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NUM. 9.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 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 veinticinco de septiembre 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 del acta, de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 11 de septiembre de 2012.
2. Resoluciones de la 2406 de 20/08/2012, a la 2498 de 02/09/2012.
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PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Proposición de prestación económica en la situación de incapacidad temporal
para personal funcionario y laboral de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y sus organismos autónomos.
INFRAESTRUCTURAS
4. Dictamen autorización cambio de obra del Plan de Ayudas, en materia de
infraestructuras municipales para 2012 a los Ayuntamiento de Borriol, Fanzara y
Vallat.
5. Proposición de convalidación prórrogas adjudicación POYS y Plan de Ayudas en
materia de Infraestructuras para 2012.
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. Proposición modificación de créditos. Expte. 10/2012
DESPACHO EXTRAORDINARIO
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. Propuesta adjudicación de la gestión R.S.U. de los municipios de la comarca del
Alto Palencia con encomienda de gestión a la Diputación.
MOCIONES
2. Moción del Grupo Popular contra la aplicación de la tasa del gas al sector
cerámico castellonense.
3. Declaración Institucional del Bloc a favor de mantener como día festivo la Diada
del 9 d’octubre.
- Enmienda de sustitución del PP a la declaración del Bloc sobre la festividad del 9
de octubre.
4. Moción del Grupo Socialista sobre viviendas tuteladas
- Enmienda de sustitución del PP a la moción del PSOE sobre viviendas tuteladas.
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5. Moción del Grupo Socialista sobre financiación de la Universidad Jaume I.
- Enmienda de sustitución del PP a la moción del PSOE sobre la UJI.
6. Moción del Grupo Socialista sobre el Plan de Emergencia para el Empleo
RUEGOS Y PREGUNTAS
---------------------Toma la palabra el Sr. Presidente: “Bon dia. S’obri la sessió ordinària d’esta Excma.
Diputació Provincial, en el plenari corresponent al mes de setembre de 2012. Abans
de donar lectura al primer punt de l’ordre del dia, voldria fer sentir el sentiment de la
Corporació per la mort del ciclista del Euskaltel, Victor Cabedo, natural de Onda, que
malauradament va sofrir un accident de trànsit la passada setmana i que una
persona que durant tants anys ens ha donat alegries a esta província duent el nom
de Castelló a tots els llocs on ha competit i a una edat de 23 anys, tant jove, acabara
la seva vida a la carretera.”
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE
2012.
Conocida el acta correspondiente a la sesión del Pleno celebrada el 11/09/2012 y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma,
por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2. RESOLUCIONES DE LA 2406 DE 20/08/2012, A LA 2498 DE 02/09/2012.
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la número
2406, de fecha 20/8/2012, hasta la número 2498, de fecha 02/9/2012, copia de la
cual ha sido entregada a los grupos políticos.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. PROPOSICIÓN DE PRESTACIÓN ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL PARA PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
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El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión de las propuestas no
dictaminadas en el orden del día.
El Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
“Prestación económica en la situación de Incapacidad temporal a los
funcionarios de la DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON Y ORGANISMOS
AUTONOMOS LOCALES por aplicación del artículo 9 del Real Decreto – Ley
20/2012 de 13 de julio.
Al personal funcionario y laboral de la Diputación Provincial de Castellón y
organismos autónomos locales se le reconocerán los siguientes complementos en
los supuestos de incapacidad temporal:
1ª. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
comunes, hasta el tercer día, se le reconocerá un complemento retributivo del
cincuenta por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes
anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos
inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación económica
reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al
de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le
reconocerá una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se
vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
La Diputación Provincial determinará respecto a su personal los supuestos en
que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un
complemento hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que
venía disfrutando en cada momento. A estos efectos se consideran debidamente
justificados lo supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica.
2ª. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada
durante todo el periodo de duración de la misma, hasta el cien por cien de las
retribuciones que viniera percibiendo dicho personal en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.”
INFRAESTRUCTURAS
4. DICTAMEN AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DEL PLAN DE AYUDAS, EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA 2012 A LOS
AYUNTAMIENTO DE BORRIOL, FANZARA Y VALLAT.

09p25092012.doc

5

“Considerando que por acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo de 2012 se
aprobó definitivamente el Plan de Ayudas en Materia de Infraestructuras Municipales
para el año 2012.
Considerando que el Ayuntamiento de Borriol tiene incluida en el citado Plan
la obra nº 37 denominada “PROYECTO DE ADECUACIÓN PARA LOCAL DE
ATENCIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA URBANIZACIÓN MASÍA
GAETÀ”, con el siguiente importe y desglose de aportaciones:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

10.000’00 €
10.000’00 €
20.000’00 €

Considerando que el Ayuntamiento de Fanzara tiene incluida en el citado Plan
la obra nº 65 denominada “PAVIMENTACIÓN CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN
FRANCISCO”, con el siguiente importe y desglose de aportaciones:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

19.000’00 €
1.000’00 €
20.000’00 €

Considerando que el Ayuntamiento de Vallat tiene incluida en el citado Plan la
obra nº 139 denominada “PASEO CEMENTERIO”, con el siguiente importe y
desglose de aportaciones:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

19.000’00 €
1.000’00 €
20.000’00 €

Vista la solicitud del Ayuntamiento de Borriol de fecha 15 de junio de 2012
(Entrada en el Registro General núm. 21994) en la que solicita el cambio de la obra
anteriormente mencionada, por otra con el nombre de “LOCAL AUXILIAR EN URB.
MASÍA GAETÀ” con el mismo importe, así como el escrito de fecha 4 de julio de
2012 (Entrada en el Registro General núm. 24125) en el que solicita la prórroga en
la adjudicación de la misma.
Vista la solicitud del Ayuntamiento de Fanzara de fecha 30 de agosto de 2012
(Entrada en el Registro General núm. 30698) en la que solicita el cambio de la obra
anteriormente mencionada, por otra con el nombre de “PAVIMENTACIÓN CALLE
SAN PEDRO” con el mismo importe, así como el escrito de la misma fecha (Entrada
en el Registro General núm. 30697) en el que solicita la prórroga en la adjudicación
de la misma.
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Vista la solicitud del Ayuntamiento de Vallat de fecha 14 de agosto de 2012
(Entrada en el Registro General núm. 29206) en la que solicita el cambio de la obra
anteriormente mencionada, por otra con el nombre de “COLOCACIÓN DE
PROTECCIONES EN ACCESO FUENTE LA SALUD Y CV-194” con el mismo
importe, así como el escrito de fecha 30 de agosto de 2012 (Entrada en el Registro
General núm. 30694) en el que solicita la prórroga en la adjudicación de la misma.
Resultando que según la base SEXTA de la convocatoria del Plan de Ayudas
en Materia de Infraestructuras Municipales para 2012 las obras deberán estar
adjudicadas y comunicada y su adjudicación antes del 1 de octubre, o si no se
pudiera cumplir dicho plazo, solicitada la prórroga antes del 1 de septiembre.
Considerando que los tres Ayuntamientos han remitido toda la documentación
necesaria según la base SEGUNDA de la convocatoria del citado Plan y que han
presentado la solicitud de prórroga en el plazo establecido.
Vistos los informes favorables de Intervención, Cooperación y de la Oficina
Técnica (respecto de los Proyectos), por unanimidad, se acuerda:
1.- Modificar inicialmente el Plan de Ayudas en Materia de Infraestructuras
Municipales para 2012 en el sentido de sustituir la obra nº 37, denominada
“PROYECTO DE ADECUACIÓN PARA LOCAL DE ATENCIÓN PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA URBANIZACIÓN MASÍA GAETÀ”, de importe
20.000’00 €, por la obra denominada “LOCAL AUXILIAR EN URB. MASÍA GAETÀ“
por el mismo importe de 20.000’00 € y el siguiente desglose de aportaciones
definitivo:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

10.000’00 €
10.000’00 €
20.000’00 €

2.- Modificar inicialmente el Plan de Ayudas en Materia de Infraestructuras
Municipales para 2012 en el sentido de sustituir la obra nº 65, denominada
“PAVIMENTACIÓN CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN FRANCISCO”, de importe
20.000’00 €, por la obra denominada “PAVIMENTACIÓN CALLE SAN PEDRO“ por
el mismo importe de 20.000’00 € y el siguiente desglose de aportaciones definitivo:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

19.000’00 €
1.000’00 €
20.000’00 €

3.- Modificar inicialmente el Plan de Ayudas en Materia de Infraestructuras
Municipales para 2012 en el sentido de sustituir la obra nº 139, denominada “PASEO
CEMENTERIO”, de importe 20.000’00 €, por la obra denominada “COLOCACIÓN
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DE PROTECCIONES EN ACCESO FUENTE LA SALUD Y CV-194 “ por el mismo
importe de 20.000’00 € y el siguiente desglose de aportaciones definitivo:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

19.000’00 €
1.000’00 €
20.000’00 €

4.- Someter las anteriores modificaciones del Plan de Ayudas en Materia de
Infraestructuras Municipales para 2012 a información pública por un plazo de 20 días
para que se formulen, en su caso, las alegaciones que se consideren oportunas.
5.- Delegar las facultades para la contratación de las tres obras, una vez transcurrido
el plazo de exposición pública sin que haya habido alegaciones durante el mismo.
6.- Autorizar las prórrogas de adjudicación de las tres obras hasta el 1 de noviembre
de 2012.”
5. PROPOSICIÓN DE CONVALIDACIÓN PRÓRROGAS ADJUDICACIÓN POYS Y
PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS PARA 2012.
“Vista la solicitud presentada por el AYUNTAMIENTO DE COVES DE VINROMÀ
(LES) con Registro de Entrada en esta Diputación de fecha 19/09/2012, por el que
solicita prórroga para la adjudicación de la obra núm 15 denominada 'Construcción
de nichos en el cementerio', incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS de 2012.
Vista la solicitud presentada por el AYUNTAMIENTO DE POBLA TORNESA
(LA) con Registro de Entrada en esta Diputación de fecha 05/09/2012, por el que
solicita prórroga para la adjudicación de la obra núm 30 denominada 'Pavimentación
y mejora de la C/ Dalt La Vila', incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS de 2012.
Vista la solicitud presentada por el AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL DEL
RÍO con Registro de Entrada en esta Diputación de fecha 11/09/2012, por el que
solicita prórroga para la adjudicación de la obra núm 36 denominada 'Obras de
reforma y conservación en cementerio municipal y acceso a la población por CV-11',
incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS de 2012.
Vista la solicitud presentada por el AYUNTAMIENTO DE (BOQUERO (EL))
POBLA TORNESA (LA) con Registro de Entrada en esta Diputación de fecha
05/09/2012, por el que solicita prórroga para la adjudicación de la obra núm 107
denominada 'Red de saneamiento en el interior del núcleo urbano de el Boqueró, 2ª
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fase', incluida en el PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES de 2012.
Vista la solicitud presentada por el AYUNTAMIENTO DE (MARMUDELLA
(LA)) POBLA TORNESA (LA) con Registro de Entrada en esta Diputación de fecha
05/09/2012, por el que solicita prórroga para la adjudicación de la obra núm 108
denominada 'Red de saneamiento en el interior del núcleo urbano de Marmudella, 2ª
fase', incluida en el PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES de 2012.
Resultando que de acuerdo con lo dispuesto en la base sexta de la
Convocatoria del Plan Provincial de Obras y Servicios y del Plan de Ayudas en
Materia de Infraestructuras Municipales para 2012, existe la posibilidad de concesión
de prórroga hasta el 1 de noviembre para aquellas obras que justifiquen la
imposibilidad de adjudicarlas con anterioridad al 1 de octubre, si bien la solicitud de
prórroga ha de estar en esta Diputación antes del 1 de septiembre del ejercicio en
curso, circunstancia ésta que no se ha cumplido.
No obstante el informe desfavorable de Intervención y de la Sección de
Planificación, por unanimidad, se acuerda:
1.- Autorizar la prórroga de adjudicación al Ayuntamiento de COVES DE VINROMÀ
(LES) para la adjudicación de la obra núm. 15 denominada 'Construcción de nichos
en el cementerio', incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS de
2012, debiendo estar adjudicadas y comunicada la misma a esta Diputación antes
del 1 de noviembre del año en curso.
2.- Autorizar la prórroga de adjudicación al Ayuntamiento de POBLA TORNESA
(LA) para la adjudicación de la obra núm. 30 denominada 'Pavimentación y mejora
de la C/ Dalt La Vila', incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
de 2012, debiendo estar adjudicadas y comunicada la misma a esta Diputación
antes del 1 de noviembre del año en curso.
3.- Autorizar la prórroga de adjudicación al Ayuntamiento de SAN RAFAEL DEL
RÍO para la adjudicación de la obra núm. 36 denominada 'Obras de reforma y
conservación en cementerio municipal y acceso a la población por CV-11', incluida
en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS de 2012, debiendo estar
adjudicadas y comunicada la misma a esta Diputación antes del 1 de noviembre del
año en curso.
4.- Autorizar la prórroga de adjudicación al Ayuntamiento de (BOQUERO (EL))
POBLA TORNESA (LA) para la adjudicación de la obra núm. 107 denominada 'Red
de saneamiento en el interior del núcleo urbano de el Boqueró, 2ª fase', incluida en
el PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES de
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2012, debiendo estar adjudicadas y comunicada la misma a esta Diputación antes
del 1 de noviembre del año en curso.
5.- Autorizar la prórroga de adjudicación al Ayuntamiento de (MARMUDELLA (LA))
POBLA TORNESA (LA) para la adjudicación de la obra núm. 108 denominada 'Red
de saneamiento en el interior del núcleo urbano de Marmudella, 2ª fase', incluida en
el PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES de
2012, debiendo estar adjudicadas y comunicada la misma a esta Diputación antes
del 1 de noviembre del año en curso.”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. EXPTE. 10/2012
Antes de la votación, interviene el Sr. Martí:
Gràcies, Sr. President. Nosaltres, el grup socialista, ens abstindrem en aquest punt.
Portem 10 modificacions en el que va d’any. Es continua en aquesta dinàmica i crec
que això significa que en el seu moment, el pressupostos que es varen elaborar, que
es va dir que eren modèlics, que eren els únics possibles... s’està demostrant que no
ho són tant. Portem en aquest moment 23.500.000 € de desviació, de canvi, que
representa, pràcticament el 21% del pressupost i per tant, nosaltres no estem
d’acord amb aquesta dinàmica i ens abstindrem. Moltes gràcies.
Sr. Barrachina:
Muchísimas gracias, Sr. Presidente. Son ciertas las cifras que habla D. Evaristo, lo
real es que de esos 23.000.000 € de modificaciones, la mayor parte de ellos, creo
recordar en el entorno de unos 15.000.000 €, lo fueron por la incorporación de
remanentes, es decir, de resultados presupuestarios, de un superávit, que hubiera
sido injusto que en esta época de crisis, injusto con nuestros ayuntamientos, no
haberlo utilizado y no haberlo dispuesto en aquella fecha. La modificación de hoy
contiene ayudas para multitud de ayuntamientos, entre ellos por partida doble a
Almenara, La Mata, Portell de Morella, Vila-real, Fanzara, Coves de Vinromà, Pobla
Tornesa, que son buenas noticias. Para ayuntamientos de un color político y para los
demás ayuntamientos de otros y además los nutrientes son todo debido a ahorros
que proponen los propios diputados de estos departamentos con una singularidad.
Hay una partida nueva de ahorro que son 51.000 € de la renuncia voluntaria que han
hecho los diputados, entre ellos también los de la oposición, a su extra de navidad
que esta libre, es decir, así como la de los empleados públicos es un crédito no
disponible para las administraciones por ser una obligación legal, este fue una
decisión potestativa, facultativa y por unanimidad de este Pleno, nos permite liberar
una parte de recursos, en este caso, 51.000 €, que es aproximadamente la mitad del
ahorro estimado a lo largo del año, para poder atender obras en municipios, lo cual,
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que es encojan las retribuciones de los representantes públicos para poder atender
necesidades municipales, me parece más digno de votar que sí que de abstenerse.
En todo caso, respeto evidentemente cualquier opinión.
A continuación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Bloc, aprueba la siguiente propuesta:
“Considerando la necesidad de crear diversos créditos extraordinarios en distintos
programas de gasto, referidos fundamentalmente a la habilitación de líneas de
subvención a favor de Ayuntamientos y otras Entidades sin ánimo de lucro, por
corresponder a actividades o ejecución de obras que necesariamente se han
financiar en este ejercicio.
Considerando la necesidad de financiar un gasto del Capítulo II de “Compra
de bienes corrientes y servicios”, para actividades de dinamización en la red de
Municipios para la sostenibilidad así como en las derivadas del pacto de Alcaldes, se
crean dos créditos extraordinarios con una dotación de 5.000,00 € cada uno de ellos,
de conformidad con la petición realizada por el Diputado Delegado de Sostenibilidad
Ambiental.
Considerando la necesidad de habilitar un crédito extraordinario de
20.000,00€, en el Capítulo IV de “Transferencias Corrientes” para actuaciones de
conservación y mantenimiento de la Diputación en espacios naturales, haciendo
constar al respecto que esta dotación se desarrollará a través de la planificación que
se realice por el departamento de Medio Ambiente, previa aprobación por el Pleno
de la Diputación.
Considerando la necesidad de suplementar diversas partidas del estado de
gastos que permitan atender las obligaciones que se generen hasta fin de ejercicio.
La aplicación más significativa es la que se refiere a la ampliación del proyecto de
“Actuaciones Red Viaria 2009-2011” que se incrementa en 195.076,23 € con el fin
de tramitar las certificaciones finales de las obras de “Ampliación y mejora de la
carretera CV-2310 de Almenara al mar” que asciende a 257.195,25 € y de las de
“Ampliación de la carretera CV-1430 de Torreblanca a Torrenostra” de 71.247,14 €.
Así mismo se aumenta la aplicación de adquisición de vehículos del parque móvil en
75.254,00 € para la adquisición de un microbús para el transporte escolar.
La financiación se efectuará con bajas de partidas de gastos que es posible
modificar sin perturbar el correspondiente servicio.
El Pleno, por mayoría con el voto a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista y del Bloc, aprueba la siguiente propuesta:
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Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2012, mediante créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, financiándose con bajas de partidas de
gasto, con el siguiente detalle:
Modificación de Gastos
Partida de Gastos

Importe

No

15500 7621335 SUBV.AYTO DE XILXES.URBANIZACION CARRER JUAN
DE AUSTRIA.

30.000,00 €

No

16100 4620136 SUBV.AYTO DE ARTANA.SUSTITUCION FORJADO DE
LA BALSA DE DECANTACION.

9.187,00 €

No

16100 4620137 SUBV.AYTO DE L A MATA.ACTUACIONES URGENTES
EN ABASTECIMIENTO DE AGUA.

6.000,00 €

No

16100 4620138 SUBV.AYTO DE TODOLELLA.INSPECCION Y ENSAYO
DE BOMBEO EN POZO PARTIDA ROYOS DE LA MATA.

