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NUM. 8.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA ONCE 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

once 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 31 de julio de 2012.
2. Resoluciones de la 2140 de 16/7/2012, a la 2405 de 19/8/2012.
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PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dictamen de acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, a la Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, del
año 2012, como “Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional”.
4. Dictamen de reconocimiento de obligación relativa a una subvención económica
concedida durante el ejercicio económico 2011. Procedimiento AS-4/2012.
5. Proposición modificación asignaciones a miembros de la Corporación.
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. Proposición de adjudicación servicio de limpieza de las dependencias de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón.
DESARROLLO SOSTENIBLE
7. Dictamen de reconocimiento de la obligación en cuanto a la subvención convenio
con la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Vinaròs. Año 2011.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
MOCIONES
1. Moción del Grupo Socialista por una Carta de Servicios.
2. Moción del Grupo Socialista en defensa de les Entitats dedicades a l’acció social.
- Enmienda de sustitución del Grupo Popular a la moción del Grupo Socialista
sobre entidades dedicadas a la acción social.
RUEGOS Y PREGUNTAS
---------------------Toma la palabra el Sr. Presidente. “Molt bon dia. senyores i senyors diputats, mitjans
de comunicació, públic assistent, donem inici a la sessió ordinària d’esta Excma.
Diputació Provincial del plenari corresponent al mes d’agost que es celebra, ja
tradicionalment, en la primera quinzena del mes de setembre.
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Abans de començar la sessió vull transmetre en nom de tota la Corporació el
sentiment de pésame al diputat Sr. Gisbert per la mort de son pare, un sentiment
carregat d’afecte i de recolzament, en un moment difícil com eixe.
A més i abans de començar la sessió plenària vull donar lectura, en nom de tots els
diputats de la Corporació i en nom dels tres grups polítics, a una declaració
institucional pactada per tots els membres d’esta Corporació relativa als fets
ocorreguts en la vesprada d’ahir en la Universitat Jaume I. El dia d’ahir en un acte
convocat pel rectorat de la Universitat Jaume I, va tindre lloc uns altercats d’ordre
públic en el resultat d’un detingut i d’un responsable de seguretat ferit. Per estes
raons, per unanimitat, tots el grups acorden que la Diputació Provincial de Castelló
respecta el dret de manifestar-se i de la lliure expressió de qualsevol opinió,
condemna els altercats en les instal·lacions de la Universitat Jaume I i, qualsevol
expressió de violència i reclama respecte tant per l’autonomia universitària, com per
als representats democràtics de les Institucions que ahir van sofrir en ambos casos
insults e intents d’agressió.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL GRUPO POPULAR, GRUPO SOCIALISTA Y
GRUPO MIXTO BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE CASTELLÓN RELATIVA A LOS ALTERCADOS QUE TUVIERON LUGAR EN
LA UJI EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE.
“En el día de ayer, en un acto convocado por el rectorado en la Universitat Jaume I,
tuvieron lugar altercados del orden público con el resultado de un detenido, y un
responsable de seguridad herido.
Por todas estas razones, todos los grupos por unanimidad acuerdan que la
Diputación Provincial de Castellón:
1º) Respeta el derecho de manifestación y de libre expresión de cualquier opinión.
2º) Condena los altercados en las instalaciones de la Universitat Jaume I, y toda
expresión de violencia.
3º) Reclama respeto, tanto para la autonomía universitaria como para los
representantes democráticos de las instituciones, que ayer sufrieron en ambos
casos insultos e intentos de agresión.”
A continuación se procede a la lectura del primer punto del orden del día.
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1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA CORRESPONDIENTE
A LA SESIÓN CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2012.
Conocida el acta correspondiente a la sesión del Pleno celebrada el 31/07/2012 y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma,
por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2.

RESOLUCIONES

Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la número
2140, de fecha16/7/2012, hasta la número 2405, de fecha 19/8/2012, copia de la
cual ha sido entregada a los grupos políticos.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. DICTAMEN DE ACUERDO DE ADHESIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN, A LA DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO DE EUROPA, DEL AÑO 2012, COMO “AÑO
EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DE LA SOLIDARIDAD
INTERGENERACIONAL”.
El Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
“Mediante Decisión número 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de septiembre de 2011, fue declarado el año 2012 como “Año
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”, con el
objetivo general de facilitar la creación en Europa de una cultura del envejecimiento
activo, basa en una sociedad para todas las edades. Los objetivos generales del
Año europeo, expresamente establecidos en el artículo 2 de la referida Decisión, son
los siguientes:
a) Sensibilizar a la sociedad en general sobre el valor del envejecimiento
activo y sus distintas dimensiones, y garantizar que se le concede una
posición prominente en las agendas políticas de las partes interesadas a
todos los niveles, a fin de destacar, y de apreciar en mayor medida la
valiosa contribución que las personas de más edad hacen a la sociedad y a
la economía, promover el envejecimiento activo, la solidaridad
intergeneracional y la vitalidad y dignidad de todas las personas, y
esforzarse más por movilizar el potencial de las personas mayores,
independientemente de su origen, posibilitando que lleven una vida
independiente.
b) Estimular el debate y el intercambio de información, y desarrollar el
aprendizaje mutuo entre los Estados miembros y las partes interesadas a
todos los niveles, para promover políticas de envejecimiento activo,
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identificar y difundir las buenas prácticas y fomentar la cooperación y las
sinergias.
c) Ofrecer un marco para asumir compromisos y realizar acciones concretas
que permitan a la Unión, a los Estados miembros y a las partes interesadas
a todos los niveles, con la participación de la sociedad civil, los
interlocutores sociales y las empresas, y haciendo especial hincapié en el
fomento de las estrategias de información, desarrollar soluciones, políticas
y estrategias a largo plazo innovadoras, incluidas las estrategias globales
de gestión de la edad relacionadas con el empleo y el trabajo, mediante
actividades específicas y perseguir objetivos específicos en relación con el
envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones.
d) Promover actividades que sirvan para luchar contra la discriminación por
razón de edad, superar los estereotipos relacionados con la edad y eliminar
barreras, en particular por lo que respecta a la empleabilidad.
Asumiendo como propia la responsabilidad que como administración pública le
corresponde en relación con el conjunto de medidas que de las autoridades
regionales y locales se requiere en el ámbito de la conmemoración del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Internacional, la delegación de Acción
Social y Atención a las Personas Mayores de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón ha diseñado el I Programa de Dinamización de los Clubes de Convivencia
de Personas Mayores para su implementación durante el bienio 2012/13, y en el
ámbito territorial de la provincia de Castellón, complementando con ello otras
iniciativas ya articuladas en anteriores ejercicios, tales como el Programa de Viajes
Socioculturales de las Personas Mayores, la Campaña provincial de Teatro para las
Personas Mayores, el Programa “Tens molt que vore” de intercambio sociocultural
intermunicipal, la convocatoria anual de subvenciones económicas destinadas a
obras de acondicionamiento y a la adquisición de equipamiento de Clubes de
Personas Mayores o la línea de colaboración con la Entidad Federativa que integra a
las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de la provincia de Castellón.
Desde el posicionamiento inicial consistente en que trabajar por las personas
mayores supone el reconocimiento social de quienes han dedicado su vida a la
construcción de la sociedad actual, y ante la evidencia de que el actual perfil de la
persona mayor apunta a una persona activa, que conserva en su plenitud su
capacidad de trabajo, su necesidad de encauzar su actividad en el día a día, su
ilusión por el aprendizaje y su ánimo para el afrontamiento de nuevas metas, la
delegación de Acción Social de la Corporación Provincial considera prioritario seguir
promoviendo la articulación de iniciativas institucionales encaminadas a potenciar en
las personas mayores el aprendizaje de conocimientos y habilidades que les
permitan desenvolverse en los tiempos actuales de manera activa y en concordancia
con sus aspiraciones de desarrollo intelectual, afectivo, económico y social.
Teniendo muy presente, en todo momento, la inmensa riqueza que para el conjunto
de la sociedad supondrá, asimismo, la aportación de su experiencia personal,
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verdadera e insustituible fuente de sabiduría social construida día a día y atesorada
a lo largo de su vida.
