de proceder al reconocimiento de la obligación y pago del 75 %, previa
comprobación de todos los extremos exigidos en las bases.
2.- Dejar sin efecto la propuesta de anulación por importe de 22.500,00 €, formulada
en su día.
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del
Consell de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa
a la remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por
intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de
la entidad local.”
e. “PAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO A ESCOMBRERA” EN LUCENA
DEL CID. POYS 2012.
“Considerando que el AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL CID tiene concedida una
subvención de 22.750’00 € para las obras de “PAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO A
ESCOMBRERA”, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2012, con
el número 25.
Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria del
citado Plan, las obras deberán estar adjudicadas y comunicada su adjudicación a
esta Sección, antes del 1 de octubre de 2012, circunstancia ésta que no se ha
cumplido por parte del Ayuntamiento.
Considerando que el día 3 de diciembre de 2012 se formula propuesta de anulación
de la subvención concedida por importe de 22.750,00 € concediendo al
Ayuntamiento de Lucena del Cid 10 días de plazo para que formule las alegaciones
que estime pertinentes.
Considerando que el Ayuntamiento de Lucena del Cid presenta escrito de
alegaciones en el que aduce que remitió la comunicación el día 18 de septiembre de
2012, comprobado con el registro de entrada de la Diputación dicha documentación
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no ha sido registrada por lo que se ha podido extraviar en correos. Es por ello que
aunque no se haya presentado la adjudicación en el plazo establecido, sí se
adjudicó la obra antes del 1 de octubre de 2012, extremo este que queda acreditado
en el expediente mediante certificado de Secretaría del acuerdo de adjudicación del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de septiembre de 2012.
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de la Sección de
Planificación, el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la adjudicación de las obras incluidas en el
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para el año 2012, con el núm. 25,
“PAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO A ESCOMBRERA”, del AYUNTAMIENTO
DE LUCENA DEL CID y continuar con la tramitación ordinaria del expediente a los
efectos de proceder al reconocimiento de la obligación y pago del 75 %, previa
comprobación de todos los extremos exigidos en las bases.
2.- Dejar sin efecto la propuesta de anulación por importe de 22.750,00 €, formulada
en su día.
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del
Consell de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa
a la remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por
intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de
la entidad local.”
f. “SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, 125W VAPOR MERCURIO A 70 W
SODIO BLANCO, EN EL BARRIO COMETES” EN LA JANA. POYS
2012.
“Considerando que el AYUNTAMIENTO DE LA JANA tiene concedida una
subvención de 22.500’00 € para las obras de “SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 125
W VAPOR MERCURIO A 70 W SODIO BLANCO EN EL BARRIO COMETES”,
incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2012, con el número 23.
Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria del
citado Plan, las obras deberán estar adjudicadas y comunicada su adjudicación a
esta Sección, antes del 1 de octubre de 2012, circunstancia ésta que no se ha
cumplido por parte del Ayuntamiento.
Considerando que el día 3 de diciembre de 2012 se formula propuesta de anulación
de la subvención concedida por importe de 22.500,00 € concediendo al
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Ayuntamiento de La Jana 10 días de plazo para que formule las alegaciones que
estime pertinentes.
Considerando que el Ayuntamiento de La Jana presenta escrito de alegaciones en el
que aduce que no han podido adjudicar las obras en plazo debido a la complejidad
técnica de las mismas, al no encontrar empresas especializadas para su ejecución.
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de la Sección de
Planificación, el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la adjudicación de las obras incluidas en el
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2012, con el núm.
23, “SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 125 W VAPOR MERCURIO A 70 W SODIO
BLANCO EN EL BARRIO COMETES”, del AYUNTAMIENTO DE LA JANA y
continuar con la tramitación ordinaria del expediente a los efectos de proceder al
reconocimiento de la obligación y pago del 75%, previa comprobación de todos
los extremos exigidos en las bases.
2.- Dejar sin efecto la propuesta de anulación por importe de 22.500,00 €, formulada
en su día.
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del
Consell de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa
a la remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por
intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de
la entidad local.”
8. PROPOSICIÓN DE CONVALIDACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
“SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE LIMPIEZA” EN LA MANCOMUNITAT
ALT MAESTRAT. POYS 2011.
“Resultando que según la base SÉPTIMA de las de la convocatoria del Plan
Provincial Complementario de Cooperación a las Obras y Servicios para 2011, las
obras incluidas en dicho Plan deberían estar totalmente liquidadas y comunicada a
la Diputación la terminación antes del 1 de noviembre de 2012, salvo concesión de
prórroga en la ejecución.
Considerando que la MANCOMUNIDAD ALT MAESTRAT tiene concedida una
subvención para el suministro “SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA” por
importe de 61.750’00 €, incluidas en el Plan Provincial Complementario de
Cooperación a las Obras y Servicios para 2011, con el número 171.
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Considerando que a la adjudicación del citado suministro se anticipó a la
Mancomunidad Alt Maestrat el 75 por cien de la subvención que asciende a
46.311’87 €.
Considerando que, una vez transcurrido el plazo establecido en las bases, en
fecha 13 de noviembre de 2012 se procede a formular la correspondiente propuesta
de anulación de la parte de subvención pendiente de tramitar (15.437’29 €) y de
inicio de expediente de reintegro de la subvención ya abonada (46.311’87 €),
concediendo a la Mancomunidad 10 días para presentar las alegaciones que
estimasen pertinentes.
Considerando que en fecha 30 de noviembre de 2012 la Mancomunidad Alt
Maestrat presenta escrito de alegaciones aduciendo que la documentación
justificativa se presentó en el plazo establecido en las bases en el Ayuntamiento de
Albocàsser, entendiendo que se trataba de una oficina de ventanilla única y que no
obstante, el suministro había sido entregado y aprobadas las facturas por importe de
64.999’12 € con anterioridad a la fecha establecida en las bases, extremo este que
queda acreditado en el expediente.
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de la Sección de
Planificación, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la justificación del suministro incluido en
el PLAN PROVINCIAL COMPLEMENTARIO DE OBRAS Y SERVICIOS para el año
2011, con el núm. 171, “SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA”, de la
Mancomunidad Alt Maestrat, y continuar con la tramitación ordinaria del expediente
a los efectos de proceder al reconocimiento de la obligación y pago del 25%, previa
comprobación de todos los extremos exigidos en las bases.
2.- Dejar sin efecto tanto la propuesta de anulación por el importe de
subvención restante como la propuesta de inicio del expediente de reintegro por el
importe de la subvención anticipada.
3.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la
Comunidad Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012,
del Consell de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa
a la remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones pendientes
de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por intervención y los
acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de la entidad local.”
9. PROPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS PARA LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE
DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LAS CALLES CARMEN, SANTA MÓNICA,
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ROMERO, SAN MIGUEL Y CALLEJÓN DE ENLACE ENTRE LAS PLAZAS
PADRE BOVER Y TRES REYES” POYS 2009.
“Resultando que según la base SÉPTIMA de las de la convocatoria del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para
2009, las obras incluidas en dicho Plan deberían estar totalmente liquidadas a 1 de
noviembre de 2010, salvo solicitud de prórroga de ejecución por parte de los
Ayuntamientos.
Considerando que el Ayuntamiento de Vinaroz tiene concedida una subvención
para las obras de “RENOVACIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LAS
CALLES CARMEN, STA. MÓNICA, ROMERO, SAN MIGUEL Y CALLEJÓN DE
ENLACE ENTRE PLAZAS PADRE BOVER Y TRES REYES” en el citado Plan de
47.759’61€, tras la adjudicación de las obras, de los cuales 25.011’61 €
corresponden a la aportación estatal y los 22.748’00 € restantes a la Diputación.
Considerando que el Ayuntamiento de Vinaroz no presentó toda la
documentación justificativa en el plazo establecido y que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas anuló en su día su aportación por el no cumplimiento de
los plazos establecidos.
Considerando que en fecha 27 de febrero de 2012 se procede a formular la
correspondiente propuesta de anulación de la subvención al Ayuntamiento de
Vinaroz por el importe de subvención no justificado de 22.748’00 €, concediéndole
10 días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Considerando que en fecha 21 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Vinaroz
presenta un escrito de alegaciones en el que solicitan que se deje sin efecto la
propuesta de anulación formulada, ya que justifican la totalidad de la obra ejecutada,
acompañando a dicha justificación certificaciones y facturas por importe de
246.140’07 € así como certificado de tesorería de los pagos realizados en su
totalidad al contratista adjudicatario.
Visto el informe favorable de la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios
sobre la justificación de las obras, y no obstante los informes desfavorables de
Intervención y de la Sección de Planificación y teniendo en cuenta que el
Ayuntamiento renuncia a la parte de subvención correspondiente al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Aceptar las alegaciones relativas a la justificación de la liquidación de las
obras de “RENOVACIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LAS CALLES
CARMEN, STA. MÓNICA, ROMERO, SAN MIGUEL Y CALLEJÓN DE ENLACE
ENTRE PLAZAS PADRE BOVER Y TRES REYES”, nº 205, incluida en el POYS de
2009, en el municipio de Vinaroz.
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2.- Aprobar la documentación justificativa referente a las certificaciones nº 1, 2,
3, 4 y última por importe de 246.140,07 €, siendo la cantidad a imputar de
246.140,07 € y reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de Vinaroz por
importe de 22.054’84 €.
3.- Anular la cantidad de 46.945’16 € correspondientes a la baja en la
adjudicación, menor obra ejecutada y subvención estatal, incluidos en el ADREM nº
15243.
4.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la
Comunidad Valenciana, de conformidad con Acuerdo de 28 de septiembre de 2012,
del Consell de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba la instrucción relativa
a la remisión a esta institución de la información sobre las obligaciones pendientes
de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por intervención y los
acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de la entidad local.”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
10. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
CARDENAL RAM DE MORELLA

DE

LA

EXPLOTACIÓN

DEL

HOTEL

Toma la palabra el vicepresidente Andrés Martínez.
Moltes gràcies senyor president.
Breument, simplement per a dir, com dèiem abans, era un dia històric, per a
Morella, un dia històric després d’una inversió, també diria històrica, 1.078.037,65€
que fan cap, no només a Morella, sinó a l’interior de la província, a la comarca i, com
no, al turisme d’interior.
Dir que avui adjudiquem l’explotació del Cardenal Ram i curiosament i gràcies
també a la gestió feta, una empresa que és de Morella, Ripollés Marín SL, una
empresa que coneix el poble, coneix la comarca, coneix el negoci i que crearà deu
llocs de treball, que tindrà l’explotació quinze anys, deixos quinze anys, els primers
cinc no pagaran cànon, els següents el pagaran al 50% i els últims cinc anys
pagaran 12.000€ de cànon. Per a un hotel, de luxe, amb 16 habitacions, amb 10
llocs de treball i que incrementa l’oferta turística de la província de Castelló en
l’aposta decidida del president Javier Moliner pel turisme d’interior a la província i
que incrementa l’oferta turística de Morella conforme es va fer al Forcall i conforme
s’ha fet també, a Segorb amb Martín el Humano.
Jo, res més, felicitar al president pel recolzament que està tenint el turisme i,
l’altre dia, veiem com, unànimement, els regidors de l’ajuntament de Morella acudien
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al lloc recolzant, com no pot ser d’altra forma, el turisme a l’interior de la província de
Castelló.
Moltes gràcies.
Finalizada su intervención, se procede a la votación del dictamen.
"Resultando que mediante acuerdo de pleno de fecha 30 de octubre de 2012,
por el órgano competente, se aprobó el expediente de contratación de la explotación
del Hotel Cardenal Ram propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
no estableciéndose un canon mínimo por parte de la Diputación.
Resultando que la licitación se publicó en el BOP nº 137 de fecha 15 de
noviembre de 2012 y en la página web de la Diputación (perfil del contratante).
Resultando que, finalizado el plazo de presentación de ofertas el 30 de
noviembre de 2012 se han presentado los siguientes licitadores:
-

JOYAS RURALES, S. L.
NOVA VALORACIO AGRICOLA, S. L.
RIPOLLES MARIN, S. L.

Considerando que se han cumplido los principios de publicidad y concurrencia
que se requieren en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto el informe técnico por el que en base a los criterios de selección de
contratista que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se han
valorado las ofertas en la siguiente forma:
En relación a la contratación “Explotación del “Hotel Cardenal Ram”,
propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Castellón”, y una vez aplicados los
dos criterios de selección del contratista no cuantificables automáticamente: FORMA
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO y PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIO DEL HOTEL CARDENAL RAM, valorados cada uno de ellos
en un máximo de 25 puntos, se desprenden los resultados que se citarán, siendo de
significar previo a ello que la oferta presentada por JOYAS RURALES, S. L. no
puede ser estimada en cuanto que contraviniendo lo dispuesto en el pliego de
condiciones que regula la presente contratación no aporta ninguna de las 29
muestras materiales exigidas en partidas de tanto calado como son lencería,
cortinajes, mantelería, vajilla, cubertería, cristalería y rotulación interior, haciendo
inviable la valoración de la misma.
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CRITERIOS NO CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE

NOVA
VALORACIO
AGRICOLA,
S. L.
RIPOLLES
MARIN, S. L.