7.570,00 €

No

16100 4620139 SUBV.AYTO PORTELL DE MORELLA.CORRECCION EN
LOS PROBLEMAS DE TURBIDEZ

11.800,00 €

No

16100 4620140 SUBV.AYTO DE HERBES .REPARACION BOMBA PARA
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

5.222,00 €

No

16100 4620141 SUBV.AYTO DE LA LLOSA.SUMINISTRO E
INSTALACION DE CONTADORES.

10.000,00 €

No

16100 7621334 SUBV.AYTO VILAR DE CANES .SUSTITUCION RED
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CARRER DE BAIX.3ªFASE.

15.770,00 €

No

16100 7621336 SUBV.AYTO CASTILLO DE VILLAMALEFA.ABAST.DE
AGUA

20.000,00 €

No

16100 7621336 SUBV.AYTO DE TALES.CUBRICION ACEQUIA.

21.000,00 €

No

17000 2261900 ACTIVIDADES DE DINAMIZACION EN LA RED DE
MUNICIPIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD .REDCAS.

5.000,00 €

No

17000 2260800 ACTIVIDADES DE DINAMIZACION DERIVADAS DEL
PACTO DE ALCALDES.

5.000,00 €

No

17000 4800400 ASOCIACION GRUPO DE ORNITOLOGÍA

1.500,00 €

No

17000 4801000 SUBV.ASOC.ESTUDI,DIVULGACIO Y CONSERVACION
NATURA.VII SIMPOSIO INTERNACIONAL

1.500,00 €

No

17000 4820351 CONV.FUND.LIMNE.PARTIC.CIUDADANA Y CUSTODIA
FLUVIAL.

1.500,00 €

No

17100 4620000 ACTUACIONES DE CONSERVACION Y MTO DE LA
DIPUTACION EN ESPACIOS NATURALES.

20.000,00 €

No

23104 4890001 SUBV.ASOC.VALENCIANA DE ESTACIONES
TERMALES.GTOS TRANSPORTE.

7.375,02 €

No

32401 4540104 CONV.UJI .TRANSP.ALUMNOS VINAROS-BENICARLO.

6.000,00 €
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No

33000 4625000 SUBV AYTO VILA-REAL UNIVERSIDAD POPULAR

5.000,00 €

No

33000 4625001 SUBV AYTO BENICARLO UNIVERSIDAD POPULAR

5.000,00 €

No

33000 4625002 SUBV AYTO VALL D'UIXÓ UNIVERSIDAD POPULAR

5.000,00 €

No

33400 4620604 SUBV.AYTO D'ALCORA.FERIA MEDIEVAL.

3.500,00 €

No

33400 4790002 SUBV.EMSEVALL,S.L.V CERTAMEN CANTANTES
NOVELES.

4.000,00 €

No

33400 4800514 SUBV.ASOC.APAVAL.

4.000,00 €

No

33400 4800515 SUBV.ASOC.INSTIT.PARA EL DESARROLLO MUSICAL
MIGUEL ERES RAMOS.

No

33400 4800516 SUBV.FUND.MUSEO DE CIENC.NAT.EL CARMEN D'ONDA.

No

33400 4800517 SUBV.MAHATMAM ASSOCIACIO.

No

33604 7621333 SUBV.AYTO VILLAMALUR.OBRAS DE MEJORA EN LA
IGLESIA MAYOR

No

34100 4800518 SUBV.ASOC.PROV.PRENSA DEPORTIVA DE
CASTELLON.

3.000,00 €

No

34100 4800519 SUBV.REAL CLUB NAUTICO DE
CASTELLON.CAMPEONATO DE EUROPA.

1.500,00 €

No

34100 4800520 SUBV.CLUB HOCKEY CASTELLON.CAMPEONATO DE
EUROPA..

1.500,00 €

No

34100 4800521 SUBV.CLUB ESPORTS ADAPTATS ALMENARA.

1.500,00 €

No

43000 4825900 APORT.FUNDACION C.V.DES.COM.PUERTO CS.(APROA).
Total de créditos

EXTRAORDINARIO

Partida de Gastos

600,00 €

3.000,00 €

500,00 €

18.150,00 €

10.000,00 €
250.674,02 €

Importe

No

22100 1620400 CONVOCATORIA AYUDA O BENEFICIOS SOCIALES
PERSONAL

30.000,00 €

No

34100 4827101 CONV.FUTBOL SALA PLAYAS CASTELLON.

20.000,00 €

No

34203 7629837 CONV.IED AYTO ALTURA
.REF.INTEGRAL.INST.DEPORTIVAS.

75.000,00 €

No

34203 7629842 CONV.IED AYTO BENASAL FRONTÓN

16.329,27 €

No

45303 6110500 ACTUACIONES RED VIARIA 2009-2011

195.076,23 €
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No

92060 6240000 ADQUISICION DE VEHICULOS.PARQUE MOVIL.

75.254,00 €

No

92070 4822100 CONVENIO COLEGIO DE ARQUITECTOS

16.650,00 €

No

93600 2270627 GESTION ALTAS URBANA.MUNICIPIOS
SERV.RECAUDACION

63.000,00 €

Total de créditos

SUPLEMENTO

Partida de Gastos

491.309,50 €

Importe

No

01100 3100100 INTERESES PTMOS A M Y LP DEL INTERIOR.

-28.400,25 €

No

16202 4671100 APORTACIÓN CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL II IV
YV

-1.500,00 €

No

17000 2263000 GASTOS DIVERSOS EDUCACION MEDIO AMBIENTAL

-3.000,00 €

No

17000 4820350 SUBV.FUNDACION LIC TINENCA.

No

22100 1620401 FONDO EXCEPCIONAL AYUDAS SOCIALES

No

33000 2261700 CONTRAT,ACTIVIDADES CULTURALES.

No

33705 4622800 SUBV.AYTOS BECAS DE ESTUDIO.

-6.000,00 €

No

33800 4626900 CONV. AYTO TORREBLANCA SEMANA SANTA

-8.400,00 €

No

34100 4825600 CONVENIO CLUB DEPORTIVO CASTELLON .SAD.

-45.000,00 €

No

34203 7629823 CONV.IED AYTO CASTELLON CIUDAD DEL DEPORTE

-91.329,27 €

No

45300 2020000 EDIF.OTRAS CONST.ARRENDAMIENTOS

No

45300 2030000 MAQU.INST.Y UTILL. ARREND.,CTRAS.CNOS.VIA

-43.700,00 €

No

91200 1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS ORGANOS DE
GOBIERNO

-51.000,00 €

No

92000 1410000 SUSTITUCIONES, ENFERMEDAS, ACUM. DE TAREAS
NO PREV

-27.000,00 €

No

92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2012

-60.000,00 €

No

92005 7620001 PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS,

No

92060 2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DEL PARQUE MOVIL.

-30.000,00 €

-3.000,00 €

-44.100,00 €

-1.554,00 €

-268.000,00 €

-1.000,00 €
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No

92060 2040000 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEL
PARQUE

No

92060 2120000 ADQUISICION MATERIAL REPOS.MANT.Y
CONSERVACION

No

92060 2130000 MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INST. PARQUE MOVIL

No

92060 2140000 MATERIAL TRANS.REP MANTENIM. Y
CONSER.PARQUE MOVIL

-12.000,00 €

No

92060 6230000 MAQUINARIA , INSTA, UTILLAJE DEL PARQUE

-2.000,00 €

No

92060 6350000 MOBILIARIO Y ENSERES.PARQUE MOVIL

-1.000,00 €

Total de créditos

BAJA DE CREDITO

-3.000,00 €

-10.000,00 €
-1.000,00 €

-741.983,52 €

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

0,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio
2012, incluyendo o modificando los siguientes proyectos.
a) Proyectos que se crean:
2012052

SUBV. AYT VILLAMALUR OBRAS MEJORA IGLESIA MAYOR
Se crea con una dotación de 18.150,00 €

2012053

SUBV. AYT XILXES URBANIZACION CARRER JUAN DE AUSTRIA
Se crea con una dotación de 30.000,00 €

2012054

SUBV
AYT
VILAR
DE
CANES
SUSTITUCIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CARRER DE BAIX 3ª FASE

RED

Se crea con una dotación de 15.770,00 €
2012055
AGUA

SUBV AYT CASTILLO DE VILLAMALEFA ABASTECIMIENTO DE
Se crea con una dotación de 20.000,00 €

2012056

SUBV AYT DE TALES CUBRICIÓN ACEQUIA
Se crea con una dotación de 21.000,00 €

b) Proyectos que se modifican:
2006023

SUBVS
AYTS
CONSTRUCCIÓN,
MODERNIZACIÓN
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Y
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Se disminuye en 91.329,27 €, por reajuste de la anualidad 2012 del
Ayuntamiento de Castellón. El importe se incrementará en las
anualidades de los ejercicios siguientes a 2012.
Se incrementa en 91.329,27 € por reajuste de la anualidad 2012 del
Ayuntamiento de Altura y del Ayuntamiento de Benassal,
modificándose en 75.000,00 € y 16.329,27 €, respectivamente.
2011037

SUBVS
AYT
MONTANEJOS
POLIFUNCIONAL

PABELLÓN

POLIDEPORTIVO

Se disminuye en 185.000,00 €, por reajuste de la anualidad 2012,
según petición del Ayuntamiento de fecha 19 de Septiembre, pasando
los créditos de esta anualidad al 2014. Este proyecto está asociado a
la aplicación presupuestaria 92000 7621507.
2012019

ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL
Se incrementa la dotación en 75.254,00 €

2009005

ACTUACIONES RED VIARIA 2009-2011
Se incrementa la dotación en 195.076,23 €
DESPACHO EXTRAORDINARIO
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

1. PROPUESTA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN R.S.U. DE LOS MUNICIPIOS
DE LA COMARCA DEL ALTO PALENCIA CON ENCOMIENDA DE GESTIÓN A
LA DIPUTACIÓN.
"Resultando que mediante acuerdo pleno de 31 de julio de 2012, por el órgano
competente, se aprobó el expediente de contratación de la gestión de residuos
urbanos de los municipios de la Comarca del Alto Palancia con encomienda de
gestión a la Diputación de Castellón, con un presupuesto de contrato de
4.000.000,00 € más 400.000,00 € de IVA.
Resultando que la licitación se publicó en el BOP nº 96, de 11 de agosto de 2012
y en la página web de la Diputación (perfil del contratante).
Resultando que, finalizado el plazo de presentación de ofertas el 27 de agosto de
2012 se han presentado los siguientes licitadores: TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIDIOAMBIENTALES S.L.U. (TETMA), FOMENTO BENICASIM, S.A..
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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:
Criterios no cuantificables automáticamente.
FOBESA
Estudio y dotación de contenedores
Ubicación contenedores y rutas de recogida
Plan de gestión de residuos urbanos
Plan de gestión de enseres y voluminosos
Plan de gestión de RAEEs
Limpieza mantenimiento y reposiciones
Acciones de información y sensibilización
TOTAL MEMORIA TECNICA

2,15
2,40
2,40
1,00
1,30
0,60
1,80
11,65 ptos.

Recursos personales
Recursos materiales
RECURSOS DEL SERVICIO

3,24
3,80
7,04 ptos.

MEJORAS

3,60 ptos.

TETMA
Estudio y dotación de contenedores
Ubicación contenedores y rutas de recogida
Plan de gestión de residuos urbanos
Plan de gestión de enseres y voluminosos
Plan de gestión de RAEEs
Limpieza mantenimiento y reposiciones
Acciones de información y sensibilización
TOTAL MEMORIA TECNICA

5,50
5,60
6,00
4,00
4,00
3,00
3,00
31,10 ptos.

Recursos personales
Recursos materiales
RECURSOS DEL SERVICIO

6,00
6,00
12,00 ptos.

MEJORAS

4,50 ptos.

FOBESA
TETMA

22,29 puntos
47,60 puntos
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Criterios cuantificables automáticamente.