Atendiendo a ello, y con el objeto de estimular el debate y el intercambio de
información , y desarrollar el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros y las
partes interesadas a todos los niveles, para promover políticas de envejecimiento
activo, identificar y difundir las buenas prácticas y fomentar la cooperación y las
sinergias, tal y como prevé el artículo 2 de la Decisión nº 940/2011/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011, así como con el
procedimiento articulado al efecto por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a propuesta de la
Comisión Informativa de Presidencia y Promoción Económica, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1º. Aprobar la adhesión de la Excma. Diputación provincial de Castellón a la
Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del año 2012, como
“Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”,
adoptada mediante Decisión nº 940/2011/UE, de 14 de septiembre de 2011.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO), del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como
organismo nacional coordinador, asumiendo con ello la condición de Administración
Pública asociada al Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional. “
4. DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN RELATIVA A UNA
SUBVENCIÓN
ECONÓMICA
CONCEDIDA
DURANTE
EL
EJERCICIO
ECONÓMICO 2011. PROCEDIMIENTO AS-4/2012.
El Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
“Por parte del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, con el que,
durante el ejercicio económico 2011, se suscribió convenio de colaboración
destinado a la atención de los gastos de mantenimiento del Programa de Atención
Bucodental dirigido a personas con discapacidad intelectual media o severa, se ha
procedido a la debida justificación del gasto, aunque una vez expirado el plazo
establecido para ello.
De conformidad con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de
la Excma. Diputación Provincial de Castellón, por la Intervención Provincial se ha
procedido a la emisión de informe inicial de disconformidad en cuanto al
reconocimiento de obligación de la subvención otorgada.
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Establecido el preceptivo trámite de audiencia a favor del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón, y motivada por su parte la causa de la
formalización extemporánea de la justificación, por parte de la Sra. Vicepresidenta
Delegada de Acción Social se propone que se reconozca la procedencia de llevar a
cabo, con carácter excepcional, el reconocimiento de la obligación en relación a la
referida subvención económica, a la vista de la efectiva justificación del gasto
llevada a cabo, al desarrollo por su parte de un programa sociosanitario dirigido a
menores afectos de discapacidad intelectual y, fundamentalmente, a la oportunidad
y procedencia, dictaminada y reconocida por la Corporación Provincial, de la
finalidad que ha motivado el establecimiento de dicha línea de cooperación durante
los últimos ejercicios económicos.
En base a lo anteriormente referido, a propuesta de la Comisión Informativa de
Presidencia y Promoción Económica, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero. Reconocer la obligación, con carácter excepcional, a favor del
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, CIF P-6200007-J, con domicilio
social en avenida Doctor Clará, 19, de Castellón de la Plana, con referencia a una
subvención económica cifrada en 40.000,00 euros, con destino al mantenimiento del
Programa de Atención Bucodental a personas con discapacidad intelectual media o
severa, otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de octubre de
2011 (AD 76893), considerándose debidamente justificado el gasto relativo a la
subvención concedida, abonada con carácter anticipado, sin que proceda, por tanto,
requerimiento de reintegro.
Segundo. Dar traslado del contenido del presente acuerdo al Consocio
Hospitalario Provincial de Castellón, haciendo especial hincapié en el carácter
excepcional del acuerdo, así como en la obligación de toda entidad beneficiaria de
subvención económica de titularidad provincial, de llevar a cabo la preceptiva
justificación del gasto, en el plazo expresamente determinado en el acuerdo de
concesión adoptado al efecto. “
5. PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ASIGNACIONES A MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN.
El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión de las propuestas no
dictaminadas, en el orden del día.
Antes de la votación, interviene el Sr. Barrachina: “Gracias señor presidente.
Siguiendo la misma línea que le llevo al presidente al tomar posesión, en este mismo
salón, hace más de un año y teniendo la austeridad y la reducción del gasto
corriente como dos de los ejes de nuestra política, se estableció, como bien conocen
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los diputados, a principio de verano seis propuestas de reducción del gasto, la
mayoría de ellas ya puestas en prácticas.
En primer lugar se extinguió la única mercantil, titularidad de esta Diputación Vicasdi,
con un presupuesto anual de 117.000 euros, en segundo lugar se produjo la
reducción de un 30% de los vehículos oficiales, una reducción de un 33% del
número de escoltas que ya ha tenido también lugar. Está actualmente negociándose
una reducción adicional sobre la ya bajada de un 30% en el coste del personal
eventual, de los conocidos popularmente, como asesores, hay un compromiso
adicional de la supresión de seis, al menos, de esas plazas.
Y además lo que se estableció era la reducción de las retribuciones que tiene
fundamentalmente dos componentes. Lo referido a aquellos que tienen percepción
por asistencia, las verán reducidas a partir del día 1 de octubre en un 24% a
aquellos que lo hacen por dedicación parcial o completa. La reducción comenzará a
tener lugar, también para todos, para el conjunto y como sólo restan tres meses
completos octubre, noviembre y diciembre que es el 25% del importe bruto, lo que
se procede es a renunciar a la retribución a la paga extra extraordinaria. El hecho de
llevarlo a cabo así es porque incluso la mayor de las reducciones que tendrán lugar
con motivo del debate del presupuestos del próximo mes de noviembre, para el
próximo 1 de enero, en un 25% en la retribución del presidente, de un 19% de los
vicepresidente y, de 9% en el caso de los restantes con dedicación.
Esta cuantía incluso en el caso del esfuerzo máximo que es el del presidente de un
25% los tres meses restantes suponía tan sólo el 6% de su retribución global. Dado
que el esfuerzo que se ha pedido desde el gobierno de España a los empleados
públicos, también de la Diputación era de un 7,1% es un esfuerzo mayor. La
renuncia que en este momento se propone para su aprobación de un 7,1%, en este
año, de la extra de aquellos diputados que tienen dedicación y a partir del 1 de enero
la reducción conocida del 9%, del 19% y del 25%, respectivamente, para diputados,
vicepresidentes y presidente de la Diputación.
Además, reiteramos el compromiso que se adujo referente del cobro y la posible
mora en el pago a proveedores de esta Casa, se reitera el compromiso de que la
percepción de la retribución del presidente estará vinculada al informe trimestral de
morosidad que este mismo Pleno aprueba y por tanto se asumirá como propio la
demora más allá de lo que la ley establece, los 40 días máximo del pago a
proveedores. Si el periodo medio de pago excediese en cualquier número de días, el
pago a proveedores, que esta Casa realiza, los 5.800 proveedores que emiten sus
facturas, el presidente de la Corporación vería demorada, en el mismo número de
días, su percepción durante el trimestre siguiente hasta la obtención de un nuevo
informe trimestral que puntualmente preparan tanto la intervención como la
tesorería. Nada más, muchas gracias.”
A continuación, la Corporación, por unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
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“El artículo 75.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales establecen el derecho de los miembros de la Corporación a
percibir con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las retribuciones e
indemnizaciones que corresponda.
Vistas las especiales circunstancias, derivadas de la actual coyuntura
económica, que exigen un sobreesfuerzo de los responsables políticos, minorando
sus retribuciones y contribuyendo con ello a las políticas generales de reducción de
costes en el sector público.
De conformidad con lo expuesto, la Corporación Provincial, por unanimidad,
aprueba lo siguiente:
1.- Suprimir la paga extraordinaria prevista para el mes de diciembre de 2012,
respecto de todos los miembros corporativos que tienen asignada retribución.
2.- Reducir en un 24,13% las indemnizaciones por asistencia a Órganos
Colegiados, con efectos 1 de octubre de 2012, con arreglo al siguiente desglose,
quedando sin efecto las determinaciones que sobre dicho particular se establecieron
en acuerdos anteriores.
- Pleno de Diputación
- Junta de Gobierno
- Comisiones Informativas
- Junta Portavoces

259,10 euros
230,30 euros
129,55 euros
143,94 euros

En ningún caso podrán percibirse dietas por asistencia a sesiones que superen
la cantidad mensual de 3.323,32 euros, cerrándose el cómputo, a efectos de su
liquidación, el día 20 de cada mes.
3.- Anunciar la voluntad corporativa de reducir las retribuciones de los
miembros corporativos, con efectos en el ejercicio económico del 2013, previa la
adopción de los acuerdos correspondientes en los que se determinen las cuantías
retributivas, estableciendo, en todo caso, una minoración retributiva que se
corresponda con las unidades porcentuales que se relacionan, sin perjuicio de lo que
se establezca en la Ley de Presupuestos del ejercicio correspondiente:
Presidente
Vicepresidentes
Diputados con dedicación exclusiva
Diputados con dedicación parcial

25%
19 %
9%
9%
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HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. PROPOSICIÓN DE ADJUDICACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
Tiene la palabra el Sr. Barrachina: “Con muchísima brevedad. Siendo este el
contrato más importante de servicios que adjudica la Diputación que tienen un
importe de casi 4 millones de euros y de 1.200.000 euros anuales es bueno que
conozcan que no solamente se han incorporado en este nuevo servicio trece
mejoras en la prestación que veníamos recibiendo con enorme satisfacción de la
empresa anteriormente adjudicataria, la empresa RASA, sino que además de esas
trece mejoras y de la ampliación del número de instalaciones en las cuales los 80
trabajadores tienen que prestar sus servicios a la debida a la apertura de centros
CEDES e instalaciones de otra índole.