CRITERIOS
CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE

TOTAL
PUNTOS

FORMA
PRESTACION
SERVICIO

PROPUESTA
EQUIPAMIENTO

PRECIO

PERSONALQUE
SE DESTINA

10

5

25

25

65

25

25

8’57

25

83’57

Por lo expuesto, a propuesta de la Mesa de Contratación, con el informe
favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, el
Pleno, por unanimidad, aprueba:
1º.- Declarar válida la licitación, desestimar la oferta de JOYAS RURALES
S.L. por los motivos expuestos y adjudicar a RIPOLLES MARIN S.L., con CIF
B12883518 contratación de la explotación del Hotel Cardenal Ram propiedad de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, proponiendo un canon anual de 12.000 €
más el I.V.A. correspondiente, según su oferta de fecha 30 de noviembre de 2012, y
con sujeción al Pliego de Condiciones que rige para su contratación.
2º.- Publicar la presente resolución en la página web de la Diputación (perfil
del contratante) y notificar a los licitadores.”
11. DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL:
A) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA “IV FERIA DEL
CHOCOLATE DE CASTELLÓN”
“Vista la factura nº 14-2011 de fecha 30/11/2011 emitida por BENIMEDIA S.L.
por importe de 1.180,00 € en concepto de A.T. para la organización del evento “IV
Feria del Chocolate de Castellón”, celebrada del día 4 al 6 de noviembre de 2011 en
el recinto de la Pérgola de Castellón.
Resultando que se ha emitido informe por el Servicio de Promoción
Económica y Relaciones Internacionales.
Considerando que, según se desprende del informe técnico el precio
facturado por la empresa se adecua al precio del mercado y los trabajos, se
realizaron correctamente según las ordenes dadas por el Diputado Delegado de
Promoción económica y Relaciones Internacionales.
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista, acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa BENIMEDIA S.L. de la
cantidad de 1.180,00 €, importe de la factura arriba relacionada, autorizando y
disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a la partida
43100 4821600 del vigente Presupuesto, número de operación de R.C.42958, dando
por finiquitado el total del pago de la obligación contraída con el citado contratista
por los trabajos realizados.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
B) SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE
MUNICIPIOS DEL ALTO PALANCIA.
“Vista la factura nº 2D1378 por importe de 113.464,84 € y la factura nº
2D1586 por importe de 73.921,03 € en concepto de Servicio de recogida RSU de los
municipios del Alto Palancia.
Resultando que se ha emitido informe por la Sección de Medio Ambiente.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés
público.
2. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
el Diputado Delegado de Sostenibilidad.
3. Que la cantidad reclamada es procedente en cuanto a su importe.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).

13p18122012.doc

41

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista, acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa TECNICAS Y
TRATAMIENTOS MEDIO AMBIENTALES S.A. de la cantidad de 187.385,87€
importe de la factura arriba relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor
de la mencionada empresa, del vigente Presupuesto, número de operación de R.C.
65613, dando por finiquitado el total del pago de la obligación contraída con el citado
contratista por los trabajos realizados.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
C) ANUARIO DEPORTE BASE
“Vista la factura nº 421089924 de fecha 27/11/2012 emitida por
PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES S.L. por importe de 45.000,00 € en
concepto de Anuario Deportes-junio 2012,
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Compras y según se
desprende del mismo la cantidad reclamada resulta ser notablemente inferior a la
que figura en la tarifa oficial del periódico.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista, acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa PROMOCIONES Y
EDICIONES CULTURALES S.A. de la cantidad de 45.000,00 € , importe de la
factura arriba relacionada, supeditando la autorización, disposición y reconocimiento
del gasto a favor de la mencionada empresa, a la aprobación de un expediente de
modificación del presupuesto de gasto del ejercicio 2012, de acuerdo con lo
establecido en el art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo del T.R.L.R. de las
Haciendas Locales).
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Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
D) CD BAILES REGIONALES PROVINCIA DE CASTELLÓN
Vista la factura nº 421087822 de fecha 31/05/2012 emitida por
PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES S.A. por importe de 14.999,99 € en
concepto de CD Bailes regionales provincia de Castellón.
Resultando que se ha emitido informe por la Jefa de Cultura y según se
desprende del mismo los precios e importes cargados no han sido objeto de
fraccionamiento, siendo el importe de la factura correcto y acorde con los de
mercado y según lo ordenado por el Diputado de Cultura, concurriendo en todo
momento el principio de buena fe y el interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista, acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa PROMOCIONES Y
EDICIONES CULTURALES S.A. de la cantidad de 14.999,99 €, importe de la
factura arriba relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la
mencionada empresa, con cargo a la partida 3300-2260200 del vigente
Presupuesto, número de operación de R.C. 36070.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
12. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO DE LA SALA
DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL LAS AULAS.
“Vista la necesidad de regular las condiciones de utilización temporal de las
salas de exposiciones del Centro Cultural las Aulas, perteneciente a la Excma.
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Diputación de Castellón, para la realización de exposiciones de arte o de divulgación
cultural y educativa,
Con el fin de unificar los criterios de selección y de determinar los aspectos a
tener en cuenta por la utilización de las salas,
Considerando lo dispuesto en el art. 49 de la Ley Reguladora de Bases del
Régimen Local 7/1985,
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Cultura de fecha 18 de
diciembre de 2012, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del uso de las Salas de
Exposiciones del Centro Cultural Las Aulas, tal y como aparece redactado en el
expediente.
Someter a información pública el Reglamento por el plazo de 30 días, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
En el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente aprobado.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Antes de iniciarse el despacho extraordinario, la Sra. Interventora abandona
la Sesión.
1. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, ANTI FRACKING.
 ENMIENDA DE SUBSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Colomer.
Moltes gràcies senyor president.
Anem a ser molt breus perquè està és una qüestió que ja l’hem debatuda. És
correcte i necessari que la tornem a abordar i segurament en el futur continuarà sent
un tema que ens ocuparà i, òbviament, ens preocuparà i haurem de fixar posicions al
respecte.
En el primer debat que varem tindre no va quedar clara la postura, crec que
va tindre finalment, interpretacions molt variades en la traducció que es va fer a
l’opinió pública, va quedar la sensació, explícita, de que aquí havíem arribat a un

13p18122012.doc

44

acord tots els Grups, per unanimitat, de constituir una comissió d’investigació, i jo
crec que això, sincerament, no es va produir. Ho tenim clar però en la traducció que
es va fer del plenari, després en altres plenaris d’altres pobles es va arrossegar un
argument absolutament fictici.
Però bé, estem aquí per a reafirmar el nostre plantejament, a més, cada dia hi
ha més ajuntaments i més ciutadans que es van posicionant al respecte d’entendre
que el territori de Castelló ha de ser un espai lliure, posicionat enfront de la pràctica,
de la metodologia d’exploració per tal de comprovar si hi ha hidrocarburs en el
subsòl, posicionant-se en contra d’esta metodologia.
Pensem que esta defensa dels valors ambientals i d’un determinat concepte
d’entendre i de cuidar i de tindre cura i sensibilitat amb el territori, guarda relació amb
un determinat model de progrés i de desenvolupament i no amb l’altre.
Crec que són dos posicionaments que cal situar explícitament a la palestra i
prendre opcions, la política, abans no sé qui ho deia, i governar és prendre decisions
i dir-li a la gent el que volem ser de majors en esta província i quin és el destí que
ens espera i quins són els passos que donem i les premisses que situem. Nosaltres,
amb eixe horitzó de progrés, la nostra manera d’entendre el progrés i de prescriure
una fulla de ruta per esta província, no contemplem ni la incineració ni el fracking, ni
altres qüestions, però estes dos, que han ocupat els debats als darrers mesos... cal
fixar postura perquè invertir en ambigüitat crec que no és bo, ni per a l’economia ni
per la societat, ni per al territori, ni per als ajuntaments, ni per als ciutadans.
Progrés però no a qualsevol preu! Crec que este és un tema, com altres, que
va lligat a l’espillet de l’ocupació, del creixement, de la riquesa, en època de crisi pot
sonar a cant de sirena però cal tindre, com deia abans, la senyora Pallardó, base
empírica per parlar d’estes qüestions. Saber com s’ha experimentat en altres
territoris i vore si això, efectivament a Castelló, seria d’esta manera o no i pensem
que en el propi mètode està la penitència, està el problema.
Podríem parlar del petroli, del període històric del petroli, com a condicionant
de l’economia -és un debat col·lateral al tema que ens ocupa - la metodologia del
fracking és el que nosaltres entenem que no pot tindre cap tipus d’acollida, ni
d’expectativa ni d’esperança en el territori de Castelló.
I pensem, a més, després de vore quin és el posicionament a l’opinió pública,
d’este equip de govern, que no es poden generar falses expectatives. No es tracta,
senyor president, de gestionar el temps, de fer una fugida cap al futur – ja vorem,
anem a estudiar-lo- no es pot gestionar ni el temps ni l’angoixa, s’ha de gestionar i
s’ha de situar la seguretat de saber on anem.
Seria, en este moment, imprescindible marcar una línia roja. Ens podem
trobar en tres mil ocasions i en tres mil, per dir una xifra, ens podem trobar
moltíssimes vegades a l’hora de dissenyar un projecte col·lectiu compartit, senyor
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president, ho crec sincerament, malgrat les diferències ideològiques. Jo pense que
estem en una deixes èpoques, i acabe, on tan vostès com nosaltres som una mena
de nàufrags en una barca que està foradada, així és la realitat econòmica i l’atur i la
desesperança, així és la zona euro i així és Espanya, així és especialment, no vull
entrar a contestar-li a la senyora Pallardó, en l’últim any. Estava mal fa un any, ara
està incomparablement pitjor i tenien un pla, i el que es tracta és d’arribar a l’illa,
arribar a terra, i desprès ja renyirem.
Tan de bo, eh! i ahí nosaltres també el mea culpa, vull dir, tan de bo
tinguérem eixa capacitat de pactar una fulla de ruta compartida, tan de bo, vostès i
nosaltres també, que ens costa. Vostè és el president del PP, crec que el senyor
Nomdedéu és el màxim responsable del Bloc a la província i jo sóc del meu Partit, i
ens costa, a uns més que a altres, ens costa.
Però, podríem intentar-lo en el tema, sincerament, del fracking, crec que ens
estem equivocant i hem de situar algunes línies roges que no podem, ni tan sols,
generar expectativa de que puga ser i ahí el Partit Socialista d’esta província es
posiciona clarament, per això demanem que siga un territori, com altres, eh! no
seríem els primers, com altres, i també del seu color polític, que han dit, com Les
Corts d’Aragó, que han dit, per unanimitat, territori lliure de fracking, perquè volem el
progrés però no a qualsevol preu, senyor president.
Eixa és la nostra proposta entre altres qüestions que ja coneixen
sobradament. Gràcies.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies senyor president. No sé si ha de defensar la seua esmena el Partit
Popular abans? No, no, com vostè demane.
Sr. Roig:
Moltes gràcies president. Diputats i diputades.
Ja al Ple del dia 27 de novembre vam estar parlant de tot el tema de les
investigacions d’hidrocarburs i, com vostè deia, hem de ser responsables i per a ser
responsables i prendre decisions hem de basar-nos en projectes i en investigacions
tècniques, per això, en el seu moment, ja es va acordar crear una comissió d’experts
per a que analitzen els projectes i informen tant a la Diputació com als ajuntaments
per a poder prendre les decisions més oportunes.
Una vegada la comissió d’experts elaborarà els seus informes i ens els
passarà, nosaltres ja ens posicionarem.