Oferta económica

Baja

Valoración

FOBESA

351.921´02 €/año

12´02 %

51 ptos

TETMA

387.999´26 €/año

3%

12´73 ptos

La oferta económicamente más ventajosa, corresponde a la empresa FOMENTO
BENICASIM S.A., siendo el precio de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUN, CON CERO DOS EUROS (351.921´02 €/AÑO) Y
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON DIEZ EUROS (35.192´10
€/AÑO) en concepto de 10% de I.V.A.
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, acuerda:
1º.- Declarar válida la licitación y adjudicar a FOMENTO BENICASIM, S.A., con
CIF A 120006961 la contratación de la gestión de residuos urbanos de los
municipios de la Comarca del Alto Palancia con encomienda de gestión a la
Diputación de Castellón, por importe de 351.921,02 €/año, más 35.192,10 € de
I.V.A., según su oferta de fecha 24 de agosto de 2012, y con sujeción al Pliego de
Condiciones que rige para su contratación.
2º.- Disponer el gasto a favor del adjudicatario de 96.778,28 € con cargo a las
partida 16203 4624300 nº de operación A 49261.
Se supedita el gasto contabilizado
mediante ARCFUT de los ejercicios
posteriores a lo que dispongan los respectivos presupuestos.
Anular la retención y autorización del crédito por el importe de la baja.
3º.- Publicar la presente resolución en la página web de la Diputación (perfil del
contratante) y notificar a los licitadores.”
MOCIONES
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2. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR CONTRA LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL
GAS AL SECTOR CERÁMICO CASTELLONENSE.
Antes de la votación interviene, en primer lugar, el Sr. Sales:
Bon dia Sr. President i senyors diputats. El passat 14 de setembre, el Consell de
Ministres va aprovar un avantprojecte de llei de mesures fiscals per a la sostenibilitat
energética que gravava el gas natural, principal font subministradora de la indústria
ceràmica. Des del nostre grup entenem que la necessitat de la mesura ha de tenir en
compte el perjudici per al sector ceràmic castellonenc, per a lo que açò suposa per
l’economia castellonenca en general i per a l’economia nacional.
El sector ceràmic té, com a principal font d’energia el gas, el combustible menys
contaminant, per la qual cosa la mesura afecta d’una forma molt directa al sector, es
una mesura que s’aplicarà, és cert, a tot el teixit industrial espanyol, però s’ha de
tenir en compte la difícil situació del sector ceràmic després, sobretot de la caiguda
del mercat immobiliari nacional. El sector ceràmic tots sabem que és clau per al
desenvolupament de la nostra província i per al manteniment i creació dels llocs de
treball, que han suposat més de 16.000 ocupacions directes i 5.000 d’indirectes, en
l’actualitat. Ha sigut un sector que, a més a més, ha sabut adaptar-se a les
exigències actuals del mercat gràcies a la modernització de les línies de
comercialització, a la millora de la logística, a l’ajust dels costos i a la innovació en
els processos de producció i en el producte final. Per la qual cosa, la mesura tornaria
a posar al sector en una situació adversa. Com a conseqüència de la crisi el sector
ha fet un important esforç per ajustar preus, per a continuar sent competitiu, per la
qual cosa, aplicar esta mesura de forma indiscriminada tindria efectes negatius per
al manteniment de l’ocupació i de les empreses del sector. S’ha de tenir en compte
que no sols el sector és important, essencial, per l’economia castellonenca, si no que
també és la segona industria espanyola que major superàvit aporta a la balança
comercial espanyola i és un dels sectors estratègics per a l’economia espanyola
punter en innovació. Amb un 65% de la producció espanyola que s’exporta i el 1,5%
de la taxa de gas recauria sobre el sector tauleller que es un cost massa elevat per a
ser assumit per un sol sector.
Per tant, considerem que deuria exceptuar-se al sector ceràmic en l’energia que
utilitza, sobretot per al procés productiu, almenys per al procés productiu, per
l’impacte negatiu que tindria sobre el sector i la província. Dic, almenys sobre el
sector productiu, perquè fins i tot, com a mínim, fins i tot, podria estudiar-se si és
d’aplicació la Directiva Europea de 31 d’octubre de 2003, que exclou la imposició
fiscal en els processos mineralògics. Per tant, esta és la moció que presentem per a
l’aprovació dels grups. Gràcies.
Sr. Nomdedéu:
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Gràcies senyor president. La política és una activitat molt rara. Ara el senyor
Barrachina acaba de dir: “los diputados del gobierno, los de la oposición y el Bloc”,
singularitzant-me, jo, és veritat que el singular és d’un, és veritat, un se gira de
vegades i això fa que tingues la sensació després d’un plenari de dir que no pintes
fava. Perquè dius, home, el President Fabra no té per costum fer-me molt de cas, el
President Rajoy m’ignora absolutament, té la seva lògica, mirés els resultats
electorals i dius, eres el 6 o 6,5%, o el 7%, té la seva lògica, i per tant eixa frustració
en la que aquest diputat arriba a casa, parla en la seva gent i dius: es que no me fan
molt de cas. S’explica pel resultat electoral. Per això no puc entendre de cap de les
maneres la voluntat d’equiparar esta Diputació i el Partit Popular, al grau d’influència
cero que representa aquest Diputat. Perquè resulta que esta moció, Sr. Sales, ja la
varem aprovar, a proposta del meu grup, per cert, fa un mes, abans que s’aprovara
la taxa, els varem dir que per favor no l’aproven que això fa malbé un sector
productiu importantíssim. Quan ens varem reunir a Màster, em consta que vostès
també es varen reunir i el Partit Socialista, ens explicaven que podia significar 30
milions d’euros de cost, el que pràcticament es el benefici de tot el sector. La qual
cosa obligaria a fer fallida a algunes empreses, enviar gent al carrer i la principal
queixa que ens varen manifestar a nosaltres quan ens varem reunir era que: es que
des del govern ni tan sols s’han posat en contacte amb nosaltres prèviament. Vinc a
dir tot açò perquè home, que jo puga explicar al nostres electors, nosaltres hem
demanat que no s’aprove eixa taxa, però no ens han fet cas, perquè clar, eres tu a
soles, portes ulleres... jo que sé, perl que siga. Però a veure com ho expliquen
vostès que tenen dues majories absolutes en aquest plenari, que tenen majoria
absoluta a les Corts, que tenen majoria absoluta a Madrid. La taxa l’han posada
vostès. I ara, esta nova moció que presenten per a l’únic que serveix es per a fer
palès que el seu grup, i a més a més arrosseguen a la Institució, la Diputació, no
pinta fava. Ho posen al mateix nivell, al mateix trist nivell d’influència que té aquest
trist diputat. No els hi han fet cas abans, no els hi van a fer cas, desgraciadament,
segurament, després. I si els fan cas després, posen en evidència també al seu
propi partit. Perquè no ho fan abans? Perquè no estudien abans les conseqüències
de determinades taxes en alguns sectors? Per tant, clar que votarem a favor.
Estàvem a favor el mes passat, ho estem avui i ho estarem demà. Em sembla
absolutament inacceptable que es carregue d’aquesta manera un sector que com bé
explicava el senyor Sales, a més a més, ha fet els deures en el protocol de kiot 1,
kiot 2.. etc. No com altres sectors que reben ajudes i el nostre sector del taulell no el
rep. Però sincerament, jo crec que hauríem de reflexionar sobre això. Jo ja entenc
de que va esta història. Va de poder-li dir a l’empresari del taulell: No! això són els
de Madrid, però nosaltres si que som reivindicadors, però clar, senyor Moliner, es
queda vostè a la meva alçada, que és una alçada molt minúscula políticament. Clar,
diran, vostè té el mateix grau d’influència en el govern de Rajoy que es el seu partit,
que el que té aquest trist diputat. I no estic segur de que li convé ni a vostè ni al
partit, i n’estic de que no li convé a esta Institució que l’arrosseguen a eixe descrèdit.
Sr. Salvador:
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Gracias Sr. Presidente. Bueno, si, es verdad. Coincido bastante con lo que dice el
portavoz del Bloc i la verdad es que nuestro partido se dirigió a través del portavoz
socialista para que hubiera una Junta de Portavoces y llevar este tema como una
Moción Institucional, como se ha hecho en otros momentos y que por desgracia,
como se ha puesto en evidencia, no ha servido absolutamente para nada. Es decir,
hemos sido ignorados totalmente. Hemos sido ignorados porque el Partido Popular
no tiene peso en Madrid y sus diputados no apoyan tampoco esta no aplicación de la
tasa. Nosotros si que, evidentemente, en esta línea hemos estado trabando juntos,
creo que debemos seguir trabajando juntos, por encima de siglas. Nos jugamos
mucho en la provincia de Castellón, nos jugamos la supervivencia del sector
cerámico y por consiguiente, si esta tasa se aplica, todos hemos mantenido
reuniones con Ascer, nos han informado de la situación como esta, estaríamos
hablando de una posible perdida, entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo de nuevo
que gravarían de una manera muy dañina la provincia de Castellón, la economía y
por supuesto, el futuro.
A nosotros nos llama la atención la moción un poco, no sé si es para reforzar o para
variar, quiero creer que es para reforzar, ni un paso atrás en contra de los
planteamientos que hemos hecho de quitar la tasa. No ahora de aplicar o de aplicar
de una manera o de aplicar sólo el 30%, o reducirlo al 30%, como algunas veces
hemos oído por ahí. No, seamos contundentes, actuemos de manera conjunta, esto
que estamos haciendo hoy, por desgracia, probablemente tenga la misma
repercusión que tuvo la anterior moción institucional, es decir, ninguna. Por tanto,
plantearemos otras medidas conjuntas con los empresarios, con los trabajadores y
con quien de verdad puede decidir esto. Con el Ministro Soria, si es preciso, que
venga aquí, que conozca el sector, o si es necesario iremos nosotros allí, pero
desde luego no nos vamos a quedar quietos esperando ver la muerte anunciada del
sector de la cerámica.
Sr. Sales:
Gràcies senyor President. El senyor Nomdedéu diu que com ho expliquem? Molt
senzill, perquè el Partit Popular de Castelló sempre ha posat per davant els
interessos de la província per davant de les sigles del partit. Així ho expliquem i així
ho hem dit sempre i ho hem defensat sempre.
El senyor Salvador diu que li sorprèn que en aquest moment estem aplicant o
presentant esta moció. No és gens sorprenent. Entre altres coses perquè en
aquestos moments seria sorprenent que el govern no estigués intentant resoldre el
dèficit de tarifa que ens hem trobat gràcies a la herència rebuda per part de vostès.
La mesura és difícil però necessària, ja que pretén solucionar un dèficit de tarifa que
han generat vostès de 24.000.000.000 €, al sistema elèctric espanyol. Una vegada
més haurà d’arribar el Partit Popular a intentar resoldre la mala gestió dels
socialistes. El dèficit tarifari generat per el PSOE, podria donar inclús lloc a una
apagada elèctrica. Per tant, vostès han estat durant anys presumint de ser líders en
renovables, això sí, líders en renovables en tecnologia alemanya, en materials
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xinesos i en fotovoltaiques solars que funcionaven fins la nit. I al final han generat un
forat de 24.000.000.000 €, que no és un dèficit de tarifa, és un destarifament absolut.
Però bé, en qualsevol cas, li estava comentant en la moció, almenys, pel que fa al
gas utilitzat en la producció ceràmica, almenys, però no excloem, com també ho he
comentat, que se’ls puga aplicar la directiva europea pel que fa referència als
productes mineralògics. Per tant, no ens tanquem a res i ho anem a defensar. No em
diga vostè que els diputats nostres en Madrid no recolzen res, perquè li recordaré
que en abril de 2010, amb els vots en contra d’Esquerra Republicana, Esquerra
Unida i del PSOE, es va tirar enrera un pla per a la ceràmica que era un pla específic
amb 15 propostes concretes, entre elles la reducció de l’impost de societats,
l’aplaçament del pagament de la Seguretat Social i les tarifes energètiques
especials. Per tant, ací, a la fi, a l’hora de tirar-nos culpes en cara, tot el món podem
tirar-nos culpes. Ací, l’important i ja ho vaig dir en una moció que varem presentar
amb anterioritat, el més important és que no utilitzem el sector per a fer política en
minúscules, si no que utilitzem la política en majúscules per ajudar al sector.
Gràcies.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies senyor President. Diu el senyor Sales que el Partit Popular posa per davant
els interessos de la província a les sigles del partit. Desgraciadament el Partit
Popular espanyol posa per endavant els interessos a la província de Castelló. I açò
és una obvietat que a mi no em genera cap contradicció, però a vostès els hi hauria
de generar, i cada vegada ho veu més gent i és més evident que no és més que una
qüestió de posicionament polític en minúscules del Partit Popular per a salvar la
cara. Podem seguir negant la major, la gent ho ha entès perfectament, tot el món
tenim clar que la Torre de Pisa esta torta, vostè segueix pensant que el que està tort
és Itàlia, és el seu problema.
Sr. Salvador:
Si, gracias Sr. Presidente. Bueno, la prueba del algodón tuvo lugar el miércoles
pasado cuando Enrique Navarro presentó una enmienda y los miembros del Partido
Popular votaron en contra. Una enmienda para quitar la tasa del gas. Es decir, que
la tramitación también veremos la prueba del algodón que es lo que se vota. Mire,
Sr. Sales, nosotros desde el Partido Socialista le hemos dicho que le vamos a
apoyar la moción. Esto y dos huevos duros, lo que haga falta. ¿Vale? Lo tenemos
clarísimo. Porque va en la supervivencia del sector cerámico y de la economía de la
provincia de Castellón. Usted lo sabe, que hemos coincidido muchas veces en este
tema y seguramente coincidiríamos en el fondo, quizás a lo mejor no en la forma.
Mire, vamos a poyarle la moción, nos hubiera gustado que hubiese sido una
declaración institucional y que hubiese ido más allá de repetir lo que se repitió en la
anterior, pero le voy a decir una cosa, los buenos gobernantes buscan soluciones y
los malos buscan culpables. Usted ha estado buscando culpables.
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba la siguiente moción:
“Exposición de Motivos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de septiembre el Anteproyecto
de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que gravará al gas
natural, principal fuente suministradora de la industria cerámica, con una nueva tasa
de 2,5 euros por megavatio.
Solucionar el déficit tarifario, que a fecha del 31 de diciembre del 2011,
suponía un agujero de 24.000 millones de euros, no puede resolverse sólo elevando
las tarifas domésticas a los ciudadanos y, por tanto también las empresas deben
colaborar en la solución de la enorme deuda energética recibida, pero deseamos
que el Gobierno pondere el perjuicio para el sector cerámico castellonense.
Somos conscientes de que el esfuerzo de 2.700 millones anuales que se pide
a la industria afecta a todo el tejido empresarial nacional, pero los 35 millones que
gravan al azulejo de Castellón en este momento de hundimiento del mercado
inmobiliario nacional supone un enorme contratiempo para este sector clave para el
desarrollo de la provincia.
Al igual que en el sector financiero y en el sector público, la situación
energética en España es enormemente grave, tanto que de no debe resolverse en
breve plazo, puede dar lugar a un apagón eléctrico o a cortes en el suministro,
pasando la solución o bien por elevar el recibo de los ciudadanos, o bien por elevar
el industrial.
Esta reforma es muy difícil de asumir para un sector que tiene en el gas su
principal fuente de energía y que ha sabido readaptarse para superar las exigencias
del nuevo mercado global y a las consecuencias nefastas que la crisis está
provocando en el consumo.
Por eso, cuando este sector modélico para la industria española ha sabido
reconvertir esta situación en los últimos años, rebajando costes, mejorando su
logística y modernizando sus líneas de comercialización para, al fin y al cabo, ajustar
sus precios para ser competitivos e todo el mundo, esta reforma, aplicada de una
forma indiscriminada, puede ser negativa tanto para el mantenimiento de los
empleos que soportan en la provincia de Castellón, como para la supervivencia de
algunas empresas.
Tanto es así, que los empresarios de la industria del azulejo, así como de las
fritas y esmaltes, han manifestado el perjuicio que supone, sobre todo de cara a las
exportaciones. El 70% de las ventas del sector cerámico se dirigen hoy a la
exportación, y ese alto coste adicional, intransferible a sus precios, les puede situar
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fuera de mercado. Hay que tener en cuenta que las estimaciones del sector apuntan
a que sobre ellos recaerá el 1,5% de coste de esta tasa sobre el gas.
El Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a no aplicar
esta tasa, al menos, en lo referido a los metros cúbicos de gas que la industria
cerámica consume en el proceso de producción de azulejos, fritas o esmaltes, de
modo similar a lo que ocurre en el gasóleo destinado a actividades productivas,
como las agrícolas, las pesqueras o las del trasporte.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación a que impulse medidas de promoción y
de ayuda a la internacionalización y fortalecimiento de los canales comerciales con
apertura de nuevos mercados con la colaboración del ICEX y de la Secretaría de
Estado de Comercio.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Industria, al Ministerio de
Hacienda y la Presidencia de la Generalitat Valenciana.”
3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL BLOC A FAVOR DE MANTENER COMO
DÍA FESTIVO LA DIADA DEL 9 D’OCTUBRE.
- ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL PP A LA DECLARACIÓN DEL BLOC SOBRE
LA FESTIVIDAD DEL 9 DE OCTUBRE.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies. Efectivament es tracta d’un error. És una moció.
Le Rouge et le Noir, Sthendal diu, si té un poc de memòria, que si a les Mines de
Salzburg llances una branca d’arbust i la vas a arreplegar l’altre dia, apareix
recoberta de cristalls, reclamant de tal forma que la humil forma botànica és quasi
irreconeixible. I això és el que li ha passat a la meva humil moció. Després de passar
pel Partit Popular, que és com les Mines de sal de Salzburg, no la reconec.