Además se ha obtenido una rebaja que en el cado de la empresa adjudicataria será
de 54.904 euros anuales, supondrá por tanto en el entorno de los 220.000 euros por
el periodo de vigencia del contrato e introduce como novedad, de este contrato, que
es la primera vez que la Diputación hace un contrato, de esta envergadura,
estrictamente por precio, es decir, donde el cien por cien del criterio, es el criterio
objetivo de precio más barato. Gracias.”
A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
"Resultando que mediante acuerdo del pleno celebrado el día 26 de junio de
2012, se aprobó el expediente de contratación del servicio de limpieza de las
dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, con un presupuesto
de contrato de 3.055.566,50 € más 550.002,00 € de IVA.
Resultando que la licitación se publicó en el DOUE nº 2012/S 123-203523, de 29
de junio de 2012, BOP nº 78, de 30 de mayo de 2012, BOE nº 164, de 10 de julio de
2012, y en la página web de la Diputación (perfil del contratante).
Resultando que, finalizado el plazo de presentación de ofertas el 6 de agosto de
2012 se han presentado los siguientes licitadores: EULEN S.A., CLECE S.A.,
TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIDIOAMBIENTALES S.L.U. (TETMA), UNION
INTERNACIONAL DE LIMPIEZA S.A. (UNI2), LIMPIEZAS RASA S.A., SECOPSA
SERVICIOS S.A., GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES,
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.
Considerando que se han cumplido los principios de publicidad y concurrencia
que se requieren en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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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:
“Vistas y estudiadas las ofertas presentadas por las empresas:
-

GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S. L..................
...................................................................................................8’82 €/hora
SECOPSA SERVICIOS, S. A..................................................10’12 €/hora
UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. A......................10’22 €/hora
LIMPIEZAS RASA, S. A..........................................................10’23 €/hora
TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S. A...................
.................................................................................................10’48 €/hora
CLECE, S. A............................................................................10’55 €/hora
EULEN, S. A............................................................................10’60 €/hora

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones que regula la presente
contratación, una vez aplicados los criterios para apreciar las bajas
desproporcionadas o temerarias establecidos en el artículo 85 del Reglamento
General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de
noviembre, resulta ser, tal y como a continuación se detallará, que la oferta
presentada por GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S. L., en principio, incurre
en baja desproporcionada o temeraria.
Concedido un plazo de 10 días y a requerimiento de esta Diputación, GRUPO
GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES,
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S. L., en adelante GRUPO GENERALA, presenta
un estudio económico en aras a justificar la no incursión de su oferta en el supuesto
de baja temeraria o desproporcionada contemplado en el artículo 85 del Reglamento
General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de
noviembre.
De la simple lectura de la documentación aportada se observa la existencia de una
notoria discordancia en un dato fundamental como es el número de horas anuales
previstas a laborar por los Puestos de Trabajo de Limpiadora, que en el pliego de
condiciones que regula dicha contratación se fija en 96.087 horas, y en la
mencionada documentación en 107.251’98 horas.
Se dice dato fundamental porque el precio por hora ofertado no es más que la
consecuencia de dividir los costes anuales por el número de horas previstas a
trabajar, de ahí que una variación en la cuantía de éstas afecte directamente al
precio de la oferta. También, por otro lado, dicha variación supondría no concurrir en
igualdad de condiciones con respecto al resto de licitadores que sí han partido de la
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base para sus cálculos económicos de la citada cantidad de horas fijadas por esta
Diputación.
Se requiere de nuevo por esta Diputación a GRUPO GENERALA, concediéndosele
un nuevo plazo de cinco días, en demanda de una justificación respecto del número
de horas que ha tomado como referencia para el cálculo del precio/hora ofertado, o,
en su caso, que acredite el precio correspondiente para el número de horas previsto
en el pliego técnico en igualdad de condiciones que el resto de licitadores.
Al día de la fecha, transcurridos los cinco días de plazo establecido para su
presentación, ésta no se ha llevado a efecto, según informe de fecha 29 de agosto,
procede desestimar las alegaciones formuladas por el GRUPO GENERALA,
considerando su oferta como temeraria, y adjudicar el contrato a la segunda
empresa mejor puntuada “SECOPSA SERVICIOS, S.A.”, por un precio de 10’12
euros/hora trabajada por puesto de trabajo de limpiadora.
Siendo que el licitador que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa ha constituido la garantía definitiva y ha aportado la documentación
requerida.
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, considerar la oferta presentada por “Grupo
Generala” incursa en baja temeraria y adjudicar a SECOPSA SERVICIOS S.A., con
CIF A96062948 contratación del servicio de limpieza de las dependencias de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, por importe de 10,12 €/hora, más 2’13%
de IVA (cantidad de IVA que difiere de la indicada en su oferta, dado que se aplica,
según la Ley, el nuevo tipo en vigor a partir del 1 de septiembre de 2012), según su
oferta de fecha 3 de agosto de 2012, y con sujeción al Pliego de Condiciones que
rige para su contratación.
2º.- Disponer el gasto estimado a favor del adjudicatario con cargo a la aplicación
presupuestaria 92002 2270000 nº de operación relación ARC 2063, por un importe
de 294.151’13 EUROS (243.100’11 euros más 51.051’02 euros de IVA),
correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de
2012.
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.
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3º.- Publicar la presente resolución en la página web de la Diputación (perfil del
contratante) y notificar a los licitadores.
DESARROLLO SOSTENIBLE
7. DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EN CUANTO A LA
SUBVENCIÓN CONVENIO CON LA COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN
PEDRO DE VINARÒS. AÑO 2011.
El Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
“Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de octubre de
2011 se aprobó el convenio de colaboración entre la Diputación y la Cofradía de
Pescadores San Pedro de Vinaròs para el incremento de la calidad y mejora en la
comercialización del pescado, con una aportación económica de la Diputación de
6.000,00 euros.
Visto que por parte de la Cofradía de Pescadores San Pedro de Vinaròs se ha
procedido a la debida justificación del gasto, aunque una vez expirado el plazo
establecido en la cláusula sexta del convenio.
Vistos los informes de disconformidad emitidos por el Área de Gestión y por
Intervención.
Considerando que en el presupuesto del año 2012 se han incorporado los
créditos del ejercicio 2011, mediante operación contable ADREM nº 14534, por
importe de 6.000,00 euros.
De conformidad con la Comisión de Desarrollo Sostenible, el Pleno, por
unanimidad, acuerda aprobar con carácter excepcional la justificación de la
subvención correspondiente al convenio aprobado por la Junta de Gobierno de fecha
25 de octubre de 2011, y el reconocimiento de la obligación a favor de la Cofradía de
Pescadores San Pedro de Vinaròs, por un importe total de 6.000,00 euros.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Antes de iniciar el despacho extraordinario, por el Sr. Presidente se indica que se
proceda a la votación sobre la declaración de urgencia de los puntos contenidos en
el despacho extraordinario.
El Sr. Secretario indica que existe unanimidad.
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MOCIONES
1. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA POR UNA CARTA DE SERVICIOS.
En primer lugar interviene el partido socialista:
Sr. Gisbert: “Gràcies senyor president, i gràcies també pels sentiments de dol I
recolzament, en estos moments durs.
Be, Hem presentat una moció en la qual a la vista que la societat a mesura que va
avançant es torna més exigent de cara a les administracions, demana millora de
serveis, millora en la qualitat, en l’eficàcia, i en l’eficiència de serveis i també
demanda una major participació i aproximació a les decisions que es prenen des de
les administracions públiques.
La ciutadania té dret a conèixer quins serveis els ofereixen les administracions, a
avaluar-los a poder criticar-los, en cas de qué no siga allò que ell enten que s’ha
d’oferir i, té dret també a participar en eixes decisions.
Les administracions públiques tenen, també, al mateix temps que mantindre
compromisos clars en la ciutadania. Es el nostre repte continuar la millora dels
serveis i la de prestigiar les administracions en un moment en que se està
qüestionant la tasca política i també la tasca de les administracions.