13p18122012.doc

46

Vostè ahir, en un article d’opinió del “Mediterráneo”, estava dient que al Partit
Popular estem abraçant el fracking i això no és cert. El Partit Popular està abraçant
el comitè d’experts que agarrarà i ens passarà els informes i, dependent del que ens
diguen, ens posicionarem d’una forma o d’una altra, però sempre i quan hi hagen
uns informes tècnics que avalen la nostra decisió.
Uns informes tècnics reals. El que no volem és que es facen conferències on
vagen conferenciants per sorpresa com ha passat a alguns municipis. L’altre dia el
“Levante” deia que “....el consistorio, presidido por el socialista Oscar Tena, ha
convocado para el próximo sábado, en la casa social del municipio un acto sobre el
proyecto de prospecciones petrolíferas en las comarcas dels Ports y L’Alt Maestrat,
con el título de fracking, una busca desesperada y peligrosa de las últimas reservas
de hidrocarburos .....”
Anuncia una “....charla-coloquio a cargo de José Luís Simón, Catedrático de
geología de la universidad de Zaragoza y de Ignacio Morell, catedrático de
hidrogeología de la Universitat Jaume I.
Este diario, el Levante, se puso en
contacto con Ignacio Morell, para que avanzara las líneas maestras de su
intervención del próximo sábado y este mostró su sorpresa al no tener conocimiento
de su papel protagonista. Según dijo, tiene previsto acudir a Vilafranca en calidad de
oyente, ya que en el tema de la fractura hidráulica no lo controla, de hecho,
reconoce que hace pocas semanas que ha tenido conocimiento de que existe este
método, por lo que no está en condiciones de pronunciarse sobre el mismo........ su
participación en el acto del sábado será para informarse y no para impartir una
lección sobre esta materia.....”
Vostès el portaven com a ponent quan ell anava com a oient perquè no
coneixia el tema, o per exemple l’altra xerrada informativa que es va fer a Benassal a
la qual va anar Oscar Tena, com a Diputat autonòmic del PSPV per a informar
sobre el fràcking. Mentre nosaltres estem fent una gestió tècnica, en lo referent a les
sol·licituds d’investigació d’hidrocarburs, vostès estan gestionant o pareix que
estiguen gestionant l’oportunisme polític, nosaltres volem que eixe tema siga un
tema tècnic, i no volem que la política es fica al mig, no volem que sorgisca de forma
política.
Jo visc a Catí, i a Catí no vull lo roí per al meu poble ni per a la meua
comarca, a vostès els pareix que nosaltres estarem a favor de qualsevol cosa que
siga contrari per a la nostra comarca, o per al meu poble? No, nosaltres estarem a
favor d’allò que puga donar recursos als nostres municipis sempre i quan no
perjudique i això els que ho tenen que dir són els tècnics i no els polítics.
Perquè hi ha altres ocasions, com ha passat a la presó d’Albocàsser, prou
famílies es van posar en contra, prou discussions van haver entre colles d’amics per
polititzar un tema.
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Jo recorde que va vindre allí la plataforma de “No a la presó”. Va vindré allí a
Catí, al meu poble i jo vaig anar allí a la xerrada de la plataforma, i saben el que ens
van dir? Ens van dir que la presó estaria rodejada de xaboles, ens van dir que als
parcs estarien plens de xeringues i els xiquets es podrien contaminar del SIDA, ens
van dir moltes animalades, moltes, i de tot això no en va passar res, per això amb
aquest motiu i en aquest moment, quan vostès estan fent un oportunisme polític
d’aquest tema, la gent ja no els creu, no els creu perquè en el seu moment van vore
que de totes les animalades que es van dir, no ha passat absolutament res. La presó
no ha sigut tan roina, és més, ha creat llocs de treball.
Per tant, jo demane una miqueta de respecte, que no polititzem este tema,
perquè hi ha moltes famílies, molts amics, molts veïns dels pobles que, per voler
polititzar estos temes, entren en conflicte i a la fi estes coses s’arrastren, es queden i
de les amenaces que estem fent nosaltres no passa res. Anem a buscar el millor
per a les comarques, el millor per als pobles, però, per favor, no polititzem este tema
que jo crec que fa molt de mal a molta gent dels pobles.
Moltes gràcies president.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies senyor president.
Tenim interès, a més a més, en el nostre Grup, en deixar clara la nostra
posició, perquè és cert el que deia el senyor Colomer, després es fan
interpretacions, especialment per als pobles. Li ho diré poquet a poquet per a que
quede clar. Considerem que és mediambientalment insostenible, la pràctica del
fracking, geològicament arriscada, econòmicament discutible, turísticament
incompatible i socialment inconvenient. És el que nosaltres pensem, entre altres
coses, perquè pot canviar el model social d’unes comarques determinades, que és el
que s’han donat elles pròpiament al llarg de tot este temps i per una qüestió de cost
d’oportunitat.
Més, va ser el nostre Grup qui va presentar a la província de Castelló la
primera moció contra el fracking a l’ajuntament de Vilafranca, que no s’aprovà en
aquell moment perquè el Partit Socialista votà en contra i al mes següent la va
presentar ell en unes modificacions i la votà a favor.
I la segona que es va presentar, que va ser el primer municipi que va votar en
contra del fracking per unanimitat, que va ser La Jana, vull dir, ja està, proba de
pedigrí, “las siete rosas” el que vullguen, el Bloc ja ha dit el que tenia que haver dit.
Avui el que ve a aprovació és una moció que presenta el Partit Socialista però
que primerament s’acabarà votant l’esmena que fa el Partit Popular.
El Partit Popular el que fa en la seua esmena, és acceptar la primera part de
la moció del Partit Socialista, que diu una cosa que és merament declarativa,
merament declarativa, perquè no té en la pràctica absolutament cap importància,
perquè que la Diputació, que no és part implicada, es declare part implicada, com
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ens explicaven els tècnics d’esta Casa este mateix matí, quan els hi consultava, no
significa que desprès vagen a poder participar d’un procés de donar llicència o
deixar de donar llicències perquè no en forma part. Per tant, el primer punt que
presentava el Partit Socialista i que assumeix el Partit Popular és merament
declaratiu. Està bé, ens declarem part i així anirem i mirarem però és possible que a
l’hora de fer el procediment administratiu per donar o no donar la llicència ens
diguen, Generalitat, si té competències, i ajuntament que se’ns dubte la té, vostès es
queden ahí sentadets i miren des de fora perquè vostès no tenen cap competència.
A mi m’agradaria que la moció del Partit Socialista, en el segon punt, el que
diu fora demanar-li-ho a Les Corts i a la Generalitat que fera eixa declaració,
m’agradaria més així perquè sent contrari, en principi, a la fractura hidràulica, crec
també que la Diputació eixa capacitat tampoc no l’acaba de tenir clara. Deia molt bé,
el senyor Colomer, que en Aragó han estat Les Corts, ha estat el Parlament de
l’Aragó el que ho ha fet.
En qualsevol cas, eixe és el primer punt.
El segon punt que porta el Partit Popular jo no el puc votar que no, perquè és
el que jo vaig demanar en este plenari fa tres setmanes. És el que vaig demanar en
este plenari fa tres setmanes i bé, com sembla que s’ha d’explicar tot, ho explicaré.
És una qüestió d’estratègia, al final, jo no sé si tots em fet números, però ací som 27,
dels quals 18 són del Partit Popular, i ací s’aprova el que el Partit Popular vol que
s’aprove i ja està, perquè és la representació aconseguida democràticament en les
últimes eleccions municipals i després a través de la elecció dels Diputats.
Per tant, ací només es pot aprovar allò que vullga aprovar el Partit Popular i fa
ara tres setmanes, quan varem tindre l’últim plenari, i havia dues mocions sobre la
taula, una del Partit Socialista que el meu Grup podia estar-hi d’acord absolutament
però que no es podia aprovar, i el que s’haguera aprovat, el que s’haguera aprovat
era que esta Diputació es posicionava a favor de permetre la investigació, de
permetre la investigació i a nosaltres ens semblava poc raonables perquè, siguem
honestos, si esta Diputació permet la investigació, en les tècniques que són les que
són, i acaba descobrint que hi ha, al subsòl, bosses... o suficients jaciments ... algú
es creu que després de fer les molèsties durant quatre o cinc anys, com ens van
explicar els tècnics ací, esta Diputació va a dir: “ah! sí que hi ha, doncs no té deixe
traure” El que s’haguera aprovat ací obria la porta d’una manera òbvia a la posterior
autorització de les explotacions. Sembla raonable pensar això.
Si vostès ara no s’acaben de posicionar si sí si no, si no si sí, imagines una
vegada es sàpiga si hi ha, esta Diputació de veres va a dir? Així és com ho vegem
nosaltres i els hi parle amb tota franquesa, sé que no és molt habitual això en
política, en tota franquesa. Per això vàrem fer el retruc i vam dir, escolte, guanyem
temps, vàrem pensar nosaltres.
Primera, perquè és bo que ens ho diguen els tècnics, perquè és bo, que
diguen el que tinguen que dir, m’és igual. Jo no sé el que pensen tots els tècnics i
ara parlaré sobre eixe particular.
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I, segona cosa, des d’una cosa estrictament d’estratègia política del meu
Grup, preferisc que no s’aprove ací el que s’anava a aprovar que no que es quede
tot sobre la taula i és el que vàrem aconseguir. Jo me’n vaig anar a ma casa en la
sensació d’haver aconseguit una cosa important, que esta Diputació no diguera que
sí a la investigació, perquè creiem que això com a conseqüència du lo altre, segur.
Que no diguera que sí, no se pronuncià. I què guanyem amb això? Ens acabarem
pronunciant, segur que ens acabarem pronunciant i no sé si està bé o està
malament però el que dèiem, que tampoc tenim tantes ni tantes competències, però
si ens pronunciem desprès de que s’hagen pronunciat els tècnics dient el que hagen
de dir, com a mínim, i miren si soc transparent, eh? Com a mínim, hauran passat
unes setmanetes, com a mínim, i en eixes setmanetes, la faena dels que no estem a
favor és convèncer els ajuntaments per a que seguisquen posicionant-se en contra,
amb la qual cosa dificulta molt al Partit Popular, després en un moment determinat,
hipotèticament que poguera votar que sí.
Puc ser més honest i més clar en l’explicació? Jo crec que no. perquè ja ho
han fet, ja hi ha pobles on el Partit Popular, en la línia del que deia el senyor diputat,
escolte, jo per al meu poble, una cosa que em genera, com a mínim un
ressentiment, no la vull, per tant, eixa era l’estratègia que vam utilitzar ací. Jo sé que
per ahí dalt sa explicat que no, que els del Bloc és que no ho tenen clar, ho tenim
claríssim, ho tenim tant claríssim que em proposat esta Mesa i nosaltres els noms
que vaig a donar estan confirmats, el Mediterráneo no me’ls destaparà, estan
confirmats.
Nosaltres, hem proposat una Mesa amb els màxims experts locals i mundials,
el milloret de cada casa. Ens han dit que sí, que estan disposats a participar i no els
hi he preguntat quina és la seua opinió, entre altra cosa perquè no me la van a
contar per telèfon, perquè un “tio serio” no me la va a contar per telèfon i parlem de
“tios serios”. Anthony Ingraffea, que és un dels majors experts del món en processos
d’estructura mecànica, és a dir, de mecanismes d’enginyeria –i això ho entendrà bé
el senyor president – en trencament de roques, és enginyer aeri-espacial cum laude
pel Institut Politècnic de Nova York, màster en enginyeria civil per la Universitat de
Colorado i Doctor en enginyeria civil per la Universidad de Fellow; ha treballat per a
la Nasa, ha treballat al departament de medi ambient i energia de la Universitat de
Colorado, ha tingut tots els premis possibles en la seua especialitat en els Estats
Units. Professor de mecànica analítica de teoria mecànica de fluids i ha fet
nombrosos estudis. Este és el seu currículum, això no... això és el seu currículum,
només el seu currículum. Este senyor ha dit que sí i per estalviar-li diners a esta
Casa compareixerà, si li pareix bé, quan siga, al senyor president, i a qui ho tinga
que decidir, quan es faja la Mesa, compareixeria per videoconferència, per estalviarnos diners.
Jesús Carrera Ramírez, este és el seu currículum, no ho explicaré, això és un
currículum. Ha dirigit 70 tesis doctorals sobre la matèria. No hi ha ningú que en
sàpiga més, està disposat a vindre, físicament a esta persona, si li quadren els dies
ací, sinó a intervindre per videoconferència també.
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I gent, més propera geogràficament, José Luís Simón Gómez, se’n ha parlat
fa un moment; Brujo Jota Ballesteros, que és el cap de la unitat de València del
Institut Geològic i Miner d’Espanya; Maite Guardiola Claramonte, doctora en
hidrologia i gestió de recursos d’aigua per la Universitat d’Arizona i llicenciada en
geologia per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb un currículum
impressionant, ha treballat en Moçambic, en el Xat, en les Filipines, al Líban, a
Guinea... per a la Unesco, avals suficients...
I també des del sector agrari ens han confirmat la seua presència, si els
convidem, senyor Hilari Jaume Ripollés, per part de la Unió de Llauradors, que
alguna cosa hauran de dir, si els hi sostovem la terra on estan treballant.
I des del sector turístic, hem convidat també Aurelia Bengochea, professora
del departament d’economia aplicada de la Universitat Jaume I, que ens diu també
que, ha expenses de que li quadren dies, està disposada a participar també, perquè
no és només una qüestió tècnica des del nostra punt de vista de com es trenquen o
es deixen de trencar les roques sinó com pot canviar el dia a dia en estes
comarques, des del punt de vista turístic, de ramaderia, etcètera, etcètera, etcètera.
Per tant jo, en acabar el plenari, els facilitaré a l’equip de govern estes
persones, personalitats, em permetran que els diga així, que han confirmat la seua
voluntat de participar en esta Mesa, perquè esta Mesa, estem molt contents de que
es vaja a posar en marxa, pel que hem llegit en premsa, estem molt contents d’estar
darrere de la proposta i estarem molt contents si som capaços de fer que esta Mesa
no siga una coseta de pa sucat amb oli sinó de els millors professionals de tot el
món que estan disposats a vindre a Castelló o a participar en Castelló i posar, per
una vegada, el nom de Castelló al costat d’una cosa molt positiva que és el major
exponencial científic de tot el món al servei de Castelló.
Senyor Colomer:
Senyor president, moltes gràcies a vostè i senyor diputat, per no entrar en fer
algunes anècdotes del tema del posicionament. No és una anècdota la opinió de la
consellera de Infraestructures i del Govern Valencià al respecte, ni la de vostès, en
la ambigüitat calculada, en el millor dels casos, quan no dient que... altres qüestions,
no?
Bé, nosaltres, aquí, el tema de polititzar. Jo, vaja vostè i expresses vostè com
estime oportú, però atenció amb estigmatitzar la idea de polititzar les coses i en la
cara ben alta, jo i vostè i tots venim aquí a fer política. La noblesa de la política, a
traslladar programes, idees, models i a confrontar-los i democràticament es vota i
això és política perquè sinó, anem-se’n i que s’assenten els tècnics, la relació de
persones que ha citat el senyor Nomdedéu i altres que ocupen els nosaltres escons i