Vostès presenten absolutament el contrari del que nosaltres preteníem. Per tant,
òbviament, hauré de votar que no a la seva esmena. Però clar, com vostès,
l’argumentari de la nostra, em permetran que faja un repaset l’argumentari de la de
vostès.
Neguen vostès la major, neguen que haja una tradició històrica i popular en aquesta
diada. I li dic al senyor Sales, a més a més, perquè com sé que li agrada la història, li
faig una referència concreta. Rafael Narbona Viciano, el 9 d’octubre, ressenya
històrica d’una festa valenciana, publicat pel Consell Valencia de Cultura, allí trobarà
que Ramon Muntaner, en el capítol 28 de la seva crònica ja en parla al Segle XIII, ja
vorà com en 1338, en el primer centenari de la conquesta de València, el Consell de
la Ciutat ja va disposar fer una processó en commemoració de Sant Dionís, per la
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pesta, etc, etc. Allí va participar tot el món, excepte el Rei, que estava a València,
Pere el Cerimoniós, i en la seva representació enviaren el penó Reial. Des
d’aleshores, es passeja la Reial Senyera per València tots els anys.
des de 1338, en època d’Alfons el Magnànim es va celebrar el segon centenari,
perquè en aquell moment Alfons tenia establerta la seva Cort a Valencia, i a partir
del Segle XV, el oficials Reials varen cobrar major importància en la desfilada per
una voluntat, vostè que és historiador sabrà que els Trastàmara agafaren contingut
local en el tercer centenari, 1538, per això de la tradició que deia la jerarquia local va
voler donar major sumptuositat i caràcter municipalista a la celebració anual en un
context de repressió posterior a les Germanies, que l’hegemonia valenciana encara
a la Corona de Aragó i la incipient castellanització política.
Per al quart centenari, vaig rapidet, 1638, el context era molt diferent en la
contrareforma i es va voler celebrar la conquesta com una gesta catòlica i
monàrquica, però amb unes celebracions igualment fastuoses.
Sembla que a partir del decret de Nova Planta de 1707, com és lògic, decau, però ja
en 1738, tampoc varen passar tants anys, es recupera per al cinquè centenari i es va
tornar a celebrar amb molts canvis. Sobretot incidint en el caràcter religiós de la
conquesta, una obvietat, i no en la seva tradicional vessant patriòtica com havia
estat abans de 1707 i encara així varen haver problemes perquè els més aferrissats
Borbons de Madrid es van enfadar molt perquè treien a passejar la senyera que
identificaven amb el símbol foral.
En la renaixença valenciana, en època d’Isabel II, el context de la primera guerra
Carlina, la Corporació de l’Ajuntament va celebrar el sisè centenari, la vespra del 9
d’octubre ja es va fer un acte on va eixir el penó de la conquesta, la senyera i
l’espasa de Jaume I, i el 9 d’octubre pel matí, el senyor Alcalde va passejar la
senyera.
És veritat que la festa va anar perdent identitat i estic a 1891, no patisquen, i va
recuperar un cert caràcter polític quan Ocean en 1891 el rapten, quan va començar
a fer els primer homenatges a l’estàtua del Rei que s’acabava d’inaugurar.
En l’arribada de la segona república es va convertir en una manifestació
democràtica, etc. I el 9 d’octubre de 1935, perquè el 1934 per a l’alçament de
Astúries es va suspendre, Nicolau Primitiu ja va proposar per primera vegada el 9
d’octubre com Diada Nacional de la Pàtria Valenciana, que es va commemorar en
una gran manifestació.
Durant la guerra civil, el setè centenari, va coincidir en 1938, es va celebrar però
com València era Republicana en aquell moment, en el 1939 els franquistes varen
voler tornar a celebrar el centenari, equiparant l’alliberament de Jaume I amb
l’alliberament de Franco de la ciutat de València.
Al 1943 l’ajuntament torna a reprendre la celebració anual, i acaba, el 15 de
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setembre de 1976.
La taula de forces polítiques i sindicals, proclama aquesta data Diada Nacional del
País Valencia, tinc les referències dels diaris de l’època.
En el 1977, el plenari de parlamentaris adopta el mateix acord. Ixen 600.000
persones al carrer amb un lema: Ara volem l’estatut. Jo hi era, era l’època
d’aquestes xapetes, senyor Sales, a vostè que li agraden estes coses metàl·liques,
encara soldat amb plom, imagines. Si açò no és tradició, ja m’explicarà vostè que és
tradició. La celebració actual ja ens la coneixem, en qualsevol cas, si el problema és
eixe, retire tota la part declarativa de la meva exposició i que es mantinga
exclusivament l’acord. Però el problema no és eixe. El problema és que vostès no
volen votar l’acord. És igual el que diga davant. Jo ho retire tot i vostès ja no tenen
argument. L’argument és que jo he contat coses que no s’ajusten a la realitat
històric–festiva o no se que. Ho retire tot. Votem l’altre punt.
És cert que no ho faran. La realitat, i ara si que acabe, és el que diem nosaltres,
només dues festes de les catorze festes que hi ha, només dues de caràcter valencià.
Una d’elles Sant Josep, que afecta a molts municipis valencians, també alguns
d’aquesta província, la voluntat del President Fabra, de moure’ls a dilluns per
qüestions econòmiques, dons dels catorze només són dos, tampoc és tant gran
l’estalvi. I a sobre, Sant Josep ja s’ho ha repensat, perquè afectava a molts
municipis, dons el 9 d’octubre afecta a tots els municipis.
Per tant, simplement, nosaltres mantenim la nostra moció demanant que no es faça
a estes alçades un pas enrere i canviem el 9 d’octubre a un altre dia qualsevol de la
setmana. El 9 d’octubre ha de ser el 9 d’octubre, caiga en el que caiga, com ho és el
25 de desembre o el 12 d’octubre. Acabe en una pregunta per al senyor Sales, si
vostè va defensar esta esmena a la totalitat, em pregunte que farà el dijous a
l’ajuntament de Castelló? Perquè ahir la Junta de Portaveus va aprovar per
unanimitat votar a favor de la moció que jo he presentat avui ací. No sé si trencarà
vostè la disciplina de vot, si aprofitarà per anar a fer un riuet a l’hora de la votació...
Sr. Sales:
Gràcies senyor President. Gràcies senyor Nomdedéu, per vàries coses. Primera: no
soc expert en Sthendal i en el Roig i el Negre, de Salzburg i les Mines de sal, no sé
res. De Sales, alguna cosa sé. I gràcies també per la lliçó d’història, tot i que, al final
no ha mencionat a San Dionís ni a la Mocadorada, però en qualsevol cas, no sé si la
moció l’ha llegida bé, perquè deia que en el cos de la moció no estàvem massa
d’acord en les coses que deia vostè. I jo, llegint-la li dic que compartim amb vostè
l’alt valor històric d’aquesta data, diem que el dia 9 d’octubre com a dia de la
Comunitat Valenciana, igual que la seva Senyera i la resta d’elements simbòlics que
ens identifiquen als valencians i valencianes han de gaudir del major respecte i
protecció, però l’únic que estem dient que l’actual situació de crisi es una dada que
tot governant responsable ha de tenir en compte i que en aquest context el que
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busquem és el major o millor impacte econòmic possible. Al cap i a la fi, tal com diu
el DOGV, a l’hora d’establir el calendari laboral, el que s’arreplega en el decret, diu
que estar informat per el consell tripartit per al desenrotllament de les relacions i
negociació col·lectiva de la Comunitat Valenciana, òrgan consultiu on estaven
presents, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la
Comunitat que, en qualsevol cas, el que nosaltres demanem en la nostra proposta
de resolució, és que, a eixos elements que habitualment participen en la elaboració
del calendari, s’afegisquen precisament aquells col·lectius culturals que pugen
demanar una especial consideració individual per a la celebració del dia de la
Comunitat. En tot cas, entenem que és una situació conjuntural i que lo seu és
commemorar el dia que corresponga, però el que busquem és un consens el més
gran possible amb els principals actors de l’activitat econòmica de la Comunitat
Valenciana. Eixe és el sentit de la nostra moció.
Sr. Nomdedéu:
Molt breu, senyor Sales. Simplement, i disculpen si he estat pesat en açò, no té cap
mèrit, anava llegint pràcticament, li he explicat això, no per el que vostè diu de la
seva moció, si no per una cosa que diu la seva moció i que vostè no ha llegit, que és
textualment: “en la Comunitat Valenciana ni legal ni tradicionalment s’ha celebrat la
Diada nacional”. Legalment es celebra i tradicionalment també. I per això li explicava
que té una data de 700 anys de celebració pràcticament ininterrompuda, era
simplement per això. Me quede en el que vostè ha dit de la obligació formal dels
governants de buscar, des de la responsabilitat, el major estalvi possible, per tant, si
finalment aconseguirem que el President Fabra es fera enrere en la seva proposta
anunciada, supose que això no vol dir que seria un irresponsable.
Sr. Sales:
Gràcies senyor President. Torna a insistir que l’única proposta que té aquesta moció
és la de buscar el major consens possible, que entenem que lo seu, lo propi i lo
normal, siga que el 9 d’octubre es celebre com correspon el 9 d’octubre, però el que
estem intentant en una situació excepcional, com es la de la actual crisi econòmica,
buscar l’acord de tots els actors principals a l’hora d’elaborar el calendari laboral.
Sometida a votación, se aprueba la enmienda del PP, con los votos a favor del
Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y del Bloc y,
consecuentemente decae la moción, presenta por el Bloc:
MOCIÓN
“El 9 d’Octubre els valencians i les valencianes celebrem la nostra Diada Nacional;
es commemora l’entrada a la Ciutat de València del Rei Jaume I, a l’any 1238, data
que es pren com a punt de partida històric del Regne de València i, per tant, del
poble valencià.
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Malgrat el simbolisme d'aquesta data i la importància de la seua reivindicació
per a la identitat dels valencians i les valencianes, des del Consell s’ha plantejat
eliminar-la com a dia festiu, amb l'excusa de passar-la al dilluns més proper per
motius econòmics i turístics. Aquest argument, però, no se sosté: només dues
festivitats a l'any són de competència autonòmica, de manera que la incidència seria
mínima; i, per si fóra poc, el Consell ha fet marxa enrere ja en l'eliminació de la
festivitat de Sant Josep, davant del rebuig de diferents col·lectius festers d'arreu del
País Valencià. Finalment, doncs, i si res no canvia, l'única festivitat afectada seria
precisament la nostra Diada, de manera que es donaria el fet insòlit que l'autogovern
valencià faria marxa enrere en la recuperació de símbols col·lectius que, com el 9
d'octubre, s'havien anat consolidant precisament a partir de la recuperació de
l'autogovern.
Des del BLOC-Compromís sempre hem apostat per reforçar els símbols que
ens uneixen com a valencians, i és indiscutible que el 9 d'octubre n'és un dels
principals. Considerem inacceptable, doncs, desfer el camí ja fet pel que fa a la
recuperació d'aquests símbols, i considerem inacceptable, també, i tot justificant-ho
amb preteses raons econòmiques, convertir la nostra Diada Nacional en,
simplement, un cap de setmana llarg.
En atenció a estes consideracions, el Bloc fa la següent proposta:
PROPOSTA D’ACORD:
Instar el Consell de la Generalitat a mantindre com a dia festiu la nostra Diada
del 9 d'octubre.”
ENMIENDA
“En la Comunitat Valenciana, ni legal ni tradicionalment se celebra la “Diada
nacional”, pel que no resulta possible acceptar sense més la moció del Bloc, que
proposa “mantindre com a dia festiu la nostra Diada del 9´d’octubre”, no obstant això
compartim amb el text proposat tant l’alt valor simbòlic d’aquesta data, com la
necessitat de subratllar any rere any la seua importància històrica per a la constitució
de l’antic Regne de València en el si de la Corona d’Aragó.
El dia 9 d’octubre com Dia de la Comunitat Valenciana, igual que la seua
senyera i la resta d’elements simbòlics que ens identifiquen als valencians i
valencianes han de gaudir del major respecte i protecció.
És també pròpiament valencià el caràcter emprenedor i comercial que ens ha
portat a ser en l’actualitat una de les comunitats més exportadores i visitades pel
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turisme del conjunt nacional. I és una evidència constatable que quan les nostres
festivitats pròpies han coincidit en dilluns o divendres tant comerciants com
establiments turístics s’han vist beneficiats, la qual cosa en l’actual situació de crisi
és una dada que tot governant responsable ha de tindre en compte.
En cap cas s’ha plantejat com replega la moció “eliminar” la celebració sinó
traslladar-la perquè, a més, la commemoració d’esta històrica data tinga el major
impacte econòmic positiu.
De fet la mesura originàriament proposada a debat pel Consell suposa una
estimació de 786 milions d’euros pel trasllat dels dos festius autonòmics, calculats
basant-se en les pèrdues en la producció de béns i serveis en un dia, i al benefici
comercial i turístic.
El Ple, per majoria, amb els vots a favor del Grup Popular i els vots en contra
del Grup Socialista i del Bloc, ACORDA:
Instar a la Generalitat Valenciana que en la proposta de nou calendari laboral
de 2013, que ha de conciliar les nostres celebracions tradicionals amb l’activitat
econòmica, escolte tant els representants d’empresariat i del món del treball com a
aquells col·lectius que sol·liciten la consideració individual de la celebració del Dia de
la Comunitat.”
4. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE VIVIENDAS TUTELADAS
- ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL PP A LA MOCIÓN DEL PSOE SOBRE
VIVIENDAS TUTELADAS.
Sra. Marco:
Gracias Sr. Presidente. El Grupo Socialista presentamos esta moción porque
creemos que es de justicia con los ciudadanos de nuestra provincia y en concreto
con las ciudadanas de nuestra provincia. Últimamente estamos asistiendo a toda
una larga lista de impagos del Consell con asociaciones y colectivos sociales de
Castellón, que los están ahogando. La asociación de familiares de Alzehimer
trajimos aquí ya una moción a la Generalitat Valenciana le adeuda 500.000 € de los
años 2010, 2011 y 2012. Posteriormente vino el cierre de La Pineda, del centro que
había en Castellón. La Generalitat le adeuda a la Fundación Patim 231.000 €.
Asfixiante es la situación de Síndrome de Down, con 389.000 de deuda, que hasta
los trabajadores tuvieron que hacer una huelga. En julio saltó la grave situación de la
vivienda tutelada para mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión social de
Castellón debido a los impagos. Y ahora volvemos a tener la misma situación. Sigue
una situación, que si ustedes me permiten que la califique, yo llamaría de indecente.
El Consell adeuda al gestor Mujeres en Igualdad la cantidad de 120.000 €. Las ocho
trabajadores del centro de la vivienda llevan 12 meses sin cobrar.
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Yo les pido que hagan ustedes un acto de reflexión. Piensen ustedes, todos los
diputados, los que están en esta sala, que harían ustedes sin cobrar el sueldo
durante un año entero. Un año sin tener ingresos de tu trabajo. De las 13 plazas de
la vivienda, solo están cubiertas cuatro, dos adultos y dos niños. Hace un año
estaban cubiertas 12 de las 13 plazas del centro. El futuro es incierto. Hasta la
propia presidenta de Mujeres en Igualdad desconoce el futuro. El contrato termina
en diciembre de este año y no se sabe si se va a prorrogar por la situación de
impagos de la Generalitat Valenciana. Des de la Conselleria se dice que sí, que se
pretende mantener, però lo cierto es que son 12 meses sin pagar. La vivienda
tutelada es un paso previo para hacer una vida independiente de mujeres
maltratadas o en riesgo de exclusión social que tienen una media de unos 35 años y
que tienen muy baja cualificación. Si desaparece la vivienda tutelada de Castellón,
en Castellón solamente estará la Casa Cuna a la que van mujeres muy jóvenes o a
las que se destinan mujeres muy jóvenes con hijos y la casa de acogida que tiene 35
plazas para mujeres maltratadas, que deberían de ser para mujeres maltratadas y
no para mujeres en riesgo de exclusión, pero que van los dos colectivos. Están
sobresaturadas. Y además, también tiene problemas de impagos. Todas estas
entidades están funcionando hoy en día gracias a la generosidad, a la vocación de
servicio, a la responsabilidad y a la sensibilidad de las trabajadoras y trabajadores.
Sensibilidad y responsabilidad de la que estos impagos demuestran que carece la
Generalitat Valenciana. La Generalitat deja de pagar, y dejando de pagar lo que
hace es hundir en el más profundo de los pozos las esperanzas, las ilusiones de
muchos ciudadanos, y en este caso, muchas ciudadanas. Ciudadanas que se
encuentran desamparadas y que son los más débiles y los que la Administración
Pública debería dar más atención. Por eso pedimos en esta moción que la
Generalitat Valenciana pague inmediatamente la deuda que tiene con la vivienda
tutelada. Además también pedimos a esta institución, la Diputación Provincial, que
tenga una especial sensibilidad con las mujeres maltratadas y con riesgo de
exclusión social y que realice un plan de empleo con medidas específicas, tanto
directas, de trabajo, de formación… como indirectas, simplemente, con la
introducción de cláusulas sociales a la contratación, podríamos hacer un plan de
empleo indirecto para mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión social. Por ello,
presentamos esta iniciativa. Por eso, creemos que es de justicia con las mujeres de
Castellón. Y el otro día, al abrir el correo, veo que el Partido Popular, entendí yo que
sensibilizaba y que presentaba una enmienda. Una enmienda que yo esperaba
sinceramente, que mejorara la moción del Grupo Socialista. Y en la que lo único que
incorpora a la moción presentada por el Grupo Socialista es que se siga pagando,
¿Qué se tiene que pagar si son doce meses sin pago? Cero por dos es cero. Cero
por doce es cero. Que es, que se siga no pagando. Si no se esta pagando, ¿Cómo
se puede pedir que se siga pagando? Y que se continúen impulsando planes de
empleo. Lo cual me parece muy bien, pero me gustaría saber, antes de aceptar o no
aceptar esa enmienda, es que planes de empleo para mujeres maltratadas y en
riesgo de exclusión social ha puesto en marcha la Diputación Provincial de
Castellón. Porque yo, sinceramente, y puedo entender que es debido a mi corta
experiencia en esta institución, no he encontrado ninguno y todavía menos en los