Créiem que això és un repte important que tenim. A més hi ha un ventall de
normativa tan autonòmica, como estatal, com europea que parla de la millora
continua dels serveis, de la participació ciutadana, de la administració electrònica,
etc.
Tot això, en este marc, sorgeixen les cartes de serveis que moltes administracions,
públiques, ajuntaments, diputacions han elaborat como a un instrumenta
d’informació a la ciutadania, com a un instrument també de compromisos assumits
de cara als ciutadans, compromisos de qualitat i per això nosaltres presentem esta
moció, la moció en el sentit de què els ajuntaments de la provincia, la majoria d’ells
menut, en escassos recursos tècnics, escassos recursos humans, no tenen la
capacitat d’elaborar una carta de serveis amb tots els estendards de qualitat, amb
tots els indicadors per a avaluar i la Diputació, entre le seus tasques la més
important, crec jo, que és la d’assessorament, recolzament als municipis, sí que
disposa dels mitjans tècnics, dels mitjans humans, que podrien ajudar perfectament
als ajuntaments a avaluar, a fer, també posteriorment certificacions de qualitat.
La Diputació podria, concretament, perquè a voltes quan parlen de la carta de
serveis, no sabem exactament, no és simplement la carta de serveis un llistat que
ofereix l’ajuntament sinó també de quins compromisos pot assumir i per tant
entenem que la Diputació, els seus serveis tècnics sí que podrien ajudar a identificar
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les dades de caràcter general, podrien ajudar a detectar les expectatives que també
tenen els usuaris de cara als serveis dels ciutadans, identificar els processos dels
serveis que es van a oferir, establir uns compromisos de qualitat, com he dit abans,
tant en indicadors, com en estendards de qualitat.
Especificar també que mesures de substancio quan el servei no compleix allò que
s’havia establit o les expectatives que es havien generat. També fer models de
suggeràncies, de queixes de reclamacions, identificar també i dissenyar tot el pla de
comunicació de la pròpia carta de serveis. Creiem que seria un papar important que
podria prestar la Diputació de cara a aquells ajuntaments que voluntàriament, per
suposat, vullguen elaborar la carta. I per suposat , després també completar-ho en
una certificació de qualitat perquè caminem cap a una societat que cada volta, com
he dit abans és mes eficient i hem d’oferir uns serveis de qualitat de manera
reconeguda també per entitats que es dediquen a certificar la qualitat de les
administracions públiques.
Per tot això presentem esta moció i entenem que seria una tasca fonamental de cara
als ajuntaments que a la cap i a la fi són de cara a la ciutadania de la nostra
provincia.”
Sr. Nomdedéu: “Gràcies senyor president. Breument, ha estat suficientment explicat,
es tracta que d’alguna manera ve a entendre que el administrat és un client i per tant
aporta els criteris d’eficàcia i d’eficiència que formen part del llenguatge habitual del
model d’administració que tots el grups d’esta Cambra tenen. Per tant, sembla més
que raonable i sembla molt raonable també que d’una mateixa manera que esta
Diputació presta serveis de suport a molts ajuntaments en diferents àrees, ho puga
fer també en una com esta que no pretén una altra cosa que facilitar la relació i la
bona qualitat dels serveis que presten els nostres ajuntaments. Votarem
favorablement.”
Sr. Jarque: “Gràcies senyor president. Senyores i senyors diputats. La Generalitat
Valenciana des de fa molts anys treballa, activament, en la modernització i millora de
la qualitat dels serveis públics atenent i responent a les peticions dels ciutadans a
qué serveix. Per a aconseguir este fi s’han desenvolupat diversos plans de
modernització. El projecte carta del ciutadà, regulant el decret 191/2001, de 18 de
desembre del Consell, la norma modificada i revisada respecte al que fa referència a
les cartes de serveis d’este decret, concretament el decret 62/2010, de 16 d’abril del
Consell i este decret impulsat per la Conselleria de justícia i administració públiques,
el decret 62/2010 en marc, del pla de modernització i innovació de l’administració
pública valenciana, 2013 estableix i aprova els instruments generals per a
modernitzar i millorar la qualitat dels serveis públics, dels ents, organismes i entitats
públiques que depenen de la Generalitat.
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Entre eixos instruments, el capítol 33 recull i regula les cartes de servis, inclús per a
millorar el servei de qualitat del serveis públics mitjançant compromisos de qualitat
davant dels ciutadans.
Per definició les cartes de serveis són un instrument de millora amb compromisos de
qualitat del serveis públics i les poden realitzar, tots aquells organismes i entitats del
sector públic que depenen de la Generalitat.
El fil conductor de l’acció de govern de la Diputació de Castelló, presidida per Javier
Moliner és la prestació de serveis a tots els ajuntament en igualtat de condicions
independentment del nombre d’habitants dels municipis. Ens preocupa i ho
demostrem diàriament donant resposta a les necessitat de tots els municipis,
especialment dels més xicotets.
Els anuncie que anem a votar a favor la seua moció perquè sempre estarem al
costat d’atendre les necessitats dels municipis de la provincia de Castelló. I volem
deixar constància de tot el que està fent la Diputació Provincial de Castelló per
mantindre i millorar la qualitat dels serveis públics. Miren, a finals de juny de l’any
2011 l’equip de govern va crear un grup de modernització, dirigit magníficament pel
diputat Luis Martínez, format per membres tècnics dels departaments d’informàtica,
cooperació, formació i Sepam. El 19 d’abril de 2012 va haver una reunió a la qual
ens haguera agradat que haguera participat també el partit socialista. També
enguany l’any 2012 i complint en els acords de la reunió de Cabanes a la qual
malauradament van decidir no vindre es va crear un grup de treball per a millorar
l’eficiència a la Diputació de la que formen part tots el grups representats en este
Plenari. A més a més, he de dir-los que la Diputació forma part de la plataforma de
l’administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
El servei d’assessorament a municipis, ara, este mes de setembre continuarà
implant la seu electrònica en els següents ajuntaments: Algimia d’Almonacid,
Atzeneta Bejís, Cirat, Corte d’Arenoso, Costur, Coves de Vinromà, Figueroles,
Higueras, Montan, Pavias, Soneja, Tales, Toràs, El Toro, Torre Endoménech,
Traiguera, Vilafames i Zucaina.
La implantació anem realitzant-la als ajuntaments que compleixen tres requisits,
primer tindre l’oficina virtual en funcionament, tindre aprovat definitivament una
ordenança d’administració electrònica i per últim autoritzar a la Diputació la custodia
dels certificats de seu electrònica i el segell de l’agencia de certificació de la
Comunitat Valenciana.
Pendents d’este últim tràmit, tenim els següents ajuntaments: Almedijar, Arañuel,
Argelita, Ayódar, Forcall, Gaibiel, Llucena, Pobla de Benifassà, Salsadella, Sant
Joan de Moró. Teresa, Todolella, Torralba del Pinar, Vall d’Almonacid, Vallat,
Vilafranca i Villamalur. La Diputació Provincial de Castelló va ficar en funcionament,
satisfactòriament, el tauler d’anuncis electrònic en l’ajuntament d’Almassora que va
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ser elegit com a pilot i anirem implantant-lo, progressivament, i gratuïtament a la
resta d’ajuntaments.
També volem dir-los les accions formatives dutes a terme per la Diputació Provincial
de Castelló en matèria de qualitat. De 2007 a 2010 es va fer un itinerari formatiu
dirigit al personal que està involucrat en la gestió de la qualitat s’incloïen les
següents accions formatives: les cartes de servici, el model EFKM, eficiència,
formació, qualitat i modernització, el sistema de gestió de la qualitat, diverses
metodologies de millora, medició i anàlisi de la satisfacció de la ciutadania atenent a
la norma ISO 9001 i este itinerari tècnic tenia una durada de 140 hores i van
participar 80 persones. Per a ampliar esta acció formativa els ajuntaments menors
de 20.000 habitants de 2008 a 2009 es va implementar una acció formativa
anomenada Gestió de la Qualitat en Municipis xicotets, de la qual es van formar50
persones. El Grup Popular de la Diputació Provincial de Castelló ha estat, està i
estarà en la tasca d’aconseguir una administració orientada al ciutadà eficaç,
eficient, moderna, innovadora i exigent. Gràcies senyor president.”