endavant.
Mire, jo crec que hi ha coses que no admeten massa deliberacions. Si
estiguérem aquí parlant de la ubicació d’un cementeri nuclear, d’una central nuclear,
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de... vull dir, el tema del fracking està suficientment experimentat com per entendre
que la política ja pot fixar postura. La política ja és suficient madura com per fixar
postura. Fixem en temes d’economia que està molt més desbocada i incontrolada,
que és indòmita, parlem d’economia tots els dies sense tindre ni idea, no per res,
només calia sentir ahir, bé, perquè els pronòstics, s’equivoca tot el món, i perquè a
l’hora de descriure el cadàver hi ha bons forenses però prescriure la recepta, ningú
ho ha fet. Vull dir, la frivolitat d’intervindre en tants debats econòmics, traspassant la
humilitat en eixe terreny, desprès de tot el que ha passat, anem a vore, polititzar,
perquè ho fem, polititzar no ha de ser, en esta matèria, no ha de ser un estigma i no
ens hem de criticar per això. Jo mai li diré que està polititzant un tema, sobre tot
quan hi ha milers i milers de ciutadans que estan subscrivint, que estan en
plataformes sobre esta qüestió.
La societat civil va molt més avant que nosaltres en açò i fem bé, tots els que
estem aquí, en portar este tema i cadascú opinar lo seu, i no és polititzar en el mal
sentit de la paraula, no és polititzar, perquè si comencem a taxar temes tabús, doncs
no sé de que parlarem. Jo no renuncie a fixar postura sobre este tema i vostè, pense
que tampoc.
Mire, la promesa de l’or negre, el tema del petroli, és... hi ha molta història al
respecte, és allò de la alquímia. Els alquimistes eren aquells que transformaven,
havien trobat la fórmula per a transformar el plom en or, aquí, el territori, el nostre
territori, jo considere i vostès també, i al seu poble, ha fet una declaració d’estima
absolutament plausible, tot el territori de Castelló és or per a nosaltres, no fem la
inversa, no? la alquímia inversa i perversa de transformar l’or en plom, en metall poc
valuós. En el tema d’esgarrar-ho tot, amb una pràctica que està experimentada, que
sí que hi ha molta base empírica, per a dir que hi ha legislació comparada amb
països molt avançats, veïns nostres que han dit que no. I altres Diputacions i altres
parlaments, estan dient que no perquè, torne a dir-ho, gestionar el temps, esperar a
un dictamen d’una comissió d’experts, bé, estan en el seu dret, però ahí no ens
trobarem, ahí no ens trobarem i més enllà d’això si hem de perforar, si hem de
buscar or en el nostre subsòl, doncs apostem per la fulla de ruta que jo crec que ens
podem trobar tots: l’arqueologia, la paleontologia, el tema del patrimoni cultural, la
Llei 4/98 de Patrimoni Cultural, de la Comunitat Valenciana, que es va aprovar a
Simat de la Valldigna, allí es parlava de dipositar el futur del turisme, reconciliar-lo
amb el patrimoni cultural. Parlem d’això. Perquè aquí u té la impressió de que
arriben els de les multinacionals del petroli i ja quedem enlluernats. Arriba Eurovegas
i la ex consellera Johnson i vostès corrent a fotografiar-se, vull dir. Porten desset
anys sense fulla de ruta, el primer que ve, se’ls endú a l’hort, el primer que ve,
queden vostès seduïts, ja. Jo, ahí, no seré mai, va dir un dia un diputat que està aquí
enfront, Silicon Valley, probablement, però si que podem ser un territori avançat.
Abans em parlat, senyor Martínez, del Cardenal Ram, li ha permès a vostè
parlar del turisme de l’interior. Fantàstic.
Podem ser una mena de Toscana valenciana, encara podem ser-ho. Però
això és radicalment incompatible amb la incineració, amb el fracking i amb altres
estímuls que destrueixen marca.
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El tema de les aigües potables. Esta Diputació ha invertit molt, la memòria
històrica la tenen tots però especialment el senyor Martínez, en el tema de les
aigües potables, de brollador, en el tema del “agua para todos”, en el aigua com un
concepte, ho vaig dir l’altre dia: parcs naturals, banderes blaves, aigua... tot això és
incompatible amb la fractura hidràulica que condiciona el futur dels aqüífers. És que
és incompatible. Però això és una reflexió política de primer ordre, no perquè ho diga
jo, perquè és que ho diuen els experts ja, ja ho estan dient. I la societat civil i els
ajuntaments i altres parlaments. Per tant, apostem per una fulla de ruta, clara i nítida
i la podem compartir amb els actors socials, econòmics, polítics, un reindustrialitzar,
economia del coneixement, un sector terciari avançat, el sector agropecuari i un
turisme lligat al que dèiem abans, al Cardenal Ram i a dos-cents Cardenals Rams
que podem activar des de lo públic i lo privat, però el tema del fracking està a la
serra d’enfront, està en un vaixell rival, no és compatible, farem riure arreu del món.
No podem jugar a tot i hem de saber què volem ser.
Per això sostenim i acabe, que Castelló deu ser, perquè és un magnífic
missatge als operadors turístics. Hi ha un model de província i de territori que és el
desitjable. Seria una magnífica notícia, un missatge que podríem emetre fora d’aquí,
és que Castelló és un territori intel·ligent, un territori que busca el seu paper en un
món global i en una economia global, lliure, entre altres coses, de qüestions tan
perverses i tan contraproduents com el fracking. Punto.
És la nostra proposta. Moltes gràcies.
Senyor Roig:
Moltes gràcies senyor president.
Nosaltres ací varem dur l’empresa a la Diputació, a l’ajuntament
d’ajuntaments perquè els alcaldes, de tots els colors polítics volien reunir-se amb
l’empresa, no perquè nosaltres tinguérem cap capritx de dur l’empresa ací. I, a este
acte vàrem convidar a tots els alcaldes i als portaveus de l’oposició, foren del color
polític que foren. Jo crec que un acte sense precedents.
Un acte en el que, nosaltres el que volíem era màxima transparència i que
parlara l’empresa amb els ajuntaments i que nosaltres no estiguérem per enmig,
simplement posàrem en contacte empresa i ajuntaments.
Després nosaltres anem a muntar la comissió d’experts per a que investigue
els projectes i passe uns informes als ajuntaments i a la pròpia Diputació per a poder
posicionar-nos sobre el tema, i que siguen els ajuntaments els que tinguen tot allò
que necessiten per a poder posicionar-se, ja siga informació de la empresa,
informació dels tècnics o qualsevol altra informació que ells ens demanen. Nosaltres
estarem al seu costat, estarem al costat dels ajuntaments en tot. El que no estarem
serà fent xerrades informatives no institucionals en les que es diguen coses que no
es puguen ajustar a la realitat. Nosaltres en este debat no entrarem. Nosaltres
estarem sempre al costat dels informes dels tècnics i estarem al costat sempre dels
ajuntaments i esta és la nostra línia. Per tant, nosaltres ens mantenim en la nostra
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esmena, anem a seguir treballant en la línia dels tècnics, en la línia de la comissió
que varem acordar en l’últim plenari, perquè al final va ser un acord de l’últim ple, i
està serà la nostra postura.
Moltes gràcies.
Senyor Nomdedéu:
Gràcies senyor president. Molt breument, he de dir que compartisc l’esperit de
la intervenció del senyor Colomer en la defensa del que és polític. És obvi que hi ha
una posició política, només faltaria que criminalitzarem allò a lo que ens dediquem.
També és de veres que hi ha política en majúscules i política en minúscules i en això
és on està una miqueta el joc. Ja em disculparan, crec que es tracta precisament
que això. Crec, clar fa lleig parlar d’un mateix, preferiria que ho fera el diputat del
costat, que fora dels meus, però no hi ha ningú, ho he fet jo. Crec que el que
nosaltres hem fet és política i no m’amague, només faltaria, estic molt orgullós
d’haver-ho fet així, i crec que és política la posició del Partit Socialista i és política la
del Partit Popular. Afortunadament, és que ens dediquem a això. Una altra cosa és
que u vullga tindre el suport de la gent més preparada en una qüestió tan tècnica
com esta, perquè entre altres coses, després la comissió haurà de decidir el que
crega que ha de decidir, amb independència del que diguen els tècnics. Nosaltres no
hem demanat que els tècnics ens substituïsquen. Jo el que demanat és: “asesore’m
a l’hora de prendre una decisió”. Jo tinc una opinió formada sobre això perquè, com
deia el senyor Colomer i és cert, el fracking no naix d’avui per a demà, no apareix
abans d’ahir, hi ha informació suficient, una més bona, l’altra més roina, hi ha
tècnics, hi ha persones, nosaltres ja hi hem parlat amb tota esta gent, en fi, hi ha
suficient informació com per a poder tindre una posició, política, presa amb una
mínima consistència tècnica abans.
Jo sí que demanaria, en qualsevol cas, per acabar, que no practiquem
francking polític en aquesta Casa i no trenquem l’acord unànime, perquè va ser
unànime, ho diu el que acabem d’aprovar per unanimitat, el acta de la sessió
anterior. Vam aprovar per unanimitat esta decisió, jo crec que seria bo, amb
independència de que fem el que tinguem que fer els Partits, que és seguir
posicionant-nos poble a poble i ciutat a ciutat... si estic equivocat demanaré
disculpes i em rellegiré l’acta, doncs. Van cometre vostès un error polític de primera
magnitud si no van votar a favor de que s’informe als nostres municipis per part de la
gent més preparada del món.
Senyor president:
Moltes gràcies i crec que de la lectura del acta es desprèn que l’acord no va
ser unànime, va ser votat pel Partit Popular i pel Bloc i no votat pel Partit Socialista,
la qual cosa no lleva que fora un acord plenari, la qual cosa no lleva que tinga tota la
legitimitat d’haver sigut un acord pres en esta Institució, acord al qual sí que crec que
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tots els que estem ací li devem el corresponent respecte i per tant, la garantia de
compliment i permeta’m que pense que part del text del la moció que avui presenta
el Partit Socialista vulnera flagrantment l’acord que va prendre el plenari de la
Diputació fa tres setmanes, perquè d’aprovar-se la moció que planteja el Partit
Socialista, no tindria cap sentit que férem complir l’acord que va prendre esta
Diputació fa unes setmanes.
Jo, simplement senyor Colomer, de les seues paraules li diré que ací u pot
vestir-se darrere les pancartes tantes vegades com ho considere i per tantes causes
o motius com u considere, o u pot abrigar-se i enrotllar-se en la bandera provincial
per a ser qui millor defensa els interessos d’un territori o d’uns pobles – ho deia el
diputat del meu Grup – jo també, jo també vinc d’un poble que ha mirat sempre baix
terra, que ha mirat sempre baix terra i ha sabut, dels seus recursos, fer riquesa i que
ha patit per la qualitat dels seus recursos naturals subterranis perquè allí estava la
major font d’ingressos que el municipi té.
Per tant, pocs poden hi haver més sensibilitzats que jo en saber que la
garantia de la qualitat en els aqüífers és una garantia no només de salut sinó també
de progrés i de prosperitat per la nostra terra, per tant, permeta’m que des d’eixa
clara vocació de garantir absolutament la qualitat dels recursos naturals que ens han
donat tanta història, tanta prosperitat i que ens tenen que donar a futur tanta història
més, entenguem que cal encomanar-se, no a un posicionament –parlava vostè,
senyor Colomer, tot el rato, respecte de la necessitat d’un posicionament respecte
de la fractura – permeta’m que crec que en esta història, hi ha un cert regust, també,
a un posicionament intern, dins les seues files, molt potent, en torno a una fractura,
també un posicionament en el que tot el món vol traure pit i troba en esta fractura un
motiu per a traure el cap davant d’altres circumstàncies que s’han pogut produir,
perquè crec que de no entendre-ho així no s’entendria el que algú, desprès de no
haver volgut recolzar una moció, de la nit al matí es descobrisca ell mateix – supose
que després de la història, respecte del gas, que ha pogut viure ell personalment –
com a un flagrant ponent de la matèria per adoctrinar a uns i a uns altres.
Per tant, crec que eixa realitat, el que no pot fer i subscric el 100% les
paraules que deia el diputat del meu Grup, és acabar duent-nos a una fractura real
de la societat en la nostra província, en la que, el ficar-se darrere d’una pancarta no
respon a cap fulla de ruta sinó simplement a la conveniència política d’un model
determinat. Ací no s’ha abraçat a ningú a l’únic que s’ha abraçat, senyor Colomer, ni
a sigut al de Eurovegas, que jo ni el conec ni vull conèixer-lo ni a ningú dels que han
vingut per ací. Ací es va traslladar per part de varis alcaldes, algun d’ells, al que he
citat jo fa un ratet, concretament l’alcalde de Forcall, que va estar reiteradament
sol·licitant que es convocara una reunió per explicar l’empresa, com era el procés
que anava a estudiar-se. Es va respondre a eixa petició, convocant a tot el món,
deixant la possibilitat de que s’explicaren i, a partir d’ahí que cadascú traguera les
seues conclusions sense prendre cap partit. Ací no s’ha abraçat a ningú que no siga
al sentit comú, a la sensatesa i a fer les coses com cal.
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Per tant, jo espere no tindre que penedir-nos mai de cap acord que hàgem
pres i espere que vostè no s’haja penedit mai, no s’haja de penedir mai de cap
pancarta que ha aguantat.
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista, aprueba la
enmienda presentada por el Grupo Popular y consecuentemente decae la moción
presentada por el Grupo Socialista.
MOCIÓN
“En els últims temps han proliferat les sol·licituds per part de varies empreses
amb l’objecte d’ obtindre permisos d’investigació d’hidrocarburs, tant al govern
d’Espanya com de la Generalitat.
En aquest moments són tres els permisos sol·licitats que afecten al territori de
la Província de Castelló
Davant la Generalitat:
L’empresa Montero Energy Corporation, SL ha demanat a la Conselleria
d’Economia Indústria i Comerç tres permisos per tres projectes a la zona nord de
Castelló:
1.- L’anomena’t Aristóteles, amb número 001, que abasta 42.373’5 Ha i
afecta els termes d’Ares del Maestre, Benassal, Castellfort, Cinctorres, Culla, Forcall,
la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Portell de Morella, la Todolella,
Vilafranca y Vistabella del Maestrat
2.- L’anomena’t Pitágoras, amb número 003, que abasta 58.671 Ha i afecta
els termes municipals de Albocàser, Ares del Maestre, Benassal, Castell de Cabres,
Castellfort, Catí, Culla, Forcall, Herbés, la Torre d’En Besora, Morella, Palanques,
Vilar de Canes, Vilafranca i Sorita.
3.- L’anomena’t Arquímedes, amb número 002, que abasta 94.525 Ha i afecta
els termes municipals de Albocàsser, Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Canet lo
Roig, Catí, Cervera, la Jana, la Salzedella, les Coves de Vinromà, Morella,
Peníscola, Rossell, Sant Jordi, Santa Magdalena de Polpís, Sant Mateu, Sant Rafael
del Riu, Sarratella, Tírig, Traiguera, Vallibona, Vinaròs i Xert
Aquests permisos són per investigar i extraure hidrocarburs no convencionals
com ara el gas i el petroli d’esquist i el petroli estàtic. El mètode que s’utilitza per
l’extracció d’aquestos hidrocarburs no convencionals i per la investigació sol·licitada
és el dit de fractura hidràulica o “fracking”, mètode pel qual es realitzen perforacions