09p25092012.doc

30

últimos presupuestos. Nada más y muchas gracias.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies senyor president. Breument, per donar suport a la moció presentada pel
Partit Socialista. És veritat que la situació de la casa d’acollida de Castelló és
terrible. He de coincidir amb la senyora Marco quan troba una falta de sensibilitat
important en la seva esmena, que és qüestió només de salvar la cara, si no no
s’entén quan diuen que es continue pagant com efectivament fa mesos que no es
paga. Jo els vull recordar que esta mateixa associació, que a més a més vostès
coneixen bé, tenia una casa tutelada idèntica a Valencia i ha tancat perquè no
cobrava els convenis que tenia firmats amb la Generalitat. Ha hagut de tancar i tirar
al carrer a les dones que tenia acollides. Per tant, es tracta de que no passe el
mateix a Castelló. Dir que continuen pagant quan fa mesos que no es paga em
sembla una eixida de política en minúscula que diu el senyor Sales, però la veritat és
que no està a l’alçada de les circumstàncies.
Sra. Pallardó:
Gràcies senyor president. Mire, el Grup Popular s’ha vist obligat de nou a presentar
una esmena a la totalitat a la seva moció. Perquè encara que estem d’acord en el
fons, no estem d’acord en les formes. Es més, creiem que hi ha que ser més
escrupolós amb les formes. Mire, vostès demanen a la Generalitat, efectivament,
que es pague a les treballadores de la vivenda tutelada i nosaltres demanem en la
nostra esmena que es continue saldant el compromís que la Generalitat Valenciana
té en la vivenda tutelada, on s’acullen, jo també ho sé, a dones soles o amb fills
menors, que estan en risc d’exclusió social. Sabem que les treballadores de la casa
estan passant una situació molt delicada. Sabem que malgrat això no ha minvat
l’atenció ni la qualitat assistencial a les dones maltractades. A les quatre dones que
resideixen en la vivenda en l’actualitat, ocupant quatre de les 13 places que tenen en
les instal·lacions i que té concertada l’associació “Mujeres en Igualdad” en la
Generalitat Valenciana.
Sabem que al mes de març de l’any passat van transmetre per primera volta la
direcció de la família i de la dona el seu malestar pel retràs en els salaris, en cobrar
el seu salari, i sabem que la Generalitat Valenciana ha satisfet en agost d’aquest any
tot el deute del 2011 i que està pendent tot l’any 2012. Ho sabem i demanem
disculpes.
Insistim en el fet que respectem el malestar de les treballadores de la vivenda i de
moltes entitats prestadores de serveis socials que pateixen una greu situació, i que
realment, estan fent un exercici de responsabilitat social i de responsabilitat inclús
personal, i inclús humana per tal de poder sobreviure en una situació econòmica
més que delicada i en situació social més que delicada.
I aquesta situació, malauradament, vostè ho ha dit i té raó, no és una situació
aïllada. I ho dic per la moció que van presentar el passat ple i ho dic per si estan
pensant ja en presentar-ne un altra per al següent. Aquest fet s’emmarca en la greu
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situació que travessa la Comunitat Valenciana, que ha hagut de suportar un sistema
sanitari, un sistema educatiu i un sistema social en el més absolut infrafinançament a
que el seu partit va condemnar a aquesta comunitat. I és una situació que no afecta
només a la Comunitat Valenciana, també a altres comunitats del seu color polític, i
vostè ho sap. De fet, el President Mariano Rajoy va haver de fer una injecció de
35.000.000.000 € als ajuntaments perquè molts d’ells no baixaren la persiana. I el
mateix va fer amb les comunitats autònomes, amb el fons de liquidesa autonòmica
que podria entrar en vigor, segons llegia avui a la premsa, esta mateixa setmana.
I ja sé, senyora Marco, que a vostè esta part no li agrada escoltar-la, però a mi si
que m’agrada recordar-la. Perquè el govern autonòmic ha fet un esforç durant anys
per mantenir un seguit de prestacions i serveis per a què els valencians no fórem
espanyols de segona i malgrat eixe infra-finançament, li diré que a pesar d’això, la
Comunitat aporta més a l’Estat del que rep, encara tenint una renda per habitant
inferior a la mitja estatal.
Això suposa que cada valencià aporta a l’Estat entre 600 i 1.200 euros més del que
rep, i a més la Comunitat ha estat també per davall de la mitjana en inversió estatal.
Mire, durant 8 anys de govern socialista a la Nació, hem deixat de rebre la Comunitat
Valenciana 11.734 milions de euros, dels quals 8.371 corresponen a eixe infrafinançament i la resta a una inversió inferior, de manera que si a la fi haguérem
complit la mitja, probablement, el nostre deute ara, el de la Comunitat, seria un 60%
inferior. I ara, el Govern Valencià esta fent un esforç sense precedents a la nostra
comunitat per tractar de reduir eixe deute i per tractar de complir l’objectiu de dèficit.
I ho estem aconseguint, senyora Marco. Probablement més lentament del que
nosaltres voldríem, però potser més ràpid del que vostès desitjarien. La Comunitat
se situa dins del marge de compliment de l’objectiu del dèficit amb un – 0,48 del PIB.
A més, la Comunitat Valenciana és l’única autonomia que ha reduït el seu deute en
el segon trimestre d’aquest any i és l’autonomia on menys ha crescut el deute en els
darrers dotze mesos. L’aposta per les polítiques socials del govern valencià és
evident, i avui mateixa les Corts acullen el debat de la política general de la
Comunitat Valenciana, on el President Fabra ha anunciat el manteniment de les
polítiques socials com a pilars de la societat del benestar. I també ha fet valer el seu
compromís i la seva voluntat de garantir l’estabilitat valenciana i de complir l’objectiu
del dèficit del 1,5 % que estableix l’executiu central.
Mire senyora Marco, vostè i jo, tenim, moltes anava a dir, deixem-ho en algunes
coses, en comú, les dos som dones, per exemple, les dos som joves, probablement
vostè més que jo, les dos tenim responsabilitats institucionals, les dos ens
preocupem i ens ocupem pels recursos socials d’aquesta província, a les dos ens
preocupa, i em consta, perquè així ho hem parlat, la igualtat reial i efectiva. Però
mire, tenim una diferència fonamental, jo diria que hi ha un abisme entre vostè i jo, i
és que vostè pertany a un partit que durant 8 anys de govern al front de la nació ha
sigut incapaç de reclamar per a la Comunitat Valenciana un finançament just i un
finançament adequat als 5 milions de valencians i no als 4 milions reconeguts. És
més, quan el grup popular ho ha reivindicat a les Corts, en moltes ocasions vostès
han mirat cap a un altre lloc i han tirat balons fora.
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Jo pertany al partit que desprès de 8 anys reivindicant al govern de la nació un
finançament just, ara continua fent-ho i pertany a un partit que es l’únic capaç
d’aconseguir la recuperació d’aquest país. Per que és un partit que reivindica i que
reclama i que defensa els interessos dels valencians, i sobretot, senyora Marco, jo
no els he escoltat en 8 anys reclamar res per a la Província i per a la Comunitat. Sí
vaig escoltar l’altre dia, al president autonòmic, al president dels valencians, al seu i
al meu, reclamar alt i clar infraestructures per a la Comunitat com ara el Corredor
Mediterrani, reclamar aigua per a tots, i reclamar un finançament just per aquesta
comunitat. I si he escoltat, del President dels valencians, dir que per a ell el primer
son els valencians, el segon són els valencians i sempre els valencians. I vostè ara,
probablement, me preguntarà si no he llegit la premsa del dia i si la he llegida. I no li
estic parlant de les declaracions de Cospedal de dir que no és moment, en la cimera
de presidents autonòmics de parlar de la revisió del finançament de la comunitat
autònoma. Del que li estic parlant és d’un President Autonòmic que defensa els
interessos dels valencians i dels castellonencs. I que tinc l’absoluta confiança de que
complirà el seu compromís amb la província de Castelló, també en el tema dels
recursos socials. Gràcies senyor President.
Sra. Marco:
Gracias Sr. Presidente. Vamos a empezar con la financiación. A mí no me gusta
escuchar, no. A mi me gusta escucharlo absolutamente todo, porque para eso me
han elegido los ciudadanos. Para escuchar y para escuchar el doble de lo que tengo
que hablar. En cuanto a financiación no tengo ningún problema de hablar de
financiación. ¿Quiere que le recuerde la financiación de esta comunidad de quién
es? La financiación de esta comunidad la pactó el Sr. Aznar con el Sr. Zaplana, con
un censo no revisable de 1999. Es decir, quien puso un millón de ciudadanos en el
ostracismo fue el Partido Popular, y no fue el Partido Socialista. Y le voy a recordar
otra cosa, Sra. Pallardó, el partido socialista en las Cortes Valencianas pidió más y
mejor financiación, y esta que le habla, también pidió mayor financiación, al Partido
Socialista en Madrid para esta Comunidad. Y esto lo ha hecho el Partido Socialista.
Más cosas que hay que recordarle a usted. Si están cumpliendo y están pagando,
¿Por qué presenta usted esta enmienda? Cuando uno cumple con sus deberes y
obligaciones, no tiene que presentar absolutamente ninguna enmienda.
Habla usted de todo lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular, el Sr. Alberto
Fabra y el Sr. Camps, ¿le recordamos algunas cosas que hizo el Sr. Camps? Si
quiere le recuerdo que de la financiación que venia del Estado para la Ley de
Dependencia y la aplicación de la Ley de Dependencia, desviaron ustedes todo el
dinero de la Ley de Dependencia para pagar la Formula 1. Para que la Sra. Rita
Barberá y el Sr. Camps, se hicieran una foto en la Formula 1. ¿Quiere que le
recuerde más cosas? ¿Quiere que le recuerde donde han destinados o cuales han
sido las prioridades del Partido Popular durante todos estos años que ha gobernado
la Comunidad Valenciana? Porque no sólo nos acordemos de Madrid, acordémonos
de aquí. Ustedes llevan gobernando 17 años. 17 años teniendo competencias
exclusivas en muchas materias, en materia industrial, en materia de servicios
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sociales, en materia de turismo, en materia de comercio, muchísimas competencias.
¿Dónde esta la política industrial? ¿Qué política industrial han hecho ustedes?
Ninguna. La única política industrial que se hace aquí, y por eso tenemos la tasa de
paro que tenemos, era la que venía de Bruselas, la política europea. Ustedes no
aportaban ni un euro.
Pero yo he venido aquí no ha hablar de la financiación, ni de su partido, ni de mi
partido, si que es verdad que usted y yo tenemos muchas cosas en común y
tenemos cosas que no son en común, evidentemente. Yo desde luego pertenezco a
un partido que dice una cosa y la mantiene. Nosotros hemos dicho aquí cosas y las
mantenemos. Y no venimos con mociones para reivindicar otras cosas porque no
hacemos los deberes.
Ha dicho usted que esta de acuerdo en el fondo de la moción. Y es lo que a mí me
interesa, la moción. Esta de acuerdo en el fondo pero no en la forma, porque hay
que ser escrupuloso. Y que pide disculpas. No pidan disculpas y hay que ser
escrupulosos. Hay que ser escrupulosos con la deuda que tiene la Generalitat con la
casa tutelada. En eso hay que ser escrupulosos y no pedir disculpas. Hay que exigir
a la Generalitat Valenciana que cumpla con sus obligaciones, que es administración
y tiene que cumplir sus responsabilidades con los ciudadanos. Sobretodo con
aquellos que más sufren. Y en este caso estamos hablando de un colectivo que son
mujeres, un colectivo muy sensible y que necesitan más amparo si cabe. Mujeres
maltratadas y mujeres en riesgo de exclusión social. Y esta institución debe estar de
parte de estos ciudadanos que nos han votado.
El Sr. Sales dixit: “El PP de Castellón pone por delante los intereses de la provincia a
los del PP”. 25 de septiembre de 2012. A ver si se ve y votamos la moción del
Partido Socialista a favor.
Sr. Nomdedéu:
Gràcies senyor president. Salta a la vista que no sóc tan jove ni tan dona com
vostès, però ni el gènere ni la edat m’inhabilita per a sentir les mateixes
preocupacions que pugen sentir vostès per una qüestió d’eixa sensibilitat. Em
preocuparia moltíssim que la vicepresidenta no conegués en detall la situació. No
em preocupa gens ja. Veig que la coneix amb moltíssim detall. Ara passa a
preocupar-me un altra cosa. Passa a preocupar-me que coneixent amb tant de detall
quina és la situació, no tinga el seu grup el valor polític de demanar que es pague.
No que es segueix-se pagant, si no que es pague.
Sra. Pallardó:
Gràcies senyor president. A vostè senyora Marco li ha interessat centrar la seva
segona intervenció en tot aquest argumentari, del qual estic absolutament d’acord.
Sobretot en l’última part. En el que fa relació a les treballadores maltractades i amb
exclusió social. Però mire, a mi aquesta segona intervenció, em pareix oportú aclarirli el segon punt de la seva moció on insta a la Diputació a que desenvolupe un pla
d’ocupació per a dones amb risc d’exclusió social. Vostè porta poc de temps en la
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Institució, és cert. Però hi ha molts companys que podrien informar-la i podrien dir-li
que és el que s’està fent en aquesta matèria perquè s’està fent molt. En concret a
més, en dones amb risc d’exclusió social. A pesar de que la Institució no té
competències en aquesta matèria.
En tot cas, senyora Marco, podia haver-me inclús preguntat i ho haguérem parlat,
com altres vegades hem fet, a l’hora de fer aportacions al pla d’igualtat
d’oportunitats. I ho hauria d’haver fet perquè una persona quan ve al plenari té que
llegir-se els papers i una persona quan ve al plenari té que haver fet els deures i
realment deu fer-los si darrere d’una moció com la moció que vostè presenta, hi ha
un interès real i honest de preocupació per als ciutadans d’aquesta província i per
les persones més desfavorides.
Perquè mire senyora Marco, esta institució ve treballant la formació i la inserció
laboral des de l’any 2001. Des de l’any 2001 fins l’any 2008, amb tres projectes
finançats pel fons europeu anomenats ACORD, COMPASS i NUYER. Tres projectes
que només amb aquests programes, ha suposat una inversió de més de 5.000.000€
Que han dissenyat més de 1.400 itineraris d’inserció laboral i que han aconseguit
més de 24 accions formatives i més de 768 insercions laborals. I han sigut tres
programes exclusivament per a dones amb exclusió social. I en l’actualitat, i vostè
deuria haver-ho mirat un poquet, tenim en execució varies accions que beneficien a
nombroses persones desocupades, fonamentalment a dones de l’interior d’aquesta
província.
Senyora Marco, ha d’aplicar-se un poc més i conèixer un poc més l’activitat
d’aquesta Institució. I ha de conèixer que en temps de baixes taxes de desocupació
a esta província es va fer una actuació on es va detectar més atur, que va ser a la
zona de la costa i que quan en esta província ha sigut més extrem, l’actuació s’ha
estés als municipis d’interior. I a més a més que s’anomenen de difícil inserció
laboral per problemàtiques individuals i socials.
Entre les accions actuals de recolzament a l’ocupació tenim els projectes CESAD i el
projecte CEDES. Aquestes dades venen d’un informe que he demanat al Gabinet de
Promoció econòmica, vostè podria haver-lo demanat exactament igual i li’ls
hagueren donat exactament igual que a mi. I també tenim un pla provincial per al
foment de l’inserció laboral que en aquest moment hi ha 3.632 beneficiaris, i bona
part d’eixos, li diré que, exactament el 50%, són dones amb risc d’exclusió social. I
cal saber tot açò perquè si ho haguera sabut, estic segura, que no haguera presentat
la moció o almenys no l’haguera presentada en els termes en què ho ha fet. Perquè
no es pot instar a qui ja fa, no es pot dir que treballe a qui treballa i si ho fa des del
desconeixement es podria al·legar ignorància, però si ho fa des del desconeixement,
no tindré més remei que al·legar oportunisme polític i oportunisme institucional.
Gràcies senyor president.
Se aprueba la enmienda del PP, con los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista y del Bloc y, consecuentemente decae la
moción presenta por el Grupo Socialista:
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MOCIÓN
“La vivienda tutelada de mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión social de
Castellón está al borde del cierre por los impagos del Consell. La concesionaria,
Mujeres en Igualdad, adeuda doce mensualidades a sus ocho trabajadoras por los
retrasos de la Generalitat en pagar sus subvenciones, lo que está teniendo graves
consecuencias en la prestación del servicio a un colectivo tan sensible como es el de
mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión.
Por estos motivos, se presenta la siguiente moción
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.- Instar a la Generalitat Valenciana al pago de inmediato de la subvención que
adeuda a la concesionaria de la vivienda tutelada de Castellón.
2.- Instar a la Diputación de Castellón a la elaboración de un plan de empleo
para mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión en colaboración con las
administraciones competentes y las entidades y empresas interesadas en colaborar
en el mencionado plan.”
ENMIENDA
El Ple, per majoria, amb els vots a favor del Grup Popular i els vots en contra del
Grup Socialista i del Bloc, ACORDA:
“1. Instar a la Generalitat Valenciana a que continué pagando la deuda que tiene con
la concesionaria de la vivienda tutelada de Castellón.
2. Instar a la Diputación de Castellón a que siga impulsando los diferentes planes de
empleo y programas destinados a mujeres en riesgo de exclusión, en colaboración
con las administraciones competentes y las entidades y empresas interesadas.”
5. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FINANCIACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD JAUME I
- ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL PP A LA MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LA
UJI.