Sr. Gisbert: “El Grup Socialista de la Diputació també té un concepte d’això que ha
de ser la Diputació que va encaminat en este sentit, en el sentit de prestar
assessorament i ajuda als municipis, no volem una Diputació que tinga 25 caps, que
estiga en totes les qüestions, sinó que estiga centrada principalment en el que li
pertoca que és assessorar i ajudar i recolzar als municipis, en eixe sentit també
nosaltres entenem que la Diputació solament és un instrument, que la funció la tenen
els municipis, les competències les tenen els municipis i la Diputació ha de ser un
instrument perquè eixes competències que tenen els municipis es poguen
desenvolupar d’una manera més eficient de cara a la ciutadania.
I nosaltres sempre estarem també en l’intent i en aquells foros que es reunisquen
per millorar la Diputació. Si no vam assistir a la jornada, a la, convenció de Cabanes
era perquè enteníem que allò estava fet en un moment que després es va endarrerir,
però pensàvem que estava fet en una intenció simplement d’autobombo i que no era
un verdader debat perquè no es donava participació a tots, però que sàpiguen que
nosaltres estem oberts a això i jo els agreix que recolzen esta iniciativa que ja tenen
altres Diputacions i que pense que és un pas endavant en allò que la Diputació té
que fer de cara als municipis. Moltes gràcies.”
Sr. Jarque: “Moltes gràcies senyor president, intentaré ser un poc més breu. En la
Diputació Provincial de Castelló, ajuntament d’ajuntaments i gestor de gestions ja
col·labora colze a colze en els ajuntaments perquè definisquen, difonguen,
comuniquen els seus compromisos de qualitat dels serveis que presten que és la
finalitat de les cartes de serveis. En funció de la disponibilitat económica i tenint en
compte els recursos humans dels que disposem, hem de tindre en compte que
actualment les plantilles estan congelades, col·laborarem en tos els ajuntaments.
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Però caldria fer algunes reflexions que considerem oportunes. Els municipis tenen
autonomia per a organitzar el serveis que presten als ciutadans i si poden prestar-los
tenen també la capacitat per a plasmar-los i comunicar-los al ciutadans. Els nostres
ciutadans afortunadament han adquirit una cultura democràtica de exercir els seus
drets i de complir amb les seus obligacions, a més a més, tots els ajuntaments
compten en professionals, en funcionaris que coneixen els serveis que es presten en
els municipis i saben perfectament el catàleg de serveis en matèria social, sanitària,
educativa, etc. que les distintes administracions ofereixen als ciutadans. Després de
molts anys de treball les distintes administracions, els pobles de la nostra provincia
tenen una bona red de professionals que informen als ciutadans i la relació entre
ciutadà i funcionari és més pròxima i ferma si capa en els pobles més xicotets.
Les administracions inverteixen molts diners anualment per facilitar la informació als
ciutadans generant accessibilitat al sistema, cal destacar en este sentit la
incorporació de les noves tecnologies que han suposat un abans sense precedent
en este nivell.
El grup del partit popular de la Diputació com els havia avançat aprovarà esta moció
demostrant una vegada més el talant democràtic que ens caracteritza. Com equip de
govern tenim el compromís i la voluntat ferma de millorar la qualitat de vida i el
benestar de tots el pobles de la provincia de Castelló i dels ciutadans als que servim.
Moltes gràcies.”
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba la siguiente moción:
Exposición de motivos
“A medida que la sociedad avanza, la ciudadanía renueva sus
necesidades y se vuelve más exigente para alcanzar las expectativas que la
legitimidad democrática le permite. En este sentido, espera encontrar unas
administraciones públicas eficaces, eficientes y de calidad que aproximen sus
decisiones políticas y su quehacer diario a las nuevas necesidades.
Al mismo tiempo, como usuarios de los servicios públicos, los ciudadanos
tienen derecho a conocer con detalle los servicios que les ofrecen las distintas
administraciones y a recibirlos con una calidad mínima exigible.
Es por esto que el mantenimiento y la mejora de la calidad de los servicios
públicos, la eficacia de su prestación, supone un reto para los responsables
públicos y para el conjunto de las administraciones, que, en el marco de una
cultura de mejora continua y de satisfacción de la ciudadanía, debemos afrontar
con valentía y con imaginación, como una de nuestras principales tareas.
En este sentido existe todo un abanico de legislación, como el Real
Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para
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la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, o el Decreto
191/2001, de 18 de diciembre del Gobierno valenciano, por el que se aprueba la
Carta del Ciudadano en la Comunidad Valenciana y se regulan las Cartas de
Servicios en la Generalitat Valenciana, entre otros.
Y es en este contexto donde aparecen las Cartas de Servicio, como
instrumentos de información a la ciudadanía sobre los servicios gestionados por
las administraciones y como compromisos de calidad que las mismas se han
marcado en su presentación. La Cara de Servicio informa al ciudadano sobre los
servicios ofrecidos, sobre cómo, cuándo, dónde y a qué se compromete la
administración como fruto de su reflexión sobre lo que es capaz de hacer. Son
por tanto un documento informativo que a la vez asume compromisos, y por ello
supone un acercamiento a las exigencias ciudadanas y a las propias exigencias
inherentes a la mejora continua de la democracia, entendida como gobierno del
pueblo para el pueblo.
Sin embargo, elaborar una carta de servicios con compromisos concretos,
a partir de una completa evaluación, y proceder a una posterior certificación de
calidad de los servicios ofrecidos, puede estar más allá de las posibilidades
técnicas y humanas de algunos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños.
Por todo ello, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Que por parte de la Diputación de Castellón se ofrezcan los mecanismos
adecuados, así como todo el apoyo técnico y humano, para que aquellos
ayuntamientos que lo deseen puedan elaborar con garantías su Carta de
Servicios, así como para llevar a cabo todos los trámites oportunos para la
posterior certificación de calidad de las mismas.”
2. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA DE LES ENTITATS
DEDICADES A L’ACCIÓ SOCIAL.
- ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL GRUPO POPULAR A LA MOCIÓN DEL
GRUPO SOCIALISTA SOBRE ENTIDADES DEDICADAS A LA ACCIÓN SOCIAL.
Antes de la votación interviene, en primer lugar, el Sr. Colomer:
“Moltes gràcies senyor president. Jo crec que tots sabem que Castelló ha viscut
recentment una noticia molt trista, tot un pas enrere del que és la política social, la
voluntat de aconseguir una societat que reconega els drets socials dels ciutadans i
de les persones que més ho necessiten, crec que ha sigut una decisió que ha fet mal
als malalts, als familiars i als professionals que es dediquen a l’acció social, al
intentar complir de la millor manera possible en els drets socials que tenim com a
ciutadans.
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Crec que es un tancament que estava tancat, estic parlant com vostès poden figurarse del desallotjar a la Associació de malats de l’alzheimer del centre la Pineda, en
Castelló capital. No és un fet aïllat, totes les associacions lligades a la defensa, a la
cura, al tracte, a l’acompanyament de les malalties lligades a la salut mental estan
patint moltes dificultats. Segurament l’inventari, el glossari d’accions que pateixen, la
morositat de la Generalitat és immens, però allí on més mal fa constatar la morositat,
la desídia, el que no arriben els compromisos pactats i signats que és trist, no estem
parlant de promeses frustrades, quan al polític li se calenta la boca en campanya
electoral i promés coses que després no pot complir. Estem parlant de compromisos
formals, oficials, històrics, consolidats que no s’estan complint, en estos moments.
Jo crec que eixa és la radiografia, la diagnosi que podem compartir tots.
Absolutament tots dels que estem aquí.
Això està portant a la ruptura d’una trajectòria, a la formalització d’eros per part
d’estes associacions, els professionals que es dediquen ho fan moltes vegades,
durant molt mesos estan treballant sense cobrar, Abans parlàvem de sous, es podria
reorientar este estalvi, bé a subsanar este panorama tan trist per a molts
professionals. De manera que podem afirmar que la Generalitat en este moment es
converteix d’una manera directa en una autèntica fàbrica d’aturats, per incomplir
compromisos formals, no promeses sobrevingudes, no definides, sinó un autentica
fàbrica d’aturats. Professionals que no cobren, moltes dificultats el que podríem
anomenar tercer sector de l’economia social dels nostre territori.
Destacar que de tots els angles que té esta tragèdia que en té molts totes les cares
de la crisi d’esta situació tan greu que vivim, en l’àmbit que ens ocupa en la matèria
objecte de la moció que presentem i estem defenent, la taca d’empleo, els jocs de
treball voldria, efectivament que no se’ns passara de llarg, sinó, posar l’accent, posar
l’èmfasi en esta qüestió també. El tercer sector de l’economia totes estes
associacions que pateixen la morositat deliberada del Consell de la Generalitat
omplint un paper, un espai que deixa vacant l’administració pública.