13p18122012.doc

56

de fins cinc quilòmetres de fondària injectant dins d’elles una barreja d’aigua, sorra i
prop de sis-cents productes químics molt contaminants i perjudicials per a la salut ja
que n’inclouen alguns cancerígens. La barreja, al contactar amb les roques, les
trenca i allibera el gas.
El “fracking” si be és novetat a Europa, encara que França ha prohibit la seua
utilització, als Estats Units porta en pràctica quaranta anys i existeixen estudis que
afirmen que en les regions on s’ha utilitzat, ha produït greus problemes
mediambientals, com aigües contaminades de rius, llacs i aqüífers i en el
subministrament d’aigua potable per a consum humà.
Per tot açò, el Grup Socialista presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
1. Declarar-se com a part interessada en qualsevol llicencia sol·licitada, concedida
o que se poguera concedir per a la investigació i explotació d’hidrocarburs en
qualsevol terme municipal de la província.
2.

Declarar la província de Castelló “Província Lliure de Fractura Hidràulica
(Fracking)” i no permetre que s’utilitze dita tècnica en tot el territori.

3. Instar a la Generalitat Valenciana i al Govern d’Espanya a denegar la concessió
de permisos d’investigació i explotació de hidrocarburs per mitjà de la tècnica
coneguda com fractura hidràulica, així com a elaborar una norma que prohibisca
dita tècnica.”
ENMIENDA
“Exposición de Motivos
La empresa Montero Energy Corporation, S.L. ha presentado recientemente
una solicitud para obtener un permiso para investigar si existen yacimientos de
hidrocarburos en 41 municipios de la Provincia de Castellón.
Hay que recordar que el permiso de investigación faculta a su titular para
investigar la existencia de hidrocarburos, en exclusiva, en la superficie otorgada y
durante un máximo de seis años, prorrogables de forma excepcional por tres más.
En este momento se ha recibido una solicitud en el Registro, y comprobado
que el solicitante, Montero Energy Corporation, S.L. reúne los requisitos exigidos.
Están en la fase de anuncio público, es decir, en el plazo de dos meses pueden
presentarse ofertas en competencia o pueden formular oposición quienes se
consideren perjudicados en su derecho (por si hubieran otros derechos de
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hidrocarburos, mineros, hidráulicos, inmobiliario, etc. solapados en dicha área).
La decisión final, que deberá tomar el Consell, está soportada en un
procedimiento participativo (donde son oídas las diferentes administraciones y
órganos implicados: energía, medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo,
los municipios donde se discurrirá la investigación, etc.) y a una exhaustiva
documentación.
Todas las decisiones que se tomen deberán estar fundamentadas por
informes técnicos y no por ideales políticos, por este motivo en el pleno de la
Diputación de Castellón del día 27 de Noviembre, se acordó crear una comisión de
expertos para que analicen los proyectos e informen tanto a la Diputación como a los
Ayuntamientos para poder tomar las decisiones más oportunas.
Por todo cuanto antecede el Grupo Popular somete a debate y votación ante
este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Declararse como parte interesada en cualquier licencia solicitada, concedida o
que se pudiera conceder, para la investigación y explotación de hidrocarburos en
cualquier termino municipal de la Provincia de Castellón
2. Dar cumplimiento a lo acordado en el pleno del 27 de noviembre del 2012
referente a este asunto.”
2. MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC, SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN
REGLAMENTO ORGÁNICO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
Toma la palabra el Sr. Nomdedéu para pedir disculpas sobre una afirmación
errónea en relación al punto anterior, puesto que había dicho que se había adoptado
un acuerdo por unanimidad y no había sido así. Asimismo, agradece el apoyo del
equipo de gobierno y del Grupo Socialista en relación a la moción presentada por el
Bloc.
A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad la
siguiente:
MOCIÓN
“Fruit de les diverses propostes del BLOC, el president de la Diputació de
Castelló, Javier Moliner, es va comprometre públicament, en sessió plenària de
febrer de 2012, a crear un reglament orgànic dels plens i les seues comissions,
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específic per la Diputació, que establira els diferents mecanismes de funcionament
intern de la institució.
El marc actual definit al ROF és manifestament millorable. Així ho han entés,
per exemple, les diputacions de València i Alacant que han aprovat reglaments
orgànics propis.
El ROF no defineix, per exemple, cap metodologia per poder presentar i
debatre esmenes als pressupostos o les modificacions de crèdit, i els terminis de
presentació de mocions o esmenes dels que ens hem dotat actualment, són fruits
d'acord en Junta de Portaveus. Tot això dificulta el dia a dia, i ha estat ja fruit
d'alguna controvèrsia, per diferents interpretacions dels grups.
Des del BLOC considerem imprescindible disposar d'un reglament propi el
més aviat possible, que facilite el treball de govern i oposició i evite malentesos. I
pensem, que hauria d'estar llest abans del proper mes de juny coincidint amb la
meitat de la legislatura, i amb temps suficient per a que estiga operatiu per als
Pressupostos de 2014.
Per això, i per tal de facilitar al president de la Diputació, Javier Moliner, la
possibilitat de donar compliment a la seua paraula, des del BLOC proposem al ple
de la corporació provincial:
PROPOSTA D'ACORD
1/ Crear una Comissió Extraordinària encarregada d'elaborar un Reglament
Orgànic del Ple i les seues Comissions, amb presència dels tres grups politics, i
l'assessorament tècnic adequat.
2/ Prendre el compromís de culminar l'elaboració del reglament en un termini
de sis mesos, per tal d'arribar al ple dels pressupostos de 2014 amb un document
rodat i amb temps per haver corregit tots els possibles imprevistos.”
3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE CONVENIS
SINGULARS.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Gisbert, del Grupo Socialista.
Gràcies senyor president.
De veritat senyor president. Lamente profundament, senyor president, que
quan li parlen a vostè de fets reals, simplement he dit jo que el Pla Provincial s’ha
congelat i és el mateix que fa desset anys i que hi ha moltes diputacions que el
tenen més gran, vostè interprete com això que és alguna cosa fangosa, entrar en el
fang. De veritat ho lamente i em sent molt dolgut, perquè jo a vostè no li he dit mai
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això, no he entrat mai en este tipus de discussions que vostè vol interpretar que són
les meues. Senyor president, jo li assegure que és aigua neta, que és compromís
municipal i que és responsabilitat, i res més, i res més.
Porte molts anys al món municipal i estic molt compromès amb el món
municipal per a que vostè hem diga ací que és una discussió d’entrar en el fang i
que ahí possiblement el guanye.
Crec que l’insult que això comportava, no de manera directa, és massa fort,
senyor president.
Bé, dit això.
- Senyor president: serà en tot cas indirecte Sí, indirecte, indirecte, però l’he entès, no soc bobo. Crec que no té raó.
Bé, senyor president. Els recursos de la Diputació han d’estar al servei de les
necessitats que tenen els nostres municipis i, sobretot, els ciutadans de la província,
sense cap exclusió senyor president.
L’equilibri territorial és una cosa que li mana la llei de règim local a la
Diputació, però mire i també açò és real, que un municipi reba d’ajuda, en tres anys,
el mateix que un altre municipi tardarà, via convenis singulars, a rebre, atent, eh! en
150 anys, jo crec que això no és equilibri territorial i eixa és la realitat, estan els
números. Ho podem mirar. Hi ha un municipi que ha rebut més de 3 milions d’euros
en 3 anys i altres municipis que reben 20.000€ cada any. Fem els números.
Mire, quan Víctor Hugo va escriure “Los Miserables”, crec que el títol està bé
ara portar-lo ací.
Si haguera rebut eixa ajuda eixe municipi, un altre municipi avui s’equipararia
en el que va rebre aquell, avui. No s’havia declarat ni la primera república espanyola,
ni la primera.
I eixa és la realitat, és que açò és intolerable. Jo pense que és un escàndol,
és un escàndol però mire, jo no sé que passa. El problema, en la Casa hi ha un
problema, si passa açò en esta Casa, però jo també pense que està a la societat de
Castelló. Si la societat, de veritat, si la província ha perdut la capacitat
d’escandalitzar-se i açò no ho denuncia d’alguna forma, és que el problema ja no
està en la Casa, el problema està en nosaltres, en la gent, en general, perquè és
que no pot ocórrer que un municipi reba lo que l’altre tarda 150 anys en rebre,
perquè és que açò és intolerable, senyor president.
A nosaltres ens trobarà si vostè vol corregir estes coses, però sinó ens trobarà
en front. Jo no dormiria tranquil, si no denunciara este tipus d’actuacions, ho he de
denunciar, tinc un compromís municipal i ho he de denunciar. No és una anècdota el
tema dels convenis singulars, de que este Grup ho porte ací o de que este diputat
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sempre parla dels convenis singulars. Això és l’anècdota. Vostès o eleven a
categoria, no! La categoria, la importància és una altra cosa.
Mire, senyor president, els ciutadans de la província són iguals davant la llei i
també han de ser-ho davant de la Diputació.
Els recursos que gestiona esta Casa no poden distribuir-se en funció de cap
altra cosa que no siguen les necessitats dels serveis de cadascun dels nostres
pobles, o d’un interès especial o estratègic del conjunt de la província, però la
discrecionalitat no pot ser un criteri aplicable.
Jo sé que la llei general de subvencions permet la subvenció directa, clar que
ho sé, via conveni, però la permet, però això no ha de servir d’excusa per a que, si
volem tenir en compte els criteris del bon govern i de l’ètica, no pot servir d’excusa
per generar disfuncionalitats o per abonar la injustícia o per a sembrar el territori de
greuges comparatius, no pot ser senyor president.
La singularitat està permesa per la llei, però no es pot confondre amb
l’arbitrarietat. Una cosa és una categoria lògica i l’altra és un contravalor, no ho
podem confondre.
Els convenis singulars que vostès aproven són legals, clar que són legals,
però molts d’ells són injustos, molt injustos, són il·legítims. Legals però il·legítims.
No podem imposar ni un capritx ni un quedar bé ni podem convertir cap
interès partidari en una llei universal. Senyor president, estem molt equivocats si
seguim així. No estem en contra dels convenis, clar que no estem en contra, però sí
que estem en contra de que estos convenis no tinguen una fonamentació objectiva.
Estem en contra de deixar un abisme, un abisme a la discrecionalitat, a que es puga