Sr Colomer:
Senyor president, moltíssimes gràcies, una qüestió preventiva, abans de començar,
fent el prec de que ens poguérem circumscriure tots al tenor de la proposta no?
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Perquè al final del debat anterior si, molt bé tot però com deia la senyora Marco,
dotze mesos sense cobrar, no? Eixe és el tema que ens ocupava i que les coses, el
desenllaç ha anat per un altre costat.
Bé, la Universitat no escapa, ......... no és que m’agradaria parlar de la Universitat de
la província de Castelló, de la Jaume I i no del model de finançament i tal, perquè
me’ls conec, el tenor dels arguments, i si no fora així seria formidable, no? Parlem
de l’UJI, parlem del 2012, parlem de la reflexió que ha fet el propi rector interpretant
el sentiment de tota la comunitat acadèmica, universitària, etc, parlem d’això i els
pregue per favor que parlem d’aquesta qüestió, jo intentaré parlar exclusivament
d’aquesta qüestió.
La Universitat no escapa a les retallades, crec que això ho saben ja a hores d’ara,
crec que ja ho saben, crec que això és important que partim d’aquest element comú
de consideració de partida, i és conjuntament amb tota la educació pública,
l’objectiu central, crec que el que dic també és prou evident, és una afirmació
certament rigorosa, tota la educació pública no escapa de les polítiques errònies que
s’estan practicant, s’estan inspirant en aquest moment.
Retallar en educació, tercera qüestió, tercer pilar d’aquest argumentari que els vull
proposar, retallar en educació, retallar en coneixement, retallar en intel·ligència
col·lectiva és proporcional a renunciar al futur, al progrés i a limitar i a retallar-nos les
oportunitats, l’ambició col·lectiva com a territori, com a societat, com a ciutadania.
És, equival per a nosaltres, a viatjar al passat, un passat des del punt de vista de la
universitat de l’accés a la universitat; és regressar a un, retornar a un passat marcat
per l’exclusió, per la dualitat, per un cert elitisme i per excloure a molta gent, als que
menys tenen, als que més ho necessiten, la possibilitat, la igualtat d’oportunitats en
matèria educativa, en matèria de la seva educació. La conseqüència és evident,
perquè hi ha una causa-efecte notòria és que pugen les taxes, en alguns casos
s’arriben a duplicar. L’altre dia el rector i els universitaris comentaven que no podien
compartir l’opinió de la Generalitat quan van vindre a Castelló i van dir que la
retallada de la subvenció anual d’enguany, estic parlant d’ara i aquí, a la Jaume I es
podia esmenar en el augment de les taxes. L’augment de les taxes el que fan molt
probablement és dissuadir als alumnes, expulsar als alumnes, caminar cap a un
model que no volem i no es pot, no ens compensa de cap manera, la manca, el
dèficit, la retallada a l’hora de transferir ajuda a la Universitat Jaume I des de la
Generalitat. Va ser molt difícil continuar entenent la Universitat conforme l’hem
entesa i conforme ha anat desplegant-se amb moltes dificultats durant aquestos
anys que la coneixem. No és la Universitat que volem la que és dibuixa en virtut de
la llei de pressupostos i de l’incompliment del pla de finançament que es va
subscriure al 2008. No és l’objectiu, no ens encaminem al model de Universitat que
jo crec que aquí tots desitjaríem, i després, hi ha un factor, senyor president, hi ha un
factor afegit, hi ha un factor transcendental que implica a la Diputació com a garant
o com a Institució custòdia, si em permet l’expressió, dels interessos de Castelló,
encara que la competència no siga estrictament nostra, hi ha un factor, un valor
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afegit que nosaltres hem d’atrapar i hem de defendre i hem de plantar cara i és que
en la defensa de la Universitat Jaume I es juga el futur de Castelló. Es juga el futur
de la possibilitat que tenim de reinventar-nos com a economia per a ser més
competitius, per a durar més, per a tindre un escenari de prosperitat més sostenible.
Atacar a la UJI és atacar al sector productiu i a les expectatives de futur que puga
tindre Castelló, desplomat absolutament el model que teníem, del qual érem deutors
i vull emfatitzar la paraula deutors, per a tot lo que evidentment en la vessant
negativa ha significat.
Tota estratègia de futur, tota pretensió de reinventar el nostre model productiu passa
per cuidar més la Universitat, passa per transferir coneixement de la Universitat al
teixit productiu, passa per allò que alguns especialistes diuen i vaig acabant, les tres
Tes, tecnologia , talent i tolerància, tecnologia en l’empresa, una empresa que ha de
ser hi ha de fitxar i s’ha d’inscriure en la responsabilitat social, en l’harmonia,
treballadors emprenedors, en tot el que ... en la ètica com a un criteri dins del que és
el còmput del capital que té una empresa i una iniciativa i una idea, universitat com a
seu del talent i les ciutats i els Ajuntaments i ahí també ens tenim que tornar a sentir
convocats com a Diputació, l’espai de la tercera T, de la tolerància, per a crear un
clima, per a fer possible i propici una societat més oberta on les idees, on lo nou
tinga amics, on lo nou puga prosperar, les tres Tes, tecnologia, talent i tolerància que
van a parar totes també, és incomprensible entendre aquest esquema, que és un
esquema alternatiu al que tenim i al que hem conegut en els últims ja molts anys, la
proposta que pivota al voltant, un d’eixos tres pilars de la Universitat, per tant atacar,
retallar a la Universitat és una cosa que ens té que activar com a Institució, que no
ho pot permetre.
Va ser i és un mal símptoma que la Generalitat li dega tres milions d’euros al
Espaitec, que és un exemple d’innovació, d’investigació, d’aliança entre el talent, una
de les tres Tes, i les empreses, transferència, tecnologia, és un exemple magnífic,
atacar al Espaitec, evitar que nasquen més Espaitecs que és el que ens fa falta és
liquidar un model que encara no ha donat per a Castelló el rendiment que tots
deuríem esperar.
El síndic de comptes, i és documentació oficial, assenyalava que el deute que té la
Generalitat amb la Universitat Jaume I ascendeix a més de 127 milions d’euros, per
a enguany. El retirar, el retallar dotze milions d’euros, que simplement per fer una
comparació en l’ordre de magnitud, dotze milions d’euros és el que enguany es va a
patir, és una tercera part, és un terç del que s’ha gastat en publicitat, publicitat eh,
no en infraestructura, en publicitat, l’aeroport de Castelló.
Vull dir, jo crec que sobren més comentaris i més arguments, per lo tant demanem
que esta Institució es posicione al costat de tot el que significa, és molt més que un
símbol, és molt mes que un símbol, per al futur de Castelló, en estos moments,
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barrar-li el pas a la Generalitat que ens ataca frontalment en estes decisions que no
podem compartir.
Gràcies.
El Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Nomdedéu:
Si gràcies senyor president, compartint absolutament la preocupació que explicava
el senyor Colomer, portaveu del partit socialista, per la situació de la Universitat, jo
he de reconèixer que en una primera lectura, el primer punt, la redacció del primer
punt de la moció del partit socialista, em semblava un poc vaga de poca concreció,
allò de reduir la retallada de dotze milions anunciada, reduir en quant? en cóm? jo
vull entendre que es feia en ares del consens i em generava algun dubte, però clar
és que l’alternativa és que paguen quan pugen, per tant gràcies a l’esmena del partit
popular, m’he fet fan de la moció del PSOE i la votaré favorablement.
A continuación toma la palabra el Sr. Folgado
Moltes gràcies senyor president. No sap senyor Colomer com m’encantaria poder
atendre la seva petició i no parlar i fer història però és que sense fer història, sense
explicar perquè es tenen que fer estos ajustos seria impossible entendre i explicar a
la gent perquè la Generalitat Valenciana s’ha vist en la necessitat, en la
responsabilitat d’ajustar el finançament a la Universitat Jaume I.
Vostès es presenten sempre en totes les administracions, i jo tinc la sort també de
compartir amb vostès alguns altres plenaris i sempre es presenten amb dos
premisses claríssimes, vostès no governen a la Diputació, no governen a la
Generalitat i no governen a l’Estat Central i per tant, vostès no són culpables de res,
primera premissa.
Vostès poden presentar totes les mocions completament demagogues i populistes
sense cap problema i després, la segona premissa és que vostès tenen una
memòria molt curta. I precisament ací és on tenim que entrar, perquè vostè
evidentment em demanava que no entrara en eixe tema perquè sinó la gent
entendria que la Generalitat simplement el que està fent, l’Estat el que està fent, és
corregir els seus errors.
Vostès volen oblidar-se i volen que la gent s’oblide de que l’únic responsable
d’aquesta situació són vostès, que es preveia que no ens trobaríem amb la
necessitat de fer passar el dèficit públic del 6% al 4’4% Ens hem trobat en que hem
de baixar-lo del 8’5% al 5’3% és a dir, reduir-lo més de 30 milions d’euros, vostès
volen que la gent s’oblide que el govern socialista va gastar 90.000 milions d’euros
per sobre els seus ingressos i va augmentar el dèficit 2’5 punts, el dèficit
compromès amb Europa.
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Vostès volen que la gent oblide tot açò, volen que la gent oblide que el deute extern
espanyol ha tancat 2011, va tancar 2011 amb un màxim anual de 1.775 bilions
d’euros.
Senyora Amparo Marco dixit, nosaltres diem una cosa i la complim, vostès per lo vist
es van comprometre a no donar-li el finançament correcte a la Generalitat
Valenciana i per lo vist ho han complit.
Vostès durant vuit anys, durant vuit anys, el govern socialista ens va castigar amb un
finançament completament injust, que no reconeixia que som un milió més de
valencians, fet que ens ha costat 11.000 milions d’euros.
Clar que ens sap greu que es tinga que ajustar i que es tinga que prendre estes
mesures d’ajust pressupostari per a la Universitat Jaume I però és responsabilitat
nostra arribar a aconseguir que la situació econòmica de dificultat que vostès ens
van deixar, pugue revertir, qui va retallar en la Universitat Jaume I va ser el senyor
Zapatero i el partit socialista, quan ens va castigar amb un finançament
completament injust. El senyor Zapatero estava retallant a la Universitat cada
vegada que negava una crisi que ja tots els espanyols tenien damunt, el partit
socialista retallava en la Jaume I, quan davant de la pitjor crisi es dedicava a no
gestionar amb responsabilitat els comptes públics amb la por de que eixes decisions
li feren perdre les eleccions, i les va acabar perdent, perquè la gent volia un govern
que puguera agarrar la responsabilitat de traure endavant aquest país i de traure
endavant també a la Generalitat Valenciana, vostès són per tant els principals
causants d’aquestes dificultats econòmiques que ara els governs del partit popular
tenen la responsabilitat de traure endavant. I vostès ens presenten una moció a
aquest plenari amb l’únic objectiu de fer un posicionament partidista i de dir i
traslladar a la ciutadania que vostès estan a favor de que no es retalle absolutament
en res. Nosaltres li hem presentat una esmena que pensem i que busca estar al
costar d’eixa ciutadania i que busca arrancar-li a la Generalitat un compromís reial i
possible en els temps que estem vivint.
Nosaltres li demanem, conforme repassava el senyor Enric Nomdedéu, la Diputació
sol·licita a la Generalitat que tant prompte com torne a existir creixement econòmic a
la nostra comunitat, la Generalitat augmente de nou el finançament a les
Universitats, fent temporal aquesta mesura, fent que aquesta mesura siga i avant
una mesura que busca ajustar de forma temporal estos pressupostos, i en segon
punt, la Diputació agraeix al Consell els més de 75 milions d’euros anuals en els que
ve subvencionant a la UJI, com no podia ser d’altra forma, i també i com fem sempre
des d’esta Casa, li recordem que ha de pagar el deute viu que té. Nosaltres, com li
dia, estem sempre per buscar compromisos que puguen ajudar a la ciutadania,
vostès estan sempre per buscar posicionaments partidistes que puguen convèncer a
la ciutadania. Moltes gràcies.
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El presidente le cede la palabra al Sr. Colomer
Molt bé, moltes gràcies, bo i al final ha fet història que és el que volia, portava, i té
tot el dret del món a utilitzar el seu temps, omplint-lo amb els continguts que vullguen
que jo crec que distrauen l’atenció més que un altra cosa, però és respectable, mire
jo al final li he donat una pista perquè intuïa que podia anar en la direcció que ha
anat finalment i li he dit que ... escolte sense tocar res, sense tocar absolutament res
els 35 milions d’euros per a publicitat per a, ... en fi no vull parlar de l’aeroport val?.
Per a publicitat de l’aeroport, per al riure i l’espectacle indecent en el que estem, 35
milions d’euros són, per tres, lo que li furten als universitaris i a la província de
Castelló enguany. Punto, ja hem acabat el debat, no, si vostè vol una distracció
macroeconòmica en el tema del deute, del model de finançament, pues en generem,
com deia molt bé la senyora Marco a un model que naix d’una manera barrada, vull
dir, bloquejant la possibilitat de revisar el tema del cens i de la població.
Entre Zaplana i Aznar hi havia altres il·lustres castellonencs a l’època, altres que van
arribar al Consell també, Aznar, Zaplana, des d’aleshores, nosaltres, el sistema s’ha
millorat però d’una manera insuficient i el PSOE ha dit per terra, mar i aire, que,
estem en contra del model que tenim, el subscrigué Zapatero, Rajoy i qui fora. Es
insuficient, en volem més, lluitarem per eixa qüestió i ens aguantarem amb les
nostres contradiccions que són com a mínim, com a mínim, vostès les tenen
infinitament més grosses, no? però com les “creues”, però eixe és un debat
macroeconòmic, jo torne aquí, al discurs inaugural de la Jaume I de l’altre dia, a
saber interpretar si anem bé o no anem bé, el tema de l’Espaitec, que la gent està
parant al carrer, treballant de bades, sense esperança, el ‘buque insignia’ del que
deuria de ser el Castelló que moltes vegades ens comenta i ens relata el propi
senyor Moliner, quan va i té un discurs renovador en eixe sentit el model, però no
guarda relació amb la decisió dràstica i nefasta de la Generalitat en relació a la
Jaume I de Castelló.
Vostès estan en eixe sentit, en fora de joc i clar, l’esmena, pues ja tota la comunitat
educativa inflamada, ... un moment senyor Sales, ... tota la comunitat educativa
inflamada, i vostè en el tenor de l’esmena, la Diputació li agraeix al Consell
encara?...... Pilota, si em permet l’expressió col·loquial, encara una lloança a la
Generalitat ... encara una lloança, 127 milions d’euros, la sindicatura de comptes
que ens deuen, el deute històric i dotze milions de retallada enguany i encara a fer la
pilota, senyor diputat, no vostè, .. el sentiment que inspira el tenor del que ha escrit i
ha defès, encara a fer la pilota, .. li agraïm al Consell, igual que les dónes
maltractades, dotze mesos treballant per la cara, encara, tot bonic?. Bo pues ací no
ens trobaran, evidentment no ens trobaran, jo crec que s’han equivocat de registre,
s’han equivocat d’actitud, mire, Maluenda que ara es el portaveu del síndic en les
Corts, açò ho qualificaria com a mínim, alguns el coneixem, el senyor Barrachina
també se’n recordarà “traición de lesa patria” ell parlava quan el tema de l’Ebro,
l’Ebro que no ha fet mai ningú, ni una gota no?, per parlar també del que em dóna la
gana o del que ací ampliem “l’antular” i ho traiem tot no?; “traición de lesa patria”,
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vull dir, jo no els diré mai això, no els diré mai això quan a una retallada
l’aplaudeixen i fan de ‘palmeros’ i agraïm a la Generalitat que ens retalle, i que més?
Li agraïm a la Generalitat en el tenor del que diu i agraïm al Consell, per favor, no
diré mai que són el que diria Maluenda, no? però si que diré que són febles, que
són consentidors, no aconseguidors per a Castelló, sinó consentidors en la literalitat
del que aquí presenten, per tant jo crec que no correspon ara aquesta actitud, és
una qüestió d’accents, tal vegada, l’oposició, i acabe senyor president, ens podem
permetre no cap luxe, però si inclús vostès podrien aprofitar l’espenta i el recordatori
i la diguem, el voltatge afegit que li pot posar l’oposició en defensa de Castelló.
Vostès són govern allí, són les mateixes sigles, però home entre aprofitar aquest
sentiment unànim de que Castelló necessita recuperar esta inversió a aplaudir la
retallada, jo crec ... eh .. “agradecer al Consell”, és que és literal el que diuen
aquí, jo crec que en això s’estan equivocant sincerament, i els pregue que
reconsideren l’actitud, no es tracta de plantar cara en males formes ni en males
maneres, ni pegant punyades a la taula com amb l’ antecessor, l’estil que hi havia
aquí abans, no?, amb arguments i parlant la gent s’entén, i arguments la província
de Castelló i la Universitat Jaume I en té moltíssim, pose’ls vostè i vostès en valor i
ací ens trobarem tots plegats. Moltíssimes gràcies.
Se le concede el uso de la palabra al Sr. Folgado,
Vostè ha acabat dient un altra vegada en la seva intervenció 35 milions i publicitat i
propaganda, jo vaig a gastar els mateixos termes. Trenta cinc milions és exactament
el que el senyor Zapatero va destinar a la cúpula de Barceló en Ginebra, que està
caient a trossos, 35 milions, això és una gran inversió per a vostès, m’imagine que
sí.
I parlava de publicitat i propaganda i jo no més li demane que consulte amb el seu
company de files, el senyor Paco Valverde, quina és la quantitat que es destina en
Vila-Real a publicitat i propaganda, perquè allà on governen sí que els poden
conèixer com la fi de la meva intervenció també els diré. Per tant, vostè vol que
parlem de realitat, parlem de realitat, nosaltres diem que la Generalitat, li reconeixem
a la Generalitat Valenciana l’esforç que està fent perquè l’està fent, i que
precisament siguen vostès els que vinguin a donar-nos lliçons de compromís per
l’educació em pareix realment increïble.
La Generalitat finança el 80% del cos reial dels estudis universitaris, es destinen 16’5
milions d’euros a beques universitàries, s’ha multiplicat per vuit la quantitat de diners
que es destinaven a beques universitàries respecte de l’any passat, açò va permetre
que 50.000 universitaris estiguen completament exempts de pagar taxes, és a dir, el
37% dels alumnes universitaris no pagaran taxes gràcies a la gestió de la Generalitat
Valenciana. Al 2002, no hi havia crisi aleshores, al 2002 costava la formació de cada
universitari 3.125 euros, ara, conforme va incrementant, conforme van passant els
anys i en plena crisi a la generalitat destina a la formació de cada universitari 7.500
euros, més del doble del que es destinava en el 2002, perquè eixa és la línia, la de
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creixement, eixa és la línia natural, sempre que vostès no els ho impossibiliten en
situacions econòmiques tan difícils com la que ens van deixar al govern central.
Som la quinta autonomia que més inverteix en educació, invertim seixanta sis
milions d’euros al mes en educació, 11’5 milions d’euros diaris en educació, aquest
curs escolar hem destinat més de 228 milions d’euros per a ajudes socials. La
generalitat aporta, inverteix més de 1.891 milions d’euros en 420 centres educatius.
Vostès, saben vostès quants en van fer? Quant estaven governant els dotze anys de
govern socialista? Vostès van fer 77 obres. El partit popular en construcció de
centres, 420 centres tan sols del 2003 fins ara. Vostès en van fer 77 en dotze anys, i
ens parlen a nosaltres de compromís per l’educació, i mire li done un últim dato
perquè jo realment he mirat els números i tenia la preocupació de si nosaltres
estàvem fent alguna cosa que no estaven fent a la resta del país, i volia saber vostè
si governaren a alguna Comunitat Autònoma què farien. I me’n he anat a Andalusia
i he agarrat el País per no ser susceptible de ninguna mala opinió i diu que la Junta
retalla 130 milions d’euros entre les 10 Universitats d’Andalusia. I jo he fet els càlculs
ràpid i m’ixen 13 milions d’euros per Universitat, lo que vostès retallen a les
Universitats d’Andalusia. Ací es tiren les mans al cap perquè la Generalitat, per la
seva nefasta gestió li toca ajustar en 12 milions d’euros el pressupost i allà on
governen 13 milions d’euros per Universitat i això vostès ni ho han nomenat ni ho
han criticat. Moltes gràcies.
Se aprueba la enmienda del PP, con los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista y del Bloc y, consecuentemente decae la
moción presenta por el Grupo Socialista:
MOCIÓN
“En els darrers temps s’ha fet publica la gran retallada pressupostaria de 12
milions d’Euros del Consell de la Generalitat Valenciana a la Universitat Pública de
Castelló, Jaume I, dins el context global de retallades a les universitats públiques del
País Valencià, que serà de 120 milions per al 2013.
Tot això, incrementa la carrega econòmica que te que suportar la nostra
Universitat amb el deute de 13 milions d’euros dels cursos anteriors, 6,8 per any,
que ha quedat postergat en el seu pagament, ja que tenien que ser saldats dins de
2013, però pareix que quedaran postergats fins a 2015, sent un problema per a la
pròpia continuïtat i manteniment de les nostres institucions educatives.
Per tot l’anteriorment exposat, el Diputat que subscriu, en el seu propi nom i
en el del grup socialista, presenta la següent
PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER. Que la Diputació Provincial de Castelló inste a la Generalitat
Valenciana a reduir la retallada de 12 milions anunciada, en atenció a garantir una
educació universitària pública i de qualitat a la nostra província.
SEGON. Que la Diputació Provincial de Castelló inste al Consell de la
Generalitat Valenciana a saldar de forma immediata el deute viu que encara té amb
la Universitat Jaume I en concepte de retards.”
ENMIENDA
El Ple, per majoria, amb els vots a favor del Grup Popular i els vots en contra del
Grup Socialista i del Bloc, ACORDA:
“1.- La Diputació sol·licita a la Generalitat que tant prompte com torne a existir
creixement econòmic en la nostra Comunitat la Generalitat augmente de nou el
finançament a les universitats.
2.- La Diputació agraïx al Consell els més de 75 millons d’euros anuals en els que
ve subvencionant a la UJI i li recorda que, tan prompte com siga possible salde el
deute viu que encara té.”
6. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL PLAN DE EMERGENCIA
PARA EL EMPLEO
Senyor Gisbert
Gràcies senyor president. L’atur entenem tots que és un drama personal i és un greu
problema social, perquè no sols l’afecta al que el pateix, encara que es la primera i la
major víctima, sinó que tota la societat, en el seu conjunt, es ressent d’aquest
problema. L’atur és conseqüència d’una situació crítica, d’una manca d’activitat
econòmica a la vegada també es converteix en causa d’una disminució de la
demanda i per tant també d’una disminució de l’activitat econòmica, ens podríem dir
com allò del peix de que es menja la cua, no? És un doble problema, o un triple
problema, en qualsevol cas, és un problema greu. Jo entenc que el principal
problema que avui tenim, tant a l’Estat com a la Comunitat Valenciana, com a la
província de Castelló. Les últimes dades de la EPA, del segon trimestre del 2013,
parlen de 82.100 persones que estan aturades. És el 28,07%, quatre punts per
damunt de la mitja del Estat espanyol. Però és que entre els aturats, no són
solament xifres, el 50% de la joventut esta aturada, famílies en les que estan tots els
membres aturats i persones aturades que no tenen cap tipus de prestació. Per tant,
jo ja no sé si dir-li que és un gran drama o és directament una tragèdia. En qualsevol