Per tant contemplar estes associacions como un espai social, de l’economia del
màxim interés perquè estan salvant la cara als poders públics perquè no arriben els
poders públics a donar satisfacció a este àmbit de la gestió social hauria de ser un
element de màxima reflexió a l’hora de descartar les ajudes i de ser tan tacaños per
dir-ho així. Practicar estes retalles brutals precisament en estos col·lectiu que li han
salvar durant molts anys la cara als poders públics.
Per tant, presente sense més preàmbul esta moció que té quatre punts:
El primer és una evidencia, és una qüestió de seguritat jurídica és una qüestió que
està un poc en l’òrbita del discurs oficial. Ahir jo escoltava al president Rajoy parlar i
traure pit sobre el pago a proveïdors feia un diagnòstic prou encertat d’eixa situació,
però aquí no ho hem viscut, d’alguna manera eixe esperit que deuria presidir la
reacció del Consell, el despertar del Consell perquè hi ha col·lectius que fa varios
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anys que no cobren, no són sis mesos, ni cinc, ni quatre, varios anys, alguns d’estos
col·lectius. Per tant, el primer punt pagar tot el que es deu, pagar tot allò que està
compromès, no qüestions interpretables, sinó allò que està subscrit, formal i en tota
la solemnitat del món.
Dos. Donar seguretat i estabilitat de cara al futur. La Generalitat té que si vol
preservar l’estat social si pot preservar, ja no dic jo anar més, que deuria, preservar
el que hi ha, deuria donar garanties de què bé, hi haurà un escenari d’estabilitat
financera per a tot el tercer sector de l’economia social, en el tema que ens ocupa,
en el territori que ens preocupa que és la provincia de Castelló.
Tres. Implicació de la Diputació, d’acord sempre en els ajuntaments, en aquells
municipis que tenen instal·lacions, centres on treballen estes entitats, per tal de no
viure episodis com per exemple, la reducció a la meitat de l’ajuda als malalts de
l’alzheimer, que hem viscut en esta Diputació, tan eficaç i tan eficient, però que hem
reduït a la meitat les ajudes a l’alzheimer. Vull dir compromís, implicació de la
Diputació.
Quatre. També compromís, implicació de la Diputació i crec que també de la
Generalitat, bé jo ho recorde en cada Ple, pràcticament, senyor president i acabe,
però fa tres anys, ens aproximem al quart any que es va acabar la construcció del
centre ocupacional per a persones discapacitades de Penyeta Roja, quasi quatre
anys fet i tancat. Jo recorde les excuses, ja no estan els diputats que atacaven i no
tenien lla humilitat o la capacitat autocrítica d’entendre que allò no anava bé, ja
portem quatre anys tancat i el centre ocupacional per a persones discapacitades de
Penyeta Roja, que depèn de vostès, tancat.
Això és en termes d’oportunitat perdudes, en termes de lloc de treball, en termes
d’atenció al malalts, en termes d’atenció als familiars, en termes d’esperança per a
molta gent els que més ho necessiten, el darrers de la fila per dir-ho en estos
termes, continua tancat.
Per tant, el quart punt i acabe, des de la serenitat i la convicció de qué entendran
perfectament, este propòsit que ha de ser també el seu, que s’obriga d’una manera
immediata este Centre en defensa de la gent que ho necessita. Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies, senyor president. La Constitució en el seu mateix preàmbul reconeix la
condició de l’estat social de l’estat espanyol i el desenvolupa en el capítol III, títol 1 i
7 diu que la consagració de l’estat social implica que els poders públics no només
permeten la igualtat i la llibertat sinó que han de intervenir activament en promoure
aquells valors i remoure obstacles que impedeixen o dificultat la plenitud i l’estat
social reclama que els poders públics desenvolupen una activitat tendent a
aconseguir una igualtat material i una efectiva lliberta. Ho recull bàsicament així la
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Constitució. I és cert que l’ordenament jurídic permet que ho faça la pròpia
administració de mutuo propio per figures interposades i és així on encaixen estes
ONG,s de què parlava el senyor Colomer.
L’altre dia deia el conseller de sanitat que aquells ciutadans i ciutadanes que
quedaren fora, per dir-ho així del règim general, d’atenció primària no havien de patir
perquè es farien càrrec les ONG,s. Oblida dir que eixes ONG,s ho fan com a figura
interposada que qui té l’obligació és la pròpia Administració i per tant, té també
l’obligació de subvencionar i pagar eixe servei que le presta l’ONG i oblida el senyor
conseller dir que no ho poden fer sovint perquè el Consell, del que forma part, no
paga o paga tard i paga malament.
Nosaltres haguérem votat a favor de la moció del partit socialista i a més a més, en
tot el convenciment, no podem votar a favor de l’esmena del partit popular perquè no
ens sembla raonable donar-li gràcies a l’administració per fer allò que ve obligat a fer
per llei i damunt fer-ho malament. Recorda d’alguna manera, si em disculpen, la
seua esmena el llenguatge administratiu aquell antic, arnat, d’olor a naftalina de
“gracia que espera recibir de su recto proceder, cuya vida guarde Dios muchos
años.” Això en democràcia no cap, és l’obligació formal de la Conselleria, de les
diferents Conselleries, dels diferents organismes de la Administració prestar eixos
serveis i no es presten en la suficient urgència i en la suficient puntualitat, els
pagaments no arriben i si no que ho pregunten als afectat de la síndrome de down
que han estat tot l’estiu immobilitzats, o a l’associació de fibromialgia, o d’esclerosi
múltiple, o la casa d’acollida de Castelló que ha tingut que tancar perquè no podia
mantindre’s etc.
Són massa els exemples d’incompliments amb l’obligació de pagar puntualment un
servei per part de les administracions com perquè el meu grup vote, avui,
favorablement donant-li les gràcies a la administració per fer malament allò que té
obligació formal de fer bé.”
Sra. Pallardó:
“Gràcies, senyor president. El grup popular s’ha vist obligat a presentar una esmena
a la totalitat perquè no podem, no estem d’acord en els plantejaments, en l’expressió
de motius de la moció presentada pel partit socialista i no estem d’acord i a més a
més, pensen que n’hi ha algun que altre plantejament que ara vorem contradictori i a
més a més, crec que n’hi ha que clarificar algunes qüestions.
Mire senyor. Colomer, vosté en el primer paràgraf de la moció diu clarament que
acaba de viure Castelló un dels fets més lamentables que recorden en matèria
social, el tancament del centre d’alzheimer La Pineda. Jo li diré senyor Colomer que
un dels fets més lamentables que ha viscut esta provincia, esta comunitat i este país
és l’aplicació de la llei de Dependència que el seu govern va aprovar l’any 2006.
Vosté sap que és una llei que contemplava que el màxim de finançament de l’estat
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fòra de 50% i vosté sap que el govern autonòmic i ho sap igual que jo, ha estat
suportant des de la seua aprovació el 80% d’eixe finançament i la aplicació de
l’estat, finalment en contra de les expectatives creades, ha sigut del 20%.
A més a més, una llei de Dependència que contemplava que la figura del cuidador
no professional, fóra una excepcionalitat i sin embargo ha sigut una figura extensa i
una figura comú. De manera que en este moment en la actualitat les prestacions
econòmiques per als cuidadors, no professionals són del 50% i això ha fet que totes
les previsions de les comunitats autònomes hagen quedat absolutament
desbordades. En Catalunya en el 21%, en Múrcia en el 33%, en Castilla la Mancha
en el 35%, també en la Comunitat Valenciana en menor mesura. A més a més, li diré
més, fins tal punt és un fet, efectivament lamentable que en contra del que se
esperava de l’expectativa de creació d’empleos al final eixa extensió de la figura del
cuidador no professional, en datos objectius, en el 2011 ha hagut una baixada de
8.000 empleos de professionals en el sector del servei socials.
A més, una llei de Dependència que ara quan arriba este govern es troba en què el
Ministeri no ha pagat les quotes de la seguretat social i segons ens va dir l’altre día,
dels cuidadors no professionals que no tenen protecció social i segons ens va
informar l’altre día el Secretari Autonòmic en el Comité consultiu d’atenció a la
dependència, n’hi ha un forat en la tresoreria de l’estat de 1.000 milions d’euros
perquè el govern de Zapatero no ha pagat les quotes, en eixe concepte.