fer el que es vullga. Volem una regulació, l’hem proposada infinitat de vegades i avui
li la tornem a proposar, altra vegada. Que creiem una comissió per vore com
regulem estos convenis singulars, no han de desaparèixer, però s’han de regular
més, senyor president.
Repense-ho, repense el que està passant ací.
Tenim uns ajuntaments, senyor president, amb un deute galopant i amb uns
pressupostos minvants. Un deute de la Generalitat, em volia referir, cap als
ajuntaments amb uns pressupostos minvants.
Els propis ajuntaments també són minvants, desgraciadament. La nostra
obligació com a Diputació, és ajudar-los, a tots, a tots els ajuntaments. Ajudar-los tan
com puguem i no els podem tractar de manera diferent. Tots els que estem ací,
senyores i senyors diputats venim d’ajuntaments, no podem pensar que açò és una
cosa diferent als ajuntaments, açò són els ajuntaments, treballant conjuntament, és
que és això. Com podem des d’ací separar-nos i dir a este li donem i a l’altre no? És
que som els ajuntaments, el que hi ha ací.
Senyor president i senyors i senyors diputats, hem de reconsiderar açò, de
veritat. Els ho dic en tota la humilitat, reconsiderem-ho. No és possible, sinó açò és
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un escàndol i la societat d’alguna forma s’hauria d’alçar contra açò, és que no pot
ser, la gent dels pobles no tenen que tolerar això.
Repetisc que un ajuntament tarde 150 anys a rebre el que l’altre rep d’una
tacada en tres anys.
Moltes gràcies.
Senyor Nomdedéu:
Gràcies senyor president.
El meu Grup, si més no, des de que el represente jo, sempre ha votat a favor
de tots els convenis singulars, perquè la pregunta que em faig quan arriben, sempre
és si els hi va bé o no els hi va bé a la gent que viu al poble i no què va votar la gent
d’eixe poble, per tant he votat a favor de tots. Igual això és ser un mal polític, no ho
sé, però si això és ser un mal polític estic encantat de ser-ho i així m’agradaria
continuar fins el dia que abandone esta feina.
Però, en qualsevol cas, fent abstracció de la part de “pelea en el barro” a la
que no descendiré, la intervenció del senyor Gisbert em sembla absolutament
fonamentada i raonable. Crec que és veritat que una cosa són els convenis singulars
i si tenen eixe nom és precisament perquè han de ser singulars i en esta Casa són
molt plurals, perquè se’n fan molts, i acaben sent de quantitats francament
importants que van més enllà de processos reglats com els POYS, etcètera, per tant,
nosaltres votarem favorablement a la moció del Partit Socialista i recomanaria o em
sumaria a la recomanació que ha fet el senyor Gisbert, demanant-li al Partit Popular
que hi reflexione.
Senyor Barrachina:
Muchas gracias Sr. Presidente.
Me parece absolutamente injusto con esta Corporación fijarse en tan sólo uno
de los aspectos que gestiona como son los convenios singulares, para hablar de
escándalo, de los de la obra de los miserables, etcétera.
El ejemplo que trae, es un ejemplo, naturalmente, forzado, de que
necesitarían 150 años, unos, para que se invirtiese en ellos, lo que se lleva a cabo
en tres años, ha dicho, tres millones en otros municipios. Con ese importe sólo hay
uno, que es el del municipio de Albocàsser y bien conoce usted que aquella
actuación se hizo por la lealtad de esta Diputación provincial con el Gobierno de
España, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por el cual esta Diputación convino
con ese ayuntamiento con un importe de tres millones de euros porque accedió a
emplazar en su término municipal el Centro Penitenciario de Albocàsser, cosa que
supongo que a ustedes les enorgullece porque es la única obra que hicieron en ocho
años, el Centro Penitenciario de Albocàsser, que juraron que nunca harían.
Por tanto, siendo esta su única obra en ocho años, imagino que traer aquí la
obra de Los Miserables, pues viene muy a cuento y de hecho el importe a que hace
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referencia, de tres millones de euros, tiene ese importe y no otro, en buena medida,
gracias a ustedes. Lo ha dicho con brillantez Pablo Roig y, no solamente en su zona,
en la mía también, cuando la zona del Alto Palancia, yo recuerdo diputados
autonómicos de su partido, anunciando entre insulto e insulto, pues el aumento en la
delincuencia, en la prostitución, en las tasas criminales, en aquellas zonas en las
cuales se emplazase un centro penitenciario que ha traído riqueza, de la mano del
PSOE, pero ha traído riqueza y, por tanto, se ha querido, a través de ese convenio
que sesgadamente, el Sr. Gisbert trae a este Pleno, se ha querido oscurecer lo que
es una realidad y es que esta Diputación trata por igual a todo el mundo, a todo el
mundo.
En los puntos anteriores de este Pleno, los puntos que hemos ido viendo, en
el punto décimo, lo comentaba antes el Sr. Presidente, se ha adjudicado el Cardenal
Ram y es en Morella y es 1.078.000€ y el precedente es el 1.361.000€ de Forcall y
ninguno de los dos es del PP y ni nos parece bien ni nos parece mal, ambos son de
Castellón. Y en un punto anterior, en el séptimo, incorporábamos, con el voto
favorable de todos, al municipio de Lucena, que junto a otros varios municipios,
habían presentado fuera de plazo el Plan Provincial. Y poco después o un poco
antes, en uno de esos puntos y en el debate, se ha decidido dejar fuera a los
municipios de más de 10.000 habitantes de los Planes Provinciales y, si yo saco
cuentas, lo he hecho en este instante, de los de más de 10.000, ocho son del Partido
Popular y uno es del PSOE, por tanto esa discriminación en la provincia de Castellón
es difícilmente evitable, para lo bueno y para lo malo. Cuando se quedan fuera, ocho
son del PP y uno del PSOE y cuando quedan dentro la proporción debe ser similar.
Yo no quiero discutir que el presupuesto para 2013, según decía el Sr.
Gisbert, yo no lo he contado, de los 18 convenios previstos, 16 eran para municipios
del PP, es justo la proporción. Es decir, hoy hemos dejado fuera, nueve municipios,
ocho de un lado y uno de otro, pero es que si no hubiésemos aceptado la enmienda
del Bloc y se hubiesen quedado fuera los de más de 5.000, 16 eran del PP, 3 del
PSOE y uno del Bloc, por tanto es muy difícil, en esta provincia, el reparto de mitad
para PSOE mitad para PP, que parece pretender con esa comisión el Partido
Socialista, por tanto, no es posible, no es razonable.
Y después, sinceramente, es que no es cierto, es decir, todas las actuaciones
que ha hecho esta Diputación Provincial, y también las del 2013, son para
perfeccionar procesos de libre concurrencia. Me refiero a que si hay una partida
nueva de 400.000€ para los ayuntamientos y para eficiencia energética, será a
través de una orden, como lo es también los 368.000 del Catàleg, de una orden
nueva para la programación cultural, como lo son también las Ferias Comerciales o
el aumento en un 25% de las ayudas a los servicios sociales desde la Diputación
Provincial, con 300.000€, como lo es también, y con el mismo formato de libre
concurrencia y trato equitativo, la aparición de con 203.000€ de becas, desde
juventud.
Por tanto son una serie de actuaciones de carácter reglado que atienden
perfectamente a criterios absolutamente objetivos que esta Diputación va haciendo
de forma progresiva. En el futuro, hablo de 2013 como también en el pasado. La
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historia más reciente, cuando esta Diputación ha disfrutado de más recursos, ha
tenido planes de deportes, planes de embellecimiento, de infraestructuras
hidráulicas, de accesos, de absoluta libre concurrencia, incluso el plan de obras y
servicios, que hoy llega, a excepción de los nueve ayuntamientos grandes, ocho de
ellos del PP, que llega a todos los municipios y a todas las pedanías, tampoco era
exactamente así, en la etapa del PSOE, no se alcanzaba a todos los municipios.
Hoy en día, el POYS, el Plan de Obras y Servicios Provincial, además, tiene
gratuitamente, la redacción de los planes provinciales, la redacción técnica, para
todos, da igual el color del partido solicitantes, por tanto, el camino en el que está
inserta esta Diputación, es el camino de una profunda objetividad y absoluta
profesionalización de las técnicas de ayuda a los municipios. Eso no obsta para que
la Ley General de Subvenciones entienda que hay dos maneras de ayudar a los
ayuntamientos, por subvenciones competitivas y por convenios singulares y,
naturalmente, esta Diputación no puede renunciar, sería absurdo, sería ridículo que
renunciase a uno de los dos recursos que la propia ley general de subvenciones
aprobada, por cierto en una etapa anterior a la de Rajoy, sería absurdo que
renunciase y se amputase una parte de su capacidad para actuar.
Por tanto, no es verdad, me parece abusivo lo de injusto, lo de vergonzoso, lo
de los miserables… no es verdad, no es cierto.
Si usted mira y encuentra un apartado, en el cual, efectivamente pueda haber
una injusticia, a favor de unos y a favor de otros, puede encontrar otros muchos en
el conjunto de los 119 millones de euros que le quitan la razón, en el mismo instante.
En el mismo Pleno, este mismo, si usted, en lugar de estar debatiendo el punto
decimosexto se va al séptimo, al décimo o al sexto, pierde la razón, por tanto,
ustedes deberían tener la visión global de la que carecen, la visión global de la que
carecen, para poder criticar que hayamos hecho en Albocàsser su única obra, es
decir, la de Rubalcaba, la única obra en ocho años, la única importante, es decir, la
única, si hubiese habido dos yo le diría dos, ha habido una y por tanto una obra a la
que ha venido un ministro a inaugurar, es la de Rubalcaba, esa es la de Albocàsser
y por tanto, en lugar de un reproche debía haber sido una felicitación por la lealtad
de la Diputación al haber atendido las necesidades de este municipio de interior.
Muchas gracias Sr. Presidente.
Senyor Gisbert:
Senyor Barrachina. Vostè em mira a la cara a mi i em diu que el que estic
dient jo és mentida? Em pot mirar a la cara i dir-m’ho, de veritat que és mentida el
que estic dient? De veritat? I no li cau la cara de vergonya? Senyor Barrachina, li ho
dic en serio, senyor Barrachina, vostè que sempre diu que s’ho mira tot, vostè s’ha
mirat el pressupost? El d’enguany, s’ha mirat els convenis? Repasse’ls, .. bé, no ho
sé, és que no ho sé, que mire els convenis, que els llija, vol que els llegim senyor
Barrachina?
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Mire, jo, tan sols li dic, l’any passat, 70.000 euros, total, suma total dels
convenis de tots els municipis del Partit Socialista, també estava el de Cinctorres, és
veritat, 13.000 euros, que m’ho han retret un muntó de vegades, 70.000 euros tots
els municipis del Partit Socialista, si dividim pels municipis que tenim eixim a 2.000
euros, per municipi.
3.000.000 d’euros per al Partit Popular, eixirien a un total per municipi de
30.000, be això no vol dir ... perdó?
-

El senyor President pregunta: “ ... Forcall i Morella?