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cas, és i ha de ser un motiu de preocupació per a tots. I més que ningú per a
nosaltres, per als responsables públics, a tots els nivells.
Per això, jo crec que aquest problema deu de ser el principal focus d’atenció, no
podem mirar cap a altre costat, ni concentrar esforços en altres qüestions, per
importants que siguen, perquè cap d’elles és tant urgent com aquesta. Nosaltres, si
no posem l’èmfasi en el drama de l’atur, estem incorreguent en una irresponsabilitat
política. Algunes qüestions com la reducció del deute es important, però més
important que reduir el deute és reduir l’atur. Molt més. No li negarem importància en
reduir el deute, per ficar aquest exemple, però crec que no ens podem ufanar d’això
si prèviament no hem fet tots els esforços que podíem per a reduir l’atur.
Hem d’actuar ja i a tot hora, sense parar. Actuar sense dilació i actuar sense
descans en el tema de la reducció de l’atur. ¿Mesures? Són molt importants les
mesures a mig termini. Assentar les bases d’una nova economia, fer les accions
pertinents per a què les nostres empreses siguen més competitives, però també hem
d’actuar a curt termini. Perquè és urgent, és impostergable actuar donat el drama
que sofreixen moltes famílies. Hem de prendre mesures que ajuden a estes famílies
a que no ho passen tant mal i mesures que a la vegada, potser que com un gra
d’arena en l’immensitat de la platja o com ho vulguem dir, o potser que molt
modestament, però que també ajuden a reactivar, com he dit abans, la demanda. I
ha generar activitat econòmica. Perquè l’ocupació crea i genera ocupació. Això està
demostrat. Un exemple: per cada lloc de treball d’una dona, es generen 0,4 llocs de
treball més en serveis domèstics. En aquesta tasca crec que hem de continuar
sumant entre tots grans d’arena i ens hem de coordinar les administracions i els
agents socials. I en aquesta tasca la Diputació no pot estar absent.
La Diputació és plenament competent, d’acord en les competències que li atorga la
Llei Reguladora de Bases de Règim Local, i és, no solament competent, si no que
crec que esta obligada també, a més d’actuar, per decència política, està obligada a
reclamar polítiques concretes i urgents en aquest sentit. Per tot això, la nostra moció
en la doble vessant, en participar, en primer lloc, en un pla d’emergència per a
l’ocupació en la nostra província, amb el compromís d’aportació econòmica, tanta
aportació com se puga en la voluntat de donar-li la màxima prioritat a esta línia. I en
segon lloc, d’instar a la Generalitat Valenciana, a que agafe la iniciativa en aquest
pla d’emergència per l’ocupació, i que assumisca el compromís de donar-li prioritat al
mateix. Moltes gràcies.
senyor Sales:
Gràcies President. Tal com plantegen vostès la moció, senyor Gisbert, diuen que
segons l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, és competència de la Diputació la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació
en el territori provincial d’acord en les competències de les demés administracions
públiques en aquest àmbit. Jo, en un plenari de l’any passat ja els vaig comentar, per
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si no els coneixien, quins eren els instruments amb que contava la Diputació a través
del Servei de Promoció Econòmica, els ho recordaré. Estan els Centres CEDES, de
desenvolupament local, promoció econòmica i creació d’ocupació, desenvolupament
de la societat de la informació, desenvolupament sostenible, cohesió social,
participació ciutadana, tenim la xarxa provincial de regeneració territorial, amb
prospectiva estratègica, coneixement, informació, idees innovadores. Tenim la xarxa
d’innovació i qualitat social, amb instruments de cooperació entre ajuntaments per
millorar la qualitat dels serveis, generar sinergies públiques i privades i dinamitzar la
participació.
Potser vostès pensen que estem absents, acabe de sentir que la Diputació no pot
estar absent en açò, i que tenim els instruments però potser no els fem servir... bó.
No vull avorrir-lo amb moltes dades, però en qualsevol cas si s’avorreixen no passa
res, que també va en el sou. Només li diré el que hem fet enguany, 2012, no vaig a
anar més cap enrere. Pel que fa a projectes estratègics, en primer lloc, la iniciativa
provincial per al foment de la inserció laboral, que abans comentava la meva
companya, la vicepresidenta, 208 tallers en 64 municipis, amb 3120 desocupats
beneficiats.
Segon lloc, tallers d’ocupació, amb un pressupost de 577.000 €, un 20% finançats
directament, amb 24 alumnes beneficiats, 4 llocs de treball directes, 8 ajuntaments i
12 alumnes treballadors fent pràctiques a l’estiu.
En tercer lloc, tallers de formació i inserció laboral, amb un pressupost de 135.000
€, 30 desocupats en risc de exclusió social han estat els beneficiats, 3 tallers
d’auxiliar de geriatria i 1500 hores d’acció formativa i 212 de pràctiques laborals. En
quart lloc, el Castellón Emprende, un pressupost de 50.000 €, 75% cofinançats amb
fons FEDER, que és una plataforma de recolzament a emprenedors, del qual són
possibles beneficiaris els 135 municipis i 25 entitats integrades. I el projecte
REDEMSI, amb un pressupost de 116.000 €, 18 participants i 47 empreses
simulades creades amb un curs de 376 hores.
Això en quant a projectes estratègics. En quant a accions específiques, creació
d’empreses, s’han fet serveis d’assessorament, jornades d’emprenedurisme, tallers
d’emprenedurisme, iniciatives en el sector turístic, en el sector geriàtric, amb un total
de 93 accions i 561 beneficiaris. Pel que fa al desenvolupament empresarial, servei
de diagnòstic d’estratègies, jornades de turisme, de comerç electrònic, de préstec de
ICO, de coaching per a dones empresàries, taula sectorial del vi i taula sectorial
agro-alimentaria, 78 accions i 423 beneficiaris. En ocupació i orientació laboral en
CEDES, servei d’orientació laboral individualitzada a 200 persones, enquesta de
necessitats formatives a 87 empreses. I pel que fa a igualtat d’oportunitats, que a
vostè li preocupava i a nosaltres també com no potser d’altra manera, s’han fet 187
accions amb 737 participants. S’han fet accions també en noves tecnologies
aplicades a la recerca d’ocupació i en total 17 accions i 367 beneficiaris. Tot açò
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enquadrat en els 15 compromisos per al desenvolupament econòmic de la província
que és el verdader full de ruta que té esta Casa.
Diuen vostès en la moció, que Castelló té el 28,07% de ciutadans desocupats i això
evidentment, ens preocupa. Diuen també que esta taxa és superior a la mitjana
espanyola, que és del 24,63%, i això també ens preocupa, i moltíssim. Amb eixes
dos dades justifiquen la necessitat de que la Diputació faça alguna cosa. Jo, potser,
tot el que li he dit, potser no siga suficient, estic segur que no és suficient i que tot és
millorable. El que sí que sé, és que tal i com li comentava abans el meu company,
allà on vostès governen jo no sé quin tipus de pla d’emergència apliquen. Però no
els apliquen bé o ni son d’emergència ni son plans. Perquè clar, en Andalusia, ja sé
que els fa gràcia que els mencione Andalusia, però és que com diria el meu
company Miquel Soler, “vostès governen en Andalusia des de que jo pixava pel
camalet”, és que fa més de trenta anys que governen en Andalusia. Allí la taxa
d’atur és del 33,92%. En Almería 35,32%, Cadis 34,51, Córdoba 33,75%, Granada
36,49%, Huelva 31,92%, Jaen 37,18%, Màlaga 34,45% i Sevilla 30,94%. Jo no tinc
massa clar quina és la implicació de les Diputacions Provincials i la Junta de
Andalusia en el drama de la desocupació de Andalusia. Però no és molt bona la
implicació o la veritat és que els resultats son més bé escassos. Jo, el que sí que li
vull recordar, que és el mateix que l’any passat.
El que hem de fer és generar més llocs de treball però no ho aconseguirem creant
més documents o creant més plans, o destinant 100.000 € més o 50.000 € més, no
ho aconseguirem. Ací no estem per a gastar més, no estem per a engreixar, estem
per a créixer, ja els ho vaig dir l’any passat. Generar llocs de treball s’aconseguirà
mitjançant una cultura d’austeritat, d’impuls econòmic, de generar oportunitats,
laborals i formatives, de reforçar als emprenedors, de desenvolupament de les
comarques d’interior, de generar el valor de la marca Castelló. I en això, crec
sincerament, que estem treballant des de la Diputació. Potser que deuríem de
treballar més i millor, segur, i els resultats també serien millors. El que passa és que
quan vostès parlen d’un pla, és per a temptar-nos les butxaques, és per a tirar-nos
la mà a la cartera, perquè quan vostès parlen d’un pla, açò és segur per augmentar
la despesa, segur que és augmentar la despesa. Però avui en dia els temps no
estan per augmentar la despesa. S’estan fent ajustos amb l’únic objectiu de
maximitzar l’eficàcia, de reduir la despesa i de fer més amb menys.
Aquesta província no necessita que ens posem a redactar un altre pla, el que
necessita en aquest moment és no pensar en altra cosa que no siga la de crear les
millors condicions per a que els emprenedors creen ocupació, els emprenedors que
són els que creen l’ocupació. I hem d’estar en els emprenedors, en els autònoms i
amb els xicotets empresaris, i hem d’estar perquè eixa és la millor manera que tenim
d’estar al costat dels treballadors. Gràcies.
Se le concede la palabra al Sr. Gisbert,
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Gràcies senyor president, no sé perquè el senyor Sales, .. sí que sé per què,
perquè o no l’havien esmenada i per moments m’havia fet la il·lusió que anaven a
aprovar vostès esta moció però ara veig que no.
Mire vostè ha parlat d’un muntó de coses però no ha parlat de la realitat, de la crua
realitat, del drama dels parats que hi ha i de la urgència que hi ha en donar alguna
solució. Vostè em parla que si l’article 36 no diu exactament .. tal... , i comença a
parlar-me, em diu que estem dient que vostès estan absents, estan absents d’un pla
d’emergència que és el que demanem, no demanem altres coses, i comença a ferme la ‘retaila’, com sempre fan, de tot el que fa la Diputació, pues mire, si vol que li
aplaudisca, si vostès voten la moció a favor, jo l’aplaudís per tot lo que han fet, li
puc dir fins que està molt bé tot el que han fet, però estem parlant ara que anem a
fer un pla, un pla d’emergència que és el que fa falta, perquè hi ha molta gent
aturada, i que no té cap percepció ni té cap perspectiva, perquè pensem que pot
solucionar en part eixe drama, eixa situació del dia a dia i perquè pensem també
que és un granet d’arena, com dia, per a intentar reactivar la demanda, perquè
nosaltres si que creiem, nosaltres ho pensem que hi ha economies, economistes
bons, hi ha economistes que tenen una ideologia o que tenen uns interessos, i hi
ha economies que tenen plantejaments econòmics que tenen interessos socials o
que en tenen uns altres, i nosaltres tenim l’interès social sobre tot per la gent, i
perquè entenem també de les persones de carn i ossos, i perquè entenem que
d’esta manera es pot reactivar millor l’economia com estan reconeixent prestigiosos
economistes i com està reconeixent molta gent, fins la gent del carrer està
reconeixent ara que la demanda està caient per les retallades que hi ha, i nosaltres
pensem que hi ha que reactivar-la i els poders públics intervenen i si fa falta més
despesa per a això, es fa més despesa, perquè és més important com he dit, reduir
l’atur que reduir el deute, es pot compatibilitzar però bé, mire, vostè també em parla
d’Andalusia, no em parla de res del que estàvem tractant ací, però mire, una qüestió,
jo li comente, el CIS, el Centre d’investigacions Sociològiques, segons l’estudi que
van fer a final de l’any passat, hi havia una pregunta que parlava de la inversió
pública, en obres públiques.
És a dir, el 52% de la gent està d’acord en que en moments de crisi cal invertir en
obres públiques i en serveis socials encara que ens pugen els impostos, és un dato,
sols amb el 23% de la gent està d’acord en reduir el dèficit encara que hi haja més
paro, majoritàriament la gent aposta per obres públiques i per serveis socials, és el
que diu la gent, i és el que estan també reconeixent, com he dit abans, prestigiosos
economistes que és una possibilitat millor d’eixir de la crisi en la que estem, i
nosaltres el que li demanem a la Diputació és que faja la seva aportació,
simplement això. Pot continuar fent totes les accions formatives que fa, tot el que
ens ha dit vostè, no diem que no, si ens poden parèixer bé, però comprometent-nos
en açò, tenim marge, tenim marge en els pressupostos, estem reduint molt, estem
vanagloriant-nos de que estem reduint el deute i està molt be, a lo millor convindria
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de moment reduir un poquet menys i fer uns plans consensuats amb la Generalitat,
fins i tot amb els Ajuntaments i fins i tot també amb el agents socials i econòmics
com li dia en la nostra moció.
Mire, vostès no per repetir-li el que hem dit, estaven comentant vostès de que
anteposen els interessos de la província o de les persones als de partit, doncs,
posem-los per davant, açò són persones de carn i ossos les que ho estan sofrint, un
pla que en aquest moment generarà llocs de treball no sabem per a quan i que a la
seva vegada ens generarà uns altres com a conseqüència d’estos, algunes famílies
els solventaria uns mesos o un any, ho podríem veure, jo crec que hi haurien
recursos suficients per a fer un pla que durara un any i continuar-lo, perquè crec que
és lo mes urgent, però mire, a més a més, vostès no aproven aquesta moció, i la
mateixa moció, idèntica, idèntica moció i simplement canviant València per Castelló
i les dades referides a l’atur de Castelló per les de València, s’ha aprovat a la
Diputació de València, és veritat que amb l’extensió del grup popular, del senyor Rus
i del grup popular, però allí s’ha aprovat esta moció i ací vostès no l’aproven, són
mes papistes que el Papa, o és que vostès també des del seu partit tenen
ideologies diferents o tenen sensibilitats diferents o fidelitats diferents, tan mal estan,
de veritat?. Tan mal estan dins del partit popular perquè no es posen d’acord en
res?, bé, no és estrany, es preocupant, és preocupant que el partit que governa en
la Generalitat i en les Diputacions.. ehh,.. a mi em preocupa, però no es posen
d’acord.
En qualsevol cas hi ha una cosa que sí que està clara, i jo no vaig a parlar de tot el
que han fet vostès quan governaven, perquè vostès comencen a soltar que fem en
Andalusia, que no sé que..., podríem parlar de molt. De quina reforma laboral
acaben de fer vostès ara, de què deien quan estaven en l’oposició i què han fet. No
vaig a dir-ho. No vaig a dir-ho. Pense que la gent ho sap massa i no convé repetirho. Jo, simplement els dic una cosa, parlant de fidelitats, no sé si tenen fidelitat,
vostè si la mantenen molt al senyor Alberto Fabra, a lo millor el senyor Rus no la
manté tant, no ho sé. Però en qualsevol cas, la fidelitat seva està, a més a més del
que vostè ha dit, de que posen els interessos de la província i dels ciutadans per
damunt del partit, la seva fidelitat està al costat del senyor Fabra, clarament. I no
està al costat dels ciutadans. Vostès es col·loquen en un costat i abandonen l’altre,
però allà vostès. El problema es que el pagaran els ciutadans i vostès segurament
no. Moltes gràcies.
Sr. Sales:
Gràcies senyor president. Mire, jo no sé si açò és una qüestió de fidelitats o de no
fidelitats. Però, estàvem parlant dels desocupats i del drama dels desocupats, i s’ha
posat vostè a fer-nos una exposició sobre si els papistes, i Rus i tal... que la veritat
és que sincerament no m’interessa. Mire, el seu argument de reduir el deute no,
reduir l’atur, és que em pareix un “soniquete” que ja està desfasat. Mire, cal penjar
a Newton? Els periodistes podrien titular demà: Cal penjar a Newton. Si estiguérem
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vivint en el Segle XVII. Però ni la gravitació universal és la Bastilla i castigar a
Newton o Merkel, tal com parlava vostè dels mercats i de les qüestions financeres
ens aportaria res. És cert, que a França o a Grècia ha hagut recentment en les
últimes eleccions una certa revolta. Però el plà de creixement europeu que
necessitem en aquests moments, sobretot es basa en contenir la despesa pública,
Sr. Gisbert, contenir la despesa pública. Després de tantes eleccions i de tantes
emocions, estem on estàvem. És que el full de ruta esta molt marcat, es poden
posar vostès com es posen. Però retallar el pes de les administracions, generar
confiança en la devolució del deute i crear riquesa serà essencial. El que passa ès
que entre els que més contribueixen al enrenou i al folló son vostès, són els
socialistes espanyols que porten mesos i mesos cacarejant pels seus omnipresents
mitjans de comunicació que el més important és el creixement. Per la qual cosa cal
estimular el creixement, cal estimular l’economia amb diners públics. Seria en tot
cas inapropiat, posar encara damunt més diners públics. Però l’argument definitiu ja
el va donar el torero “El Gallo”: “lo que no puede ser, no puede ser y además es
imposible”. Senyors del partido socialista: dinero ni hay, ni se presta. Jo no sé d’on
volen que traguem els diners. “Ni hay, ni se presta”.
En campanya electoral, que en aquests moments es l‘adalid’ del creixement, va
prometre, no només va prometre lo del 75% als que guanyarem damunt del milió
d’euros, també va prometre pujar el salari mínim a 1.700 € al mes. Com no compleixse lo de la eutanàsia, no arribaran diners per a tots. Com no complisca la seva
promesa electoral de la eutanàsia tampoc arribaran diners per a tots. Hollande els
acaba de demostrar i ens acaba de demostrat, que en aquestos moments, la
esquerra es sobretot experta en pujar impostos allà on governa i al final, les
butxaques de la classe mitja, per a variar, són les més castigades. La situació en la
Espanya de Zapatero, en la Espanya de Rajoy o en la Espanya de Rubalcaba, si
algun dia guanyara Rubalcaba, és la mateixa: 18 milions de contribuents per a 47
milions de ciutadans. No calen calculadores ni efectes Hollande per a quadrar els
comptes. Els contes no quadren, no quadren diners per a totes les coses que diuen
vostès que volen fer. No sé amb quins diners les faran. Segueix havent de fer-se el
que s’ha de fer, i si ahir, quan vostès governaven ho hagueren fet, segurament ara
no haurien de fer les coses que s’estan fent. Els indignats contra la llei de la
gravetat es poden esgarrar les vestidures tot el que vullguen, però al final, la veritat
és que fins Hollande a vostès els ha fet figa. Hollande els ha demostrat a vostès,
que la tradicional recepta socialista consistent en augmentar la despesa en plena
crisi de deute, no sols es contraproduent, si no suïcida. Suïcida sr. Gisbert, suïcida
per a l’interès general de qualsevol país que vol evitar la seva fallida econòmica. I
per això Hollande acaba d’arribar i lamentant-ho molt, ha dit que 30.000.000.000 €
en 12 mesos de retallada. El problema ara, per a vostès, és que la realitat, perquè
vostès viuen en la irrealitat més absoluta, el problema per a vostès és ara acceptar
que la contraposició entre austeritat i creixement, entre austeritat i creació
d’ocupació, no era més que un debat retòric, que no té res a veure amb la realitat,
perquè al final sense austeritat no hi ha creixement. Sense la primera no hi ha res
del segon. I açò, la realitat una vegada més els desarma ideològicament, perquè
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s’agafen la bandera de la protecció social. Jo no sé. Andalusia, tornem a Andalusia,
o no es Griñan President de Andalusia el que ha acomiadat a 4.502 interins de la
educació pública andalusa. Diguem-ho vostès. O no ha sigut Griñan? O no es
Griñan el que ha deixat de costejar 661 fàrmacs que els pensionistes rebien de
bades? O no es Griñan el que ha acomiadat a 400 AEDL andalusos enviant-los un
burofax a cadascú a casa? O no es Griñan el que ha retallat el 10% del salari dels
funcionaris, la jornada laboral dels interins i ha eliminat les ajudes socials? O no és
Patxi López el que li ha demanat al Govern Central 400.000.000 € perquè si no la
caixa de la Seguretat Social se’n va a no res? Home, el que més els agrada parlar
de la herència i les autonomies... Catalunya, vostès han estat governant en
Catalunya durant 8 anys. 5.023 milions € és el deute de Catalunya en aquestos
moments. Eixa és la herència del tripartit, dels socialistes, neo-comunistes i
nacionalistes, que l’han deixada en fallida.
Jo, sincerament, crec que en aquestos moments només és una moció demagògica
perquè el que s’ha de fer és el que s’està fent, no és més que una moció
demagògica, que evidentment, respon a un populisme inútil i desvariat i que no
l’anem a votar. El que sí ens agradaria és que s’abstingueren, si no volen, no saben
o no poden treballar, almenys que s’abstinguin de fer comentaris, ocurrències en
forma de mocions que insulten el sentit comú. Gràcies.
Se desestima la moción con el voto en contra del Grupo Popular y el voto a favor
del Grupo Socialista y del Bloc.
MOCIÓN
“L’atur és el principal problema que afecta la societat valenciana en estos
moments de crisi econòmica greu. D’acord amb les últimes dades de l’EPA, referides
al segon trimestre de 2012, a la província de Castelló els ciutadans que es troben en
situació de desocupació és de 82.100 la xifra global més alta que mai hem tingut.
Així mateix, la taxa d’aturats de la nostra província (28’07%) arriba als seus valors
màxims, i continua essent superior a la mitjana espanyola (24’63%). Dins d’esta
realitat, destaquen en particular la situació dels joves, amb una taxa d’incidència de
l’atur prou superior al 50% i greus obstacles quan volen donar les primeres passes
en el mercat laboral; el gran nombre de famílies amb tots els seus membres aturats;
i la quantitat d’aturats que no reben cap prestació.
Davant la situació en què ens trobem són necessàries mesures urgents que
pal·lien els efectes que per als valencians i valencianes representa la continuada
destrucció de llocs de treball, i als dits efectes la implicació de les Administracions
públiques i dels agents socials amb la planificació i coordinació del cas.
Segons l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, és competència de la
Diputació “la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les competències de les demés
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Administracions Públiques en este àmbit”, previsió per tant que ens legitima per
intervindre activament en la matèria i també per reclamar polítiques concretes per
part de la Generalitat, la qual naturalment haurà de responsabilitzar-se de planificar i
coordinar les actuacions i mesures adients.
Per tot l’anteriorment exposat, el Diputat que subscriu, en el seu propi nom i en
el del grup socialista, presenta la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Manifestar la voluntat d’esta Corporació en participar en la confecció d’un pla
d’emergència per l’ocupació amb incidència en la província de Castelló i adoptar el
compromís d’aportació econòmica als programes corresponents.
2. Instar a la Generalitat Valenciana per a què fent ús de les seues competències
en la matèria prenga la iniciativa en la preparació i realització del pla d’emergència
per l’ocupació i als dits efectes assumisca les funcions de planificació i
coordinadores, comprometent-se també a efectuar una aportació econòmica.”
RUEGOS Y PREGUNTAS
A continuación, se procede al turno de ruegos y preguntas.
Por parte del Sr. Presidente, se le concede la palabra al Diputado Provincial, sr.
Martí:
Jo parlaré, me centraré en la Diputació que és lo que crec que ens interessa a tots,
no?
 Jo li ho agraisc
Moltes gràcies
Tenint en compte que properament s’elaboraran o s’estan elaborant
pressupostos per a 2013 m’agradaria fer el següent prec:

ja els

Per que és tinga en consideració i entenc que és un prec en el que tots podem
estar d’acord perque l’únic que pretén és ajudar als nostres Ajuntaments i als
nostres pobles. Ja que l’any passat vam tindre una retallada important en el POYS
(Pla Provincial d’Obres i Serveis) i que no hi ha, no es preveu que per part de cap
administració, ni Generalitat ni l’Estat aporten alguna quantitat als nostres
ajuntaments, tenint en comte que els POYS contribueixen de manera molt important
per a la millora de les infraestructures dels nostres pobles de cada municipi i que al
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mateix temps són inversions molt productives de les que també se’n parla molt que
redunden positivament en la creació d’ocupació del que tots tant ne parlem i , i dels
que necessitem motivar i potenciar de manera important, el prec és instar a que esta
Diputació fixe en la elaboració del pressupost per a 2013 els màxims recursos per
als pobles en els Plans Provincials d’Obres i Serveis.
Moltes gràcies.
 Moltes gràcies.
 sr. Salvador,
A continuación toma la palabra el Diputado Sr. Salvador,
Gracias Sr. Presidente,
Bueno, con motivo de la visita institucional del Presidente de la Diputación de
Castellón al municipio de Alcudia se comunicaron unas inquietudes y unas
necesidades que tenia la población, tras las cuales estaba la solicitud al Diputado
Luís Rubio del orden de limpieza a fin de desbroce de unidades móviles y de
desbroce en el acondicionamiento de las pistas de la población de Alcudia y demás,
y por otro lado la puesta en marcha de líneas de ayuda que posibiliten a los
pequeños municipios la ejecución de programas a fin de poder ofrecer servicios
como años anteriores se hacia a través del PAMER o ENCORP que en este año no
se han publicado.
Si se sabe algo de esta solicitud que hizo el Ayuntamiento de Alcudia y si se ha
llevado a cabo o se va a llevar a cabo y por otro lado también en la redacción de
Decretos me llama la atención ver que libros “400 anys de l'esglesia parroquial a
Vilafamés” se paga por dos veces, por un lado 3.830 euros y por otro 3.673, es por
saber si es que se han hecho dos ediciones o porque si no podría ser
fraccionamiento del pago de una factura o como está el tema, simplemente por
aclararlo. Tanto de este como del de “Historia de Caudiel” o “El paviment ceràmic
de la Casa dels Sant Joans” y que están en dos veces y si es que se ha hecho en
castellano-valenciano o se ha hecho otra edición o qué es lo que ha ocurrido ahí.
Se le concede la palabra a la Diputada Sra. Marco,
Gracias Sr. Presidente, bueno la segunda edición de preguntas sobre los 100 días
de gobierno y los 15 compromisos con la provincia de Castellón. El compromiso 9º
era promoción del sector cerámico, nos gustaría saber que es lo que ha hecho esta
Diputación por promocionar el sector cerámico aparte de lo de la tasa del gas, vaya,
el compromiso 10º, puesta en valor de los productos autóctonos, también nos
gustaría saber qué acciones se han llevado a cabo para poner en valor nuestros
productos autóctonos y qué productos consideran ustedes que son autóctonos. El
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compromiso 11, coordinación de las líneas de apoyo a los emprendedores, qué
líneas de apoyo han puesto uds. En marcha, el compromiso 12, promoción de la
marca “Castellón-Spain” para su promoción nacional e internacional, pues qué
medidas han puesto uds. En funcionamiento para promocionar esa marca. También
qué han invertido o qué impulso han hecho o qué acciones han hecho para que
otros impulsen la investigación citrícola en nuestra provincia. El compromiso 14
reconocimiento del I+D+I en el sector de fritas y esmaltes que acciones han llevado
uds. A cabo y que, el reconocimiento que significa, qué han conseguido. Y por
último el compromiso 15 fomentar la formación de calidad para la mejora de la
productividad qué es lo que han hecho uds. Para mejorar la formación de calidad.
Nada más y muchas gracias.
 Moltes gràcies,
 Sr. Valverde,
Hace uso de la palabra el Sr. Valverde:
Gracias Sr. Presidente, mire el Sr. Ramón Tomás ex-vicepresidente de esta
Diputación y que ocupa ahora plaza de asesor excusó ayer su asistencia a la sesión
plenaria del Ayuntamiento de Vila-Real debido a un viaje oficial. La primera
pregunta es si su desplazamiento se enmarca en algún proyecto o línea de trabajo
de esta Diputación. Si esta es negativa, aquí acaban mis preguntas, si esta es
positiva le agradecería que nos contestaran también ¿qué actividades va a
desarrollar allá “allende de los mares” , si la Diputación de Castellón asumirá el
coste del viaje, a cuánto ascienden estos gastos y si es habitual que los asesores
realicen estas tareas representativas.
Muchas gracias
 Moltes gràcies,
 Senyor Gisbert
El Diputado Sr. Gisbert, toma la palabra,
Gràcies, dos sugerències senyor president, vist que avui en la modificació s’han
aprovat ajudes a determinats municipis doncs ajudes singulars, està molt bé que les
necessitats dels municipis es pugen cobrir en la mesura de les possibilitats per la
Diputació, simplement el prec senyor President va, que a veure si d’alguna forma
pogueren conèixer quins són tots els municipis que han sol·licitat algun tipus
d’ajuda fora de plans provincials o fora de plans reglats, en aquest cas només el Pla
provincial, per saber-ho perque ara apleguen a la comissió i podem dir sí, podem dir
no, en funció de la necessitat que veiem que té, de la urgència, etc. I no ho ham
regulat açò fins ara però no sabem quins altres ho han sol·licitat, sí que ens
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agradaria saber el llistat de tots els municipis que han sol·licitat ajudes i si a algú no
se li pensa donar doncs també un poc de justificació de perquè no se li dona. I la
segona sugerència en el mateix sentit és que ens vam oferir a mirar aquest tema, a
participar de alguna forma en aquest tema, simplement perquè som diputats del
territori, vol dir, coneixem el territori i de vegades, algunes necessitats d’algun
municipi podem aportar nosaltres allò que sabem i per tant en el tema d’ajudes
singularitzades que no hem dit mai que no, simplement hem dit que es tindrien que
regular molts més, en aquest tema sí que ens agradaria participar i aportar també
allò que nosaltres sabem i que pugen contribuir a millor donar les ajudes estes que
sol·liciten els municipis. Moltes gràcies.
 Gracies,
 senyor Colomer,
Hace uso de la palabra el Diputado Sr. Colomer,
Senyor president, sembla ser que aquest matí el president Fabra ha anunciat que
l’arribada de l'AVE no serà abans del 2015, això capgira les expectatives, la fulla de
ruta que tenien plantejats com a institucions, tot el moviment civil, polític,
institucional que hi havia, ……… perdó? ….. altera …. … com? Cada sorpresa, si,
la sorpresa suposa que és seua, nostra i de tots els que escoltaven un to, unes
pretensions i un discurs molt diferent al que ara estrena, estrena, el senyor Fabra.
Jo no és per romanticisme, sinó per responsabilitat li demanaria a l’actor principal del
municipalisme de Castelló, el mateix pols reivindicatiu i la mateixa reacció que es
tenia abans cada vegada que ens donaven un disgust i una pèssima noticia per a les
expectatives de Castelló, avui això s’ha consagrat així en seu parlamentaria i li
demane una reacció contundent en defensa de Castelló per allò que primer Castelló
i després la consigna del partit, encara que la consigna es digue o la diga el molt
honorable Alberto Fabra.
Segona qüestió senyor president és que fa algunes setmanes varem aprovar crec
que per unanimitat, o era una proposta que va formular el senyor Nomdedéu, en
relació arreplegant el sentiment, nosaltres també el compartim evidentment, la
preocupació sobre la instal·lació d’una xarxa elèctrica que afecte molt de territori
amb molta geografia a molts municipis de Castelló. Un dels punts indicava que si
algun municipi sol·licitarà col·laboració per a arribar a un acord amb la companya de
xarxa elèctrica, la Diputació prestaria l’oportú assessorament jurídic i tècnic, volíem
saber si això s'està concretant, si la gent, si la Diputació està ajudant als municipis, si
s’està, en definitiva materialitzant esta voluntat expressada per aquest plenari, dir
que s’han de fer tots els esforços per a evitar i mitigar l'impacte paisatgístic, cultural,
visual, que puga ocasionar esta infraestructura en el nostre territori. Buscar les
coordinades, que el vector on es situa esta línia d’alta tensió siga el més idoni i que
tinguem la convicció que això siga d’aquesta manera, s’ha de parlar d’hipotètics o
possibles soterraments, s’ha de mirar de cara al projecte i actuar, hi ha 17 municipis
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inquiets, la Diputació ha de donar la cara i ajudar en tota la fermesa i rigor que puga
en defensa de la sensibilitat de ciutadans d’aquestos municipis.
Un altra qüestió, i vaig acabant senyor president és si vostès en aquest darrer
mes han fet ja alguna averiguació, alguna perquisició, és l’ultima vegada que ho
vaig a preguntar, donaré per conclòs aquest tema perquè és un tema que jo crec
que cal afrontar amb la responsabilitat en la que hem afrontat nosaltres el tema,
només caldria imaginar l’intercanvi de papers perque la història està per acreditar
quin era el comportament en altres escenaris de correlacions de forces. Perquè
només es van mobilitzar 10 de 250 bombers professionals, continue pensant perquè
parla amb els municipis, parla amb els representants legítims dels municipis i crec
que per a entendre que el futur serà i per a preparar un futur millor en la reacció
davant d’una catàstrofe, seria bo saber perquè, no sé, perquè si finalment és per
no pagar hores que és el que ha quedat en l’ambient, això seria molt trist, perque no
es van mobilitzar tots els efectius.
Resultat i desenllaç final, jo estic d’acord en què això és molt difícil de sufocar, això
jo no vaig a entrar en eixa qüestió però perquè els professionals diuen que sent 250
els efectius només van ser cridats 10, jo crec que això ............. i després un altra
qüestió senyor president és cóm va, cóm va, cóm ha evolucionat la satisfacció dels
fondos promesos i compromesos en els municipis afectats per l'incendi.
El tema del màster de golf que avui és noticia, fa dies que ve sent noticia, em
preocupa una qüestió senyor president, diuen que els tres milions, tres milions i mig
que costa el màster de golf la Generalitat ja no els va a donar, i que ara
conjuntament amb la Diputació seleccionaran altres ‘eventos deportivos’ on
redireccionar estos recursos. El tema és per lo tant de quantitat o de qualitat, perquè
hi ha un dubte molt seriós en la qüestió, hi ha retallada, de tres passarem a
menys, o hi ha els mateixos diners com avui diuen en els mitjans de comunicació
però el que ha fracassat es el golf?, i tot el que aquí ens deien de la immensa virtut
que era invertir en el màster de la coma, del camp de golf de la coma, vull dir ahí es
molt important que ens clarifiqueu i no perda l’oportunitat avui Sr. Moliner d’explicarnos que ha passat ahí, és el golf el que es descarta, però els mateixos diners, els
mateixos, i vostè té que lluitar i pelear per que els mateixos diners s’en pugen
vindre a Castelló en altres continguts i si és així, ho celebrarem, els mateixos diners,
eh, que no escatimen res, els mateixos diners que es el que avui diuen vostès
mateixa, i en això no ens tornem a equivocar senyor, és un prec, claríssim, no ens
tornem a equivocar, demanen vostès, el golf ha segut un fiasco absolut, jo em
mulle, ho hem dit sempre, home, ara la Consellera certifica que és un fiasco perque
els diners estan però el golf no aprofita, val.
Qui ens retorna en aquells discursos, en totes aquelles humiliacions, en tot allò que
se’ns deia i tal?, bé, lo passat passat està, però no ens tornem a equivocar, jo
donaria participació per a seleccionar lo promocionable a partir d’ara, no a la
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ocurrència o al capritx com va ser en un passat, sinó al Patronat Provincial, els fors
de turisme, la Universitat Jaume I, que els verdaders actors del sector es pugen
posicionar.
Li vaig fer una proposta fa dies en el Patronat i en el Plenari per a incloure en els
òrgans de representació del sector a representants dels festivals que es el producte
turístic més seriós o dels més seriosos i més potent i que ens permet diferenciarnos en un món global en el que estem en matèria turística. Seria molt important que
els actors, els protagonistes, estigueren conjuntament en els sectors tradicionals del
turisme de Castelló, compartint una estratègia, participant en els mateixos fors.........
no se m’ha contestat .......
Toma la palabra el Sr. Presidente,
 Com ja, .. com ja... és tradició en el últim punt, li pregue que concrete la
pregunta.
De nuevo, toma la palabra el Diputado Sr. Colomer
Val, pues li demane que em conteste perque li ho he dit en el
patronat, li ho he dit en un plenari i m’ha dit que ho estudiarà i no ens ha contestat,
jo crec que estaria molt bé que els representants dels festivals, els de Benicàssim,
els de Borriana, inclús altres festivals a Benlloch, a altres municipis que van
perfilant un producte tremendament interessant, es pugen implicar en el sentit que
jo li demane.
L’ultima... , la penúltima qüestió Senyor Moliner, és que vostè ha significat
recentment i ha sigut una sensació positiva, per a un lector, per al gran públic, de
que voste ha eixit a més d’una acció diària per estimular l’economia de Castelló, 369
accions, “Moliner presenta una iniciativa por dia en el último año de gestión”, casí
més d’una al dia, eh.. avui la premsa diu que “Castelló destruye en septiembre el
empleo creado en el verano”, no vaig a fer cap valoració, simplement revise vostè
l’orientació d’eixes accions diàries, la eficàcia, l’eficiència de la qüestió, perque està
molt bé fer moltes coses però a lo millor el resultat és el que tenim. Simplement ho
pose a la seua consideració i per últim, per últim del tot, dir que no podem acceptar
una resposta per escrit que ens han donat vint minuts abans de començar la sessió
d’avui d’una pregunta que li vaig formular fa un mes, és una metodologia ja
consolidada que no ens agrada, rebre la resposta a la pregunta que fas, fa un mes
en els últims vint minuts, però hi ha algo que m’ha donat temps de llegir, jo li vaig
preguntar ...............
 Una breu matisació, fa quinze dies..
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Bo perdó, però normalment sempre és un mes després, si, és vint minuts abans de
que comence la sessió esta vegada, ja m’ha entès perfectament, gràcies, per la .....
li vaig a preguntar que qui es feia responsable dels divuit milions per aquella decisió
arrogant i supèrbia de la època que després el Suprem ens ha dit els sobrecostos
de l’aeroport, els divuit milions d’euros que qui es feia responsable, que quí ho té
que pagar, si les coses són així, divuit milions d’euros que és molt més que el que
se li nega a tota la Universitat Jaume I de Castelló, i la resposta senyor Moliner
sincerament eh, sincerament jo li ho dic, no pot ser en una democràcia avançada o
en esta Casa, “se pagó mediante préstamo concedido por Dexia”, eixa no pot ser la
resposta, jo li demane, li pregunte per unes altres qüestions que vostè, segurament
en el fons m’entén perfectament. Gràcies.

Toma la palabra el Sr. Presidente,
Moltes gràcies a tots, si que voldria deixar clar en els dos casos en que m’ha
demanat una opinió clara i la formularé sense voler emular al senyor Nomdedéu en
les efemèrides, sí que li diré respecte de les dades i d’arribada de l’alta velocitat a
Castelló, i respecte de la cara que a vostè li sorprenia, que a mi em sorprengueren
les seves paraules quan ha anunciat que el President avui ha dit que en 2015
arribarà l’AVE a Castelló, jo li recordaré qui i quan va dir que arribaria l’alta
velocitat, va ser aleshores cap de llista en 2004 a les eleccions nacionals Jordi
Sevilla qui va dir que “si los socialistas ganaban las elecciones el AVE estaría en
Castellón en 2007”, va ser en 2007 cuando no llegó el AVE, el aleshores subdelegat
del govern i ara regidor de l’Ajuntament de Castelló, Juan María Calles, qui va dir
que l’AVE arribaria en 2010.
Quan tampoc va arribar en 2010 va ser la Ministra de Foment en el moment,
Magdalena Álvarez qui va dir que arribaria en 2012. Quan tampoc en 2012 va
arribar, va ser el ministre José Blanco que en aquell moment ja era Ministre de
Foment qui va dir que “en 2014 la alta velocidad llegaría a Castellón”. En 2014,
vostè i jo vam compartir un acte en l’andana de les vies de l’estació de Castelló en el
que a l’arribada de l’alta velocitat i després en un altre acte que va acudir el Ministre
va anunciar la immediata licitació de tots els trams de l’AVE. Encara no havia arribat
el Ministre al peatge de l’autopista ja havia firmat un decret suspenent la licitació de
tots els decrets que acabava d’anunciar feia un quart d’hora en l’estació de Castelló,
el mateix Ministre Blanco, postergant l’arribada de l’AVE al menys al 2017 o 2018.
Avui, el president de la Generalitat, gràcies a l’acord aconseguit amb el govern
central ha anunciat en rang de compromís en seu parlamentaria, a més amb la clara
voluntat de tindre l’acord tancat amb el Ministeri de Foment, que Castelló tindrà alta
velocitat en 2015. És un relat d’efemèrides senyor Colomer, per això la meua cara
de sorpresa perquè quan vostè volia dir que el president de la Generalitat avui
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allargava l’arribada de l’AVE qui ja no allargat, eternitzat universalment l’arribada de
l’AVE ha sigut la desídia de vuit anys de govern de temps perdut per a esta
província.
Vuit anys, vuit anys, des de 2004 a 2012, mire vostè com li cauen en la seua
agenda, mire vostè com li cauen en l’escollo polític i mire si eixe relat, que no tinc
cap problema en documentar-li’l, no tinc però el tinc al cap perfectament perque és
un tema que em conec a la perfecció, li quadra i li encaixa. Des d’aquell 2004 en el
que l’entonces ministre i candidat a diputat Jordi Sevilla va dir que en 2007 estaríem
fins avui que estem a 2013, el primer compromís que s’assumeix en capacitat de
poder complir és el que avui el President de la Generalitat ens llança, i en tot cas,
temps hi haurà per a avaluar el grau de compromís d’eixa arribada, i sí que li diré
respecte del Màster de Golf que també em demana una opinió, el mateix que vaig dir
ahir, l’objectiu i la urgència en esta província és generar ocupació, per a generar
ocupació el que hi ha que fer és omplir els hotels, perque quan els hotels estan
plens, els restaurants estan plens, les tendes estan plenes i tots els serveis satèl·lits
del turisme comencen a treballar, és la millor ferramenta que podem tindre per a
arrancar i ficar en marxa l’economia provincial en un temps rècord, i no tenim temps
a perdre, opcions de posicionar la marca de la província de Castelló per al futur ha
hagut i han sigut magnífiques.
Ahir mateix ho vaig dir, crec que ha sigut magnífica, però crec que en estos
moments les urgències ens donen la prioritat o ens marquen la prioritat de tindre que
buscar resultats en el curt plaç, i no podem esperar resultats a 10 anys o a 15 anys
vista perquè possiblement, farem tard, crec que cal programar esdeveniments que
ens permeten que en 2013, els hotels de la província, els de costa i els de interior,
els rurals i els de la platja estiguen plens, quant més dies millor i quants més mesos
millor, perquè eixe serà el gran favor que li podem fer a la economia de la nostra
província, i en eixa línia és en la que treballarem per a diversificar una oferta que no
renuncia a res, que siga tant ambiciosa com ha segut fins ara en la oferta de béns
de la nostra província i que perseguisca que des de Vinaròs a Almenara, tots els
racons de la província pugen veure’s beneficiats d’una oferta que la Generalitat, de
la mà de la Diputació fica a l’abast dels castellonencs i que en estos moments no té
sentit destinar-la a qualsevol altra cosa que no siga la dinamització econòmica.
Res més, moltes gràcies, s’alça la sessió”
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 catorce horas y veinte
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
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