Clar que n’hi ha retrassos en els pagaments, senyor Colomer, i ara ha de vindre el
partit popular a fer una reforma que vostés ja van començar a perfilar perquè es van
donar compte que no era viable aquesta llei de dependència, que no era viable la
seua aplicació i ara hem de endurir els requisits per a la figura del cuidador no
professional i ara hem de donar prioritat al nivell tres, als grans depenents d’esta
provincia, perquè cal corregir eixos desequilibres que la llei en un principi ha generat.
El que és lamentable, senyor Colomer, jo li ho diré és lamentable que en esta
provincia i ho sé perquè jo xafe la provincia, parle en els veïns, parle en els
ciutadans i parle en les famílies, n’hi ha gent que té aprovada la dependència i
reconeguda una prestació económica, com cuidador no professional, des de l’any
2010 i estiguen en l’any 2012 i no haja rebut encara ni un sol euro d’eixa prestació
económica, això sí que és lamentable per la falta i la mala aplicació, d’una llei
aprovada pel seu govern quan estava al front d’esta nació.
En segon lloc, m’agradaria clarificar-li un altra cosa, llig tota la moció i no pense que
ho faça intencionadament, però es cert que en ningun moment vosté del seu text, ni
de la seua exposició de motius, ni les propostes d’acord nomena una de les
verdaderes conquestes socials d’esta provincia como és l’obertura del centre Gran
Via. Un centre en qué la Diputació de Castelló ha aportat, eixa Diputació que vosté
diu que no serveis i que hi ha que eliminar perquè les Diputacions no serveixen per a
res. Mire esta Diputació ha cofinançat junt en l’ajuntament de Castelló i junt en la
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Generalitat Valenciana el 21% d’eixa inversió que suposa 8 milions d’euros, esta
institució ha aportat 1.600.000 euros a la construcció del Centre Gran Via i aportarà
273.000 euros per al seu equipament, junt al 58% que aporta la Generalitat i l‘altre
21% que aporta l’ajuntament de Castellón. Un Centre que té unes magnifiques
instal·lacions, un centre que té 263 places de les quals 50 es reserven per als
malalts d’alzheimer, 33 de día i 17 de residència. Un Centre que té uns magnífics
programes i ho sé perquè he estat allí i ho he pogut comprovar de primera mà,
magnífics programes assistencials per a tots els usuaris i un centre, senyor Colomer,
que ha creat en esta provincia 80 empleos i això sí que són empleos, sí que són
empleos reals.
En tercer lloc m’agradaria també clarificar algo perquè realment crec que hi ha un
plantejament contradictori a la seua moció, per una banda vosté diu en el primer
paràgraf que un dels fets més lamentables és el tancament de La Pineda, i per una
altra banda només un full darrere diu que la Generalitat Valenciana garantirà
l’estabilitat financera de totes les entitats que avui es dediquen a l’acció social i estan
assumint espais de gestió que d’una o altra manera hauria d’assumir directament
l’administració. Es que això és el que s’ha fet en l’obertura del Gran Via., senyor
Colomer, és que és això és el que s’ha fet. Es que ara vosté em dirà, no però, es
que el Gran Via s’ha adjudicat a una empresa privada, efectivament, s’ha adjudicat
la gestió a una empresa privada, però qui té la titularitat i qui té la responsabilitat
última del bon funcionament d’eixe Centre i del bon funcionament dels programes i
de que siga l’atenció de qualitat als afectats i als usuaris és la Generalitat
Valenciana, dit això a vore si anem clarificant algunes qüestions i no plantegem
coses contradictòries i des del meu punt de vista bastant incoherents.
Mire, per a acabar, me pareix d’una desfachatez institucional absoluta que vosté
vinga ací a dir-nos en la seua moció que han demanat moltes voltes un canvi en les
prioritats del govern entenc que valencià per tal de garantir la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats. senyor Colomer, vol que li diga a vosté quina és la prioritat del
govern valencià? Vaig a dir-li-ho, la prioritat del govern valencià és que dedica el
84% del seu pressupost a les polítiques socials, la prioritat del govern valencià és
que en este moment en la Comunitat Valenciana hi ha 27.680 places residencials i
4.993 places de dia, eixa és la prioritat del govern valencià. I la prioritat del govern
valencià i vaig a agafar només una ordre que s’ha publicat este mes i només vaig a
citar les inversions per a Castelló és que el govern valencià destina a centres de dia
per a persones amb discapacitat 215.000 euros més de 800.000 euros a centres
d’atenció primerenca, 1.500.000 euros a centres ocupacionals d’esta provincia,
2.300.000 a residencies per a persones amb discapacitat, vora un milió d’euros a
vivendes tutelades, més de 600.000 euros a centres de rehabilitació i integració
social, 288.000 euros a vivendes tutelades per a persones en malaltia mental
crònica, vora 7 milions d’euros només en una ordre, en una resolució del govern
valencià. Eixa és la prioritat del govern autonòmic del partit popular.
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Vol que li diga quina és la seua prioritat, senyor Colomer?, La seua prioritat és que
quan el ministre Eduardo Zaplana, ministre en aquell moment va aconseguir un
compromís per a la construcció del Centre Gran Via de Castelló va a ver un canvi de
Govern i vosté se’n recordarà igual que jo perquè pareix que la cosa estiga molt
lluny, però en la història és molt recent. Vosté se’n recordarà que el ministre Caldera
va canviar eixe compromís en la provincia de Castelló, per a un centre en la
provincia de Salamanca.
Jo crec que eixa és la defensa que vosté fa dels interessos dels castellonencs, eixa
és la defensa que vosté fa de les polítiques socials, perquè vosté no està al marge,
vosté està representant al partit socialista i en este escó està representant a un partit
que ha dut a Espanya a la més absoluta ruïna.
Nosaltres entenem la delicada situació que estan vivint en este moment les entitats
socials i les entitats prestadores de servei, el anomenat tercer sector de l’economia,
ho entenem i per això la nostra esmena, si l’ha llegida instem a la Generalitat
Valenciana a qué continue pagant a les entitats, perquè ja ho està fent, a les entitats
prestadores de serveis socials i l’acció comunitària i atenga els compromisos
adquirits a la major brevetat i entenem la protesta de les entitats locals i entenem la
reivindicació i els demanem disculpes i la veritat és que les respectem, però el que
no podem entendre es que vosté se sume a eixa protesta, perquè vosté senyor
Colomer ha sigut el causant de la situació d’aquest país. Ho sento molt, senyor
Colomer, però es que vostè forma part del grup socialista i ha sigut el grup que ha
dut aquest país a la situació en qué ara estem.
Mire, voldria acabar la meva intervenció citant a un filòsof, ja sé que en això vostè
em du avantatja i que vostè es llicenciat en filosofia i jo no, i perquè vostè té eixa
pràctica de, en tots els plenaris, il·lustrar-nos en algun filòsof. Jo crec que
compartirem l’admiració per Sèneca, que deia que ‘no hay viento favorable para
quien no sabe donde va’, eixe es el seu problema i el del seu grup, Sr. Colomer, que
vostès no saben on van perquè diuen una cosa i fan un altra. Perquè aproven una
llei i desprès no poden aplicar-la. Perquè vostè ve ací en una moció i se erigeix com
a defensor i salvador de les polítiques socials quan vostès han creat i han dut a
terme, i ens han deixat com a legat i com a herència a aquest país, la pitjor política
social que pot haver. Sr. Colomer, cinc milions i mig de parats. Eixe es el seu legat i
eixa es la seva política social. Cinc milions i mig de drames personals i molts més
milions i mig de drames familiars.
Sap el qué li dic Sr. Colomer, mire, després de la gestió de 8 anys de govern
socialista d’aquesta nació, després de tot el qué hem vist, de com van agafar vostès
Espanya i com l’han deixada, pensa que ni el partit socialista governant aquest país
podria arribar a més ni Espanya a menys. Moltes gràcies Sr. President.”
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Sr. Colomer.
“Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pallardó, la veritat és que la idea esta de citar als
filòsofs i tal, sempre que hem volgut un poc l’argument “actominem”, han entrat per
ací, com menyspreant la filosofia i tal. Crec que no he citat mai a cap filòsof,
precisament, curant-me en salut perquè els conec de molts anys. Conec la forma
d’argumentar seva i perquè comença d’aquesta manera quasi anecdòtica? Perquè
aquest argument que no es així, algú recorda que he citat algun filòsof ací? Però en
alguna cosa tan fàcil i tan senzill com això, a partir de ací, tot.
La resta de arguments, Sra. Pallardó, jo la respecte molt, però la veritat és que posa
en dubte tot el que vostè esta dient des del punt de vista del rigor estadístic, científic,
tècnic... de tota la valoració que vostè ha fet de l’aplicació de la llei de dependència.