Continua el Sr. Gisbert: No, ara li ho explique, ara li conte ..... no, ara li
conte .... és que .... damunt se’n riuen i se n’aniran d’ací rient, somrient, dient que no
és veritat el que estem dient, mire està ací, mire ara li parle de Morella i Forcall.
Morella i Forcall tenen uns edificis que són patrimoni de la Diputació de
Castelló, són de la Diputació de Castelló, aquesta Casa és de la Diputació, anem a
dir que està invertint en l’ajuntament de Castelló? És de la Diputació, els funcionaris
que treballen en la Casa són de Castelló, vol que contem les nòmines i diguem, mire
si ha invertit a Castelló. Seria absurd, veritat que sí? Vostès han invertit en un edifici
de la Diputació, que quede clar i quan fan un CEDES és un edifici de la Diputació.
Vol que traguem on estan els CEDES? On estan les carreteres? Quan inverteixen
en una carretera, inverteixen en una carretera que està a un lloc, i per cert hi ha
carreteres que no inverteixen mai i també hi ha edificis de la Diputació que tampoc
inverteixen, sap a quin em refereixo, a que sí? Però són edificis de la Diputació,
senyor President, és patrimoni de la Diputació, patrimoni de la Diputació, com
aquesta Casa, com el Parc de Bombers serà del Consorci, i com altres coses que
tant en Castelló són patrimoni de la Diputació, i el que està a Morella i està a Forcall i
el que està a Peñíscola que és un castell, és patrimoni de la Diputació i no entrem
ahí, entrem en els Convenis que vostès firmen en els ajuntaments.
Els ajuntaments els fan unes peticions i vostès en firmen unes i no en firmen
unes altres. Les quantitats que he dit són veritat, i el senyor Barrachina que s’ho mire
perquè ho sap tot tant bé, que es mire això, que ací ha fallat, de veritat. Mire, em
diuen Albocàsser, Albocàsser és un cas, val, un i un altre, Segorbe, Segorbe,
convenien en l’ajuntament, vint anys, perdó, cinquanta anys per a que un municipi
com Cinctorres rep el que rep Segorbe en dos anys, cinquanta per Segorbe, però
Gaibiel, Caudiel .. no se què, sis-cents mil, set-cents mil, estem parlant de quantitats
enormes, per al que es rep,.. eixa és la veritat, no estic entrant en res de fang .. ..
açò no és fang, açò és net, està escrit ahí, ho poden veure vostès, és això, però
mire, a veure si els sonen aquestos municipis, Segorbe, Montanejos, Burriana, la
Vall d’Alba, Alcalà de Xivert, Sant Rafel del Riu, Almassora, Culla, és un altre cas,
però ... Culla.
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Bé, els sonen aquestos municipis? Tots tenen conveni per a l’any que ve, la
proporció de municipis estem, no arriba tres a un, municipis del Partit Popular,
municipis del Partit Socialista, no arriba tres a un, els convenis, estem més de deu a
un, i aquest any que ve, setze a un. És que aquesta és la realitat, no em diga a mi
que venim ací a enfangar. És la pura realitat, la pura realitat.
Mire, està passant ací ja fa varis anys el tema del convenis singulars i no ha
canviat, açò seria alguna cosa il·lustrativa d’allò que podríem anomenar el manual
de com repartir els diners de tots entre uns pocs, es l’exemple açò. Mire, no poden
tractar injustament als ajuntaments, de veritat, i això és el que està passant.
Em parlen també del tema d’Albocàsser, també es podria compensar a
Benlloch, també es podria compensar a Vilanova pel tema de l’aeroport, però no es
fa, però mire ací passa com allò de la llegítima. Saben el que és la llegítima? És
aquella part de l’herència que no es pot disposar lliurement, que ha d’anar als
hereus, doncs mire, els plans provincials, molt minvats, són la legítima, i els demès
tenen l’herència que vostès els volen donar. Però mire, parlant d’herència, no vull
parlar ací de difunts, hem parlat avui molt d’herència i no vull parlar de difunts però
mire, el que li he dit abans, no li estranye, senyor president, que si seguim així
alguns pensen que sense Diputació seria millor i rebrien més diners, no s’estranye
que pensen, no s’estranye, actuant així.
Si vostè vol defensar la Diputació, aquesta defensa senyor president no passa
pels convenis singulars. Sé que li sap mal que li ho diga, li sap mal, no li agrada que
li ho diguen, però jo li ho he de dir. A mi em sabria mal no dir-ho, vostè ho ha
d’entendre açò senyor president, que la defensa de la Diputació no passa pels
convenis discrecionals, i la defensa dels municipis comença i acaba respectant-los a
tots, a tots, per igual.
Aquesta Casa és de tots, i els diners d’aquesta Casa senyor president, són de
tots, de tots. Com li he dit abans, pot canviar les coses i ens trobarà, està a temps,
senyor president, i un gest per Nadal, no estaria mal, senyor president.
Continua el senyor president:
Moltes gràcies senyor Gisbert.
A mi no en sap mal que em diga res senyor Gisbert, no em sap mal ni quant
utilitza el to fangós ni el nadalenc, cap dels dos, no em sap mal en cap cas que em
diga res i li puc assegurar que em pot preocupar que de cara al futur hi haja gent que
puga arribar a pensar que aquesta Diputació no servisca per a res. Em preocuparà
especialment quan ho puga pensar algú d’aquest costat, perquè d’eixe costat ja fa
molt de temps que ho pensen, per tant, tampoc vaig a donar-li massa importància
que ho tornen a pensar.
El senyor Nomdedéu té la paraula, perdó, el senyor Barrachina té la paraula.
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Muchas gracias señor presidente, me resulta llamativo, que estoy recordando
que ha criticado usted Segorbe, Segorbe era un convenio … si, si lo ha dicho usted,
no, … ahora ya está rectificando pero lo ha dicho, …. varias veces, si … ya le han
llamado la atención.
Pero, permítame, yo recuerdo el día de la inauguración, a la gente del PSOE
empujándose, empujándose por salir en la foto, una foto tan digna como la de
Morella o como la de Forcall, son municipios de interior que merecen la atención,
sean del PSOE o del PP, además son méritos que me gustaría arrogarme a mi o
atribuirle al presidente de la Diputación en este instante, pero no, eran convenios
anteriores magníficamente firmados, magníficamente, es decir, sea en Forcall, sea
en Morella, actuaciones históricas, o .. en Segorbe, pero yo, .. usted tiene razón para
estar preocupado, y yo si fuese socialista también lo estaría, es decir, si yo fuese del
PSOE también estaría preocupado.
Le he dicho una cosa y no he sido justo, le he dicho: “han hecho una única
cosa en ocho años, importante…” . No es verdad que sea la única cosa, yo recuerdo
que cuando Rubalcaba quien inauguró, llegó en helicóptero, saludó, se hizo la foto,
dijo aquí haremos un juzgado, y luego no lo hizo, en Albocàsser i demás y
compensaremos al municipio y no lo compensó, lo hizo la Diputación, compartía
Consejo de Ministros con una ministra, era la ministra de Vivienda, porque digo que
eso sí es tener puntería, que entre las ayudas de la Diputación o del Gobierno de
España, en la provincia de Castellón, salgan más Ayuntamientos del PP que de otro
partido, parece razonable por la decisión de los vecinos, lo que es difícil, es cuando
la ministra Trujillo, de Vivienda, decide y publica en presupuestos el mismo año de
las elecciones municipales del 2007, cuatro ayudas en Castellón, con amplísima
mayoría del PP y las cuatro, las cuatro eran del PSOE, eso sí que es difícil, es decir,
acertar en una provincia del PP cuatro del PSOE. Por cierto, no sirvió de mucho los
convenios singulares, en los cuales ustedes creen, digo lo de la firma porque tengo
la foto de los Alcaldes suyos firmando el Convenio, no hará falta que la entregue
pero alguno de su .. en fin, .. no le son lejanos, estaban, Onda, Altura, Viver y
Alcora, a los pocos meses, perdieron tres de los cuatro después de haberse hecho
la foto firmando.
Como a usted le gusta recordar, porque eso ya es difícil, es decir, recordar
más del PP, … entiendo que esto al PSOE le moleste, si yo fuese socialista me
dolería, es más, desconfiaría de lo que hacen los demás con mi dinero, de hecho he
desconfiado siempre, y si yo fuese del PSOE y actuase como la Ministra, como
Rubalcaba o como … desconfiaría, es decir, si compartiese militancia con ellos,
desconfiaría, porque no es ya acertar en una provincia del PP cuatro del PSOE, le
diré, 207.000 en Onda, en Alcora 800.000, en Altura 20.000 y 111.000 para Viver, y
luego me explica usted los criterios, ¿Qué criterios utilizaba Zapatero para encontrar
sólo a cuatro del PSOE en una provincia de 135? Y le diré qué criterio era, el mismo
que le permitió a Zapatero, a Rubalcaba, a Chacón, a aquél gobierno, decidir en
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aquéllas elecciones, es decir, antes de que se votase en junio de 2007 firmar el
Convenio, el mismo criterio que le permitió acertar el 13 de 13 en la Comunidad
Valenciana. Ya es difícil ¿eh? Trece convenios con trece del PSOE, ninguno del PP,
difícil, es más, firmó el convenio..
Sé que le duele, pero es que es de su Partido, es que comparten militancia,
salvo que usted abdique, usted comparte militancia, entonces le digo sé que es difícil
pero además firmó el convenio con los trece, todos en cola, los del PSOE. Firmó el
convenio un día en que vino a hacer el meeting con la candidata fallida a la Alcaldía
de Valencia, da el meeting del PSOE, se va a la Subdelegación y firma los
convenios, trece de trece, eso si que es milagroso, donde gana el PP, es decir,
donde gana el PP, trece del PSOE, de trece, es milagroso, que aquí, que en
Castellón, haya más del PP que del PSOE es que es lo normal, lo raro es lo que yo
le contaba de la semana pasada, que en una Junta de Gobierno, de cuatro hay tres
del PSOE y uno del PP, eso es raro pero ya lo que es alucinante es su capacidad, la
suya, como militante del PSOE, pero calla cómplicemente mientras los suyos hacen
trece de trece y ahora viene aquí a decir que esto es vergonzoso que es “Los
miserables”, que míreme a los ojos, que míreme a la cara, que eso no me lo dice
usted …. Oiga, … oiga, en fin … esto de barra de bar, esto de barra de bar,
corríjase, atempérese, lea la prensa, saque el carné del bolsillo, “ … mire yo soy del
PSOE, he hecho todo esto”, por tanto, o me callo, o me escondo, o soy un poquito
más moderado, un poquito más moderado, pero claro, es decir, es que usted tiene la
historia que tiene ¿sabe?, entonces claro, no puede venir usted aquí a sacar Culla o
Segorbe y lo de Forcall y lo de Morella ser fantástico.
Es fantástico todo, todo, los 135, los convenios singulares … buenos; la
central de contratación que hemos creado para todos... .buena; los 780 millones de
carreteras que hemos puesto un millón más ... bueno; los nueve millones de
depuración de aguas para todos; la principal actuación la de Soneja, del PSOE, en
mi comarca… bueno; los 24 millones para el hospital… bueno. Es todo bueno, la
parte mala es la que los ciudadanos han sentenciado como mala, no yo.
Gracias señor presidente.
Finalizadas las intervenciones, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Socialista y del Bloc y los votos en contra del Grupo Popular, desestima la
siguiente:
MOCIÓN
“Per la pròpia naturalesa de la Diputació, entenem que els seus recursos han
d’estar al servei de les necessitats dels ciutadans de tots els municipis de la
província, sense cap exclusió. Este i no un altre és el sentit de l’article 31 de la Llei
7/85 Reguladora de les Bases de Règim local, quan estableix com a fins propis de
la província els de garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals.
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Entenem també que per respecte a l’autonomia municipal, l’atenció a les
necessitats ha de partir de les peticions dels ajuntaments, així com que han de ser
estes les que servisquen de base per a implementar programes i línies d'actuació de
la Diputació.
Eixe protagonisme dels municipis i l’objectivitat a l’hora de distribuir els
recursos i dur a terme actuacions, són els dos principis que garanteixen l’equilibri,
justifiquen el quefer del ens provincial i prestigien la seua figura com a entitat
supramunicipal.
Una manera equànime i democràtica de distribució de recursos és la utilitzada
en el Plans de Obres i Serveis quan este respon a una convocatòria pública i atenent
a criteris objectius i equilibrats de distribució. O les diferents convocatòries d’altres
programes que segueixen criteris semblants.
La via del conveni singular, reconeguda en l'article 28 de Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, gaudint de total legitimitat, permet al mateix
temps una major discrecionalitat i, llevat que es parteix-se d’uns principis ben definits
que pretenguen salvaguardar-los, no garanteix l’equilibri ni l’equanimitat. És a dir,
que singularitat no significa en cap cas arbitrarietat.
Els ciutadans de la província són iguals davant de la llei i també han de ser-ho
davant de la Diputació. Els recursos gestionats per la mateixa no poden ser
distribuïts en funció d’una altra cosa que no siguen les necessitats de serveis en
cada poble de la nostra província. En este sentit es fa necessari limitar en tot el
possible les temptacions de discrecionalitat.
El grup socialista, conscient que les circumstàncies poden aconsellar els
convenis singulars en determinats casos, ha presentat diferents iniciatives per a
evitar que l’ús d’esta fórmula es converteix-se en un abús i en una injustícia.
Iniciatives que no han trobat fins a la data una resposta positiva.
Pensem que l’inici d’un nou període pressupostari és un bon moment per a
corregir aquelles pràctiques més allunyades d’un comès tan propi de la Diputació i
tan noble com és el de garantir l’equilibri en el conjunt del territori provincial.
És per això, per la qual cosa es presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Crear una comissió en què estiguen representats tots els grups polítics de la
Diputació Provincial per a acordar un mecanisme de regulació dels convenis
singulars que garantisquen l’objectivitat, l’equanimitat i l’equilibri territorial, aplicable
a partir de l’exercici de 2013.”
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RUEGOS Y PREGUNTAS
A continuación, se procede al turno de ruegos y preguntas, interviniendo en
primer lugar el Sr. Salvador, del Grupo Socialista.
Sí, gracias señor presidente, bueno en el orden de decretos me llama la
atención el decreto 3600 de espectáculos Talía que no se si es en convenio singular
o es de libre designación o es una feria comercial porque supongo que la Feria de
Gastronomía de Vilafamés ya tiene una subvención, o tiene un convenio porque aquí
aparecen 3.000 euros que paga la Diputación, como el capitán Moro.. “açò ho pague
jo”, además de la subvención, y no sé si está regulado por algún convenio, por
alguna subvención o por algo, porque si es así, que nos lo comuniquen y el resto de
pueblos pediremos cuando nos haga falta también una carpa para que la pague la
Diputación.
Sra. Marco:
Gracias señor presidente.
En el último pleno ordinario le pregunté a cuánto ascendía la aportación de la
Diputación al Plan Conjunto de Empleo y en este Pleno, poco antes me han dado la
contestación y más o menos dicen que existe un compromiso de participar en un
Plan de Empleo con una aportación equivalente cuando los diferentes actores
generen el crédito correspondiente.
Nos gustaría saber de qué partida presupuestaria van a consignar esas
cuantías y en segundo lugar otra pregunta.
Bueno, me he esperado a leer el acta del último pleno, el extraordinario sobre
presupuestos, porque en aquel Pleno escuchamos que un presupuesto que no tenia
consignados los ingresos necesarios para hacer frente a sus gastos, era ilegal,
ilegal, eso es lo que escuchamos, y me he esperado a leer el acta y así consta en el
acta de ese Pleno.
El Ayuntamiento de Castellón como ud. bien sabe, señor presidente, tiene
consignados unos ingresos en sus presupuestos de 340.000 euros, ingresos que
deberían de estar consignados en la partida de gastos de esta institución, porque
son ingresos que se supone que tiene que aportar la Diputación de Castellón al
Ayuntamiento de Castellón.
Los dos presupuestos no solamente han sido presentados sino presentados y
aprobados, aprobados.
Según las palabras del gurú económico, de su gurú económico particular,
resultaría que los presupuestos de Castellón son ilegales, ilegales, y usted los votó a
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favor. Me gustaría saber si votó usted un presupuesto ilegal o si van a hacer las
modificaciones pertinentes en el presupuesto de la Diputación de Castellón para que
el presupuesto del Ayuntamiento de Castellón no sea ilegal. Nada más y muchas
gracias.
Sr. Valverde:
Si mire, senyor president, és una pregunta que no té a vore ni en una obra de
pla provincial, ni en conveni singular, és una despesa de 18.000 euros dels decrets
de presidència que fan referència a subministrament de plantes, forestals i
ornamentals, volem saber si hi ha algun criteri per a la distribució d’aquestes plantes,
si s’han donat a ajuntaments, a quins ajuntaments, i eixa és la pregunta.
I un prec, hem aprovat les bases dels POYS i jo com a regidor de Vila-Real no
puc deixar de fer-li un prec, han acotat vostès els números d’habitants de les ciutats
fins a 50.000 habitants. Podrien haver ficat 40.000 habitants o 36.000 habitants i
seria el mateix, perquè la tercera ciutat té 35.000 habitants i vostè ho sap
perfectament.
Podrien haver ficat 51.167 habitants perquè Vila Real té 51.168, pense que hi
ha que guardar les formes perquè això que aproven vostès avui amb el seu vot
favorable, pensem que és una burla a la ciutat de Vila-Real tornant a deixar-la fora
dels plans provincials.
Parla el senyor president,
Com a regidor de l’ajuntament de Castelló ciutat, em podria solidaritzar en
part de les seues paraules perquè el meu ajuntament, al igual que el de la seua
companya que haguera pogut formular el mateix prec que supose que també
estarà dolguda, a pesar de no ser govern en la ciutat, entenc que el dolor no és
proporcional a la ubicació geopolítica d’u en un plenari, no? Podria subscriure-ho
perfectament i per tant jo entenc que al final la eficiència en la gestió té que buscar
la millor solució.
La millor solució que en aquest cas d’avui, si vostè ha estat atent al plenari
hauria d’haver sabut que el tall no s’ha produït en els 50.000 sinó en els 10.000
després de l’esmena que ha presentat el Bloc, per tant, ja queden vostès molt mes
lluny d’eixe espai de tall i ja podríem incloure en eixe col·lectiu d’agraviats a molta
mes gent que comparteix amb vostè banca.
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Sr. Martí:
Si, gràcies senyor president.
Mire, als decrets de presidència del ple d’avuí figura un decret signat pel
senyor delegat d’hisenda i contractació senyor Barrachina, concretament el número
3412, on es reconeix l’obligació i s’ordena el lliurament a “Motoresport 69, S.L.” per
valor de 10.251’08 euros, es tracta de la factura número 61 de data 8 de setembre
de 2010, en concepte de prestació de publicitat i patrocini en el Gran Premi Mundial
de Velocitat 2010 de la Prova de Misano, encara que en els temps que estem
passant no estem en acord d’aquesta despesa, volem fer les següents preguntes:
Primera – cóm es que aquesta factura no ha passat per Comissió d’hisenda
amb dictamen de reconeixements extrajudicials?
Segon – cóm es que es paga al cap de dos anys?
I Tercer – aquesta factura sobrepassa molt el plac de pagament a proveïdors
que es diu que es de 28 dies a aquesta casa, aquesta factura computarà en el
compromís adquirit pel senyor president de cobrar després d’haver pagat als
proveïdors?. Aquesta factura s’ha pagat? O es pagarà després de dos anys?.
Moltes gràcies.
Sra. Pérez:
Si a veure, tres qüestions, fa un temps es va acceptar la renúncia amb un
decret, es va acceptar la renuncia de dos assessors del partit popular, pel tema de
les ajudes socials, de les ulleres i de les ajudes pel tema dels dentistes, van ser dos
els assessors del partit popular que van renunciar a aquesta ajuda però encara
quedaven altres assessors que havien cobrat aquest tipus d’ajudes i que no sabem
si han renunciat, si no han renunciat, i que com el senyor president va dir que els
faria tornar, doncs volia saber com estava aquesta qüestió. Concretament hi han
tres del 2011, finals del 2011 i un altre de gener de 2012 encara que encara no se si
això s’ha fet efectiu.
Un altra qüestió es que al ple passat vaig preguntar sobre l’accés als estanys
d’Almenara, i se m’ha contestat que es va consensuar l’accés amb la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i la meva pregunta es si es va tindre en compte a
l’ajuntament d’Almenara per a poder consensuar l’accés conforme ho diuen, o ho
van a fer només entre la Diputació de Castelló i la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer?
I per acabar hem sentit l’opinió de la Sra, Pallardó, l’opinió que té del Partit
socialista, hem sentit una sèrie de desqualificacions, acusacions, i despropòsits i jo li
preguntaria a la Sra. Pallardó si quan ella anava oferint-se com a periodista als
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alcaldes del PSOE per a treballar als seus Ajuntaments opinava el mateix del nostre
partit?. Moltes gràcies.
Alguna pregunta mes? ... senyor Colomer:
Molt bé, senyor president, varies qüestions relacionades amb les formes.
Continue arribant, en aquest ple i la documentació d’aquest ple és un exemple, tots
els dictàmens i tot allò que és imprescindible per a forjar un criteri adequat, mes tard
de lo convenient. Aquest és un exemple, el ple que ens ocupa avui es un exemple
de que no se és massa puntual en algunes qüestions i li pregaríem mes celeritat o
mes puntualitat en el trasllat de tota la documentació.
Un altra qüestió de formes, es que l’altre dia es va presentar un pla d’ocupació
a la diputació i l’oposició no sé si va ser adequadament convocada. Avui s’ha
presentat un tema teòricament important per a la província de Castelló com es el
“Corredor Mediterráneo”, no sé com qualificar-ho, jo si que sé el que desitjaríem
tots que s’hagués presentat, no sé finalment el que realment s’ha presentat. Els
alcaldes van ser convocats ahir i l’oposició no ha segut convocada.
Un altra qüestió de formes es que s’ha presentat en un casino em sembla, en
la Sala Opal o alguna cosa així, jo crec que hagués estat bé, es una qüestió de
formes, però es que les formes i el fons van molt interelacionats, haguera estat bé
presentar-ho aquí a la Diputació. O parlant de casinos, a mi em recorda el Casino
Antic que el senyor Bataller i tots vostès van fer la cimera de fa mes d’un any “de
casino en casino però no llega lo que me toca, no?” Perquè es curiós el tema, ens
anem d’un casino a un altre per a presentar-lo però el que s’ha presentat avui dista
moltíssim del que esta societat de Castelló es mereix.
Jo espere i li demane si no ho ha fet avui que li haja reclamat a la senyora
Pastor que el tercer rail s’hagués pogut quedar per a Galicia, per al seu territori, si
tant bo és per a nosaltres, perquè no ho ha fet ella, li ho vaig dir fa varis plenaris en
aquesta mateixa sala senyor president, supose que avui no haurà deixat perdre
l’oportunitat de dir-li: “... si tant bo es el tercer rail, haver-ho fet a Galícia i a nosaltres
deixar-nos en la promesa licitada en el seu temps..” i a partir d’ahí espere que tot el
llistat calculat aproximadament en quatre mil milions d’inversió per a la província de
Castelló haja segut adequadament reivindicat en la jornada d’avui. Espere que haja
segut, jo no ho sé, perquè ja tindrà temps d’explicar-ho, que haja sigut una jornada
reivindicativa i de dignitat de la província de Castelló.
Per el demés, si en alguna cosa hem faltat en aquestos mesos al respecte de
la gent, estic convençut de que no, però si ha segut així demane disculpes en el que
és un esperit nadalenc en el que volem acabar aquesta sessió plenària. Molt bones
festes a vostè senyor president i a tot el seu equip. Gràcies.
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El senyor president torna a prendre la paraula:
Moltíssimes gràcies, jo també vull finalitzar aquest plenari, amb la felicitació
nadalenca a tots els Diputats i Diputades d’aquesta Corporació, als mitjans de
comunicació que pacientment ens aguanten durant totes aquestes sessions
plenàries, als Alcaldes i Regidors de tots els municipis de la província de Castelló
que tant d’esforç diari fan per mantindre oberta la porta i la prestació dels seus
serveis als seus ciutadans. A tots els funcionaris d’aquesta Casa, als desset que
ens han acompanyat en la primera part del plenari i als cinc-cents vuitanta-tres
restants que no han vingut, a tots els funcionaris d’aquesta Casa vull traslladar-los la
felicitació nadalenca i confiar i desitjar que l’esperit de Nadal servisca a tots per a
carregar bateries i permetre durant l’any 2013 treballar de forma conjunta per a
tornar-li la il·lusió a aquesta meravellosa terra.
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer
uso de la palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las quince horas y
quince minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta y con
el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Vº. Bº.
El Presidente

El Secretario General

Javier Moliner Gargallo

Manuel Pesudo Esteve