Ha usat un argumentari que el coneguem de molts anys, però no és així. El
compliment de la llei de dependència, pregunte vostè a Andalusia, pregunte a
Castilla La Mancha, pregunte a les organitzacions del tercer sector que avui estan en
el centre del debat que presentem i no en tot el que vostè ha contestat.
La opinió autònoma e independent que tenen de la gestió de la llei de dependència
en la Comunitat Valenciana. I xoquen frontalment, contradicció al 100%, en el que
diu vostè. Han mort moltes persones de la província de Castelló esperant la
valoració i l’ajuda, moltes, i ara vostè diu que és culpa del govern socialista? No se
sap ni les competències ni en la arquitectura institucional qui té que fer que, jo no sé
qui li ha preparat el guió, però torne a dir-li, una esmena a la totalitat li presentaria jo
sobre l’argumentari que ha gastat avui. Jo he intentat acotar molt la qüestió al tema
de Castelló i a qué la Diputació Provincial de Castelló puga exercir la voluntat
reivindicadora davant de Valencia. Vostè ha presentat aquí una esmena a la totalitat
que només li ha faltat l’arpa, l’arpa per acompanyar la glossa de les excel·lències de
la Generalitat, quan deu ser la única que queda en tot el país atrinxerada en les
excel·lències de la Generalitat. Si pràcticament ahir el Sr. Rajoy demanava perdó
perquè ha tingut que fer coses que ell no volia, no esperava, jo puc pensar el que
puc pensar, però el que va dir ahir..., i ara vostè passa a la ofensiva traient pit sobre
la qüestió de que són excel·lents gestionant les polítiques socials.
Mire, jo no sé el que destinen, a ben segur que no es el 86% de la llei de
pressupostos de la Generalitat, no sé qui li ha preparat el guió, però una cosa serà el
que nominalment fixen en el pressupost i l’altre és el que realment arriba. Que no
arriba? No puc processar totes les queixes i qüestions concretes de mancomunitats,
de AEDL’s, d’assistents socials, tots els incompliments dels diners que no arriben,
perquè són els diners que no arriben als seus alcaldes, als seus que la informen en
el tema de la tramitació en els expedientes per a la dependència, ho han tingut que
avançar els ajuntaments perquè la Generalitat no paga.
El seu discurs no té deixalles. Jo no sé si vostè roda la província, segur que sí, jo la
veig als diaris i tal, es mou molt, efectivament, però jo no sé en qui parla. Nosaltres
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sí que parlem en tots, especialment en la gent lligada a les infermetats mentals i a
moltes altres associacions que reben i pateixen la morositat i no tenen eixa
percepció. No tenen la percepció triomfalista i en eixa eufòria que vostè conte la
seva pel·lícula.
La Pineda no es un fet aïllat. La Pineda és un drama. I és una pèssima noticia per a
l’acció social i per als drets socials. Era un centre exemplar que vostès han
desmantellat. I això és molt greu. Vostès, em refereix, a la Generalitat. I jo encara
crec que la Diputació pot alçar la veu i pot mostrar símptomes de defensa de
Castelló per damunt del partit polític. I jo crec que això seria molt positiu, que
recuperarem, si es que alguna vegada l’hem tinguda, eixa vocació de reivindicar per
Castelló. Anteposar el territori, els ciutadans d’ací, a les sigles del partit. I vostè avui
ha fet una posició, potser desconeguda en la història recent d’aquesta Diputació,
complaent respecte a les polítiques de la Generalitat, el qual em sembla
absolutament inadequat en aquestos moments.
Mire, contrasta tot el que li deuen a aquest sector en els 35.000.000 €, que sols en
publicitat, no en infraestructura, s’han gastat en l’aeroport de Castelló, per a ser un
dels espais de menys prestigi que podem traslladar com reconeix tota la premsa
econòmica especialitzada del món. Divuit milions per la gestió arrogant en sobrecostos que haurem de pagar tots els ciutadans, els sobresous de Castelló Cultural,
els 57.000 € de la valla del Hospital de la Vall, que no està el hospital ni se’l espera.
Tot això, que estem dient, contrasta en negar-li el pa i la sal als malalts d’alzheimer, i
vostè que és la titular de la temàtica en aquesta Casa, ha reduït a la meitat la ajuda
als malalts de l’alzheimer. Jo no seria tan bravucona com vostè, em permet i en tot
els respectes del món. En un tema com aquest, perquè en altres hem entrat en altre
to.
Mire, una Generalitat i acabe, Sr. President, morosa i injusta en els malalts, en els
familiars, en la gent, en els professionals, en els treballadors. Parle vostè en tots
estos col·lectius. Jo estic segur que ho fa, i avui no té res a veure el seu discurs aquí
en la realitat que segur deu d’escoltar. I una Diputació, que es el que no esperava, ja
no muda, o afònica, si no palmera del menyspreu del Consell a la província de
Castelló. Aduladora, jo no sé si han llegit: “agradecer a la Generalitat las
inversiones.” Mai havia vist una esmena tan palmera, només ha faltat traure l’arpa o
el llaüt per a glosar les excel·lències en aquestos temps que corren, Sra. Pallardó.
Fa falta més pols polític ací. Son temps de fermesa, de determinació i de rebel·lia
per Castelló, Sra. Pallardó, i per els malalts, per els familiars i per els professionals
que era el sentit de la nostra moció. I no fan falta actuacions quasi musicals com la
que li hem escoltat en tot els respecte del món. Moltes gràcies.”
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Sr. Nomdedéu:
“Gràcies Sr. President. Si ho he entès bé, hi ha quatre punts fonamentals en aquest
debat. La llei de dependència, el finançament, la filosofia i la música barroca. Em
referiré primer als dos primers que són els que poc o molt controle.
La llei de dependència es ben probablement, una de les lleis més ben intencionades
que s’han fet en els últims anys i probablement també una de les tècnicament més
defectuoses que s’han fet en els últims anys. Entre altres coses perquè, per
exemple, en vàries competències pròpies d’algunes autonomies i comprendran que
per a un nacionalista això, doncs, resulta incòmode. Una llei en un greu dèficit per al
que fa al finançament, això ha dit la Sr. Pallardó, però clar, quan parlem del
finançament i dels problemes de finançament que tenim nosaltres des de la
Generalitat, u no pot obviar que el finançament que tenim és el fruit de l’acord de
dues majories absolutes, la del Sr. Zaplana en el Sr. Aznar per un costat, u no pot
obviar com el Sr. Olivas, i en el seu cas me costa després del que ha fet en Bankia,
va condonar el deute històric que se’n deia, i després el finançament es consagra en
un estatut votat pel partit popular i el partit socialista. Eixa es la realitat de la situació
econòmica que tenim nosaltres com a valencians i valencianes. Si no tenim una
situació econòmica diferent i un model de finançament diferent es perquè vostès,
bàsicament el partit popular, i després en el estatut, partit popular i partit socialista,
han decidit i quin es el model. Per exemple, no revisable per el número de habitants,
ara que se’n queixen. I ho van pactar el Sr. Aznar i el Sr. Zaplana, tots dos en
majories absolutes.
Per tant, hagueren pogut pactar una cosa ben diferent. En qualsevol cas, és una llei
que haurem de complir. I la diferència, com bé s’ha dit ja abans, entre els diners
destinats a Castelló, que ens relatava la Sr. Pallardó, i els diners realment ingressats
en els comptes corrents de les ONG,s que presten serveis a càrrec d’administració
pública o d’ajuntaments, que encara tenen factures pendents per aquestos serveis,
eixa és la diferència que per a nosaltres és fonamental. De fet, jo li preguntaria al Sr.
Moliner si en el cas de qué ell fóra Conseller de Benestar Social o de Sanitat,
acceptaria el repte de condicionar el cobrament del seu sou puntualment al fet de
qué la Conselleria que dirigeix paga puntualment a les ONG,s. Ho ha fet en esta
Casa, la cosa l’honora, perquè esta Casa paga puntualment. M’agradaria saber si
tindria el valor polític, vostè i el seu banc, de tapar-li els descoberts si té que esperar
a cobrar quan paga la Conselleria.’”
Sr. Presidente:
“No comentaré futuribles, improbables e incerts.”
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Sra. Pallardó:
“Gràcies senyor president. Jo també amb tots els respectes, senyor. Colomer, he
escoltat la seva segona intervenció, però faré com a que no. Perquè mire, vostè vol
dur la política social on a vostè li interessa, a l’oportunisme polític, però jo vull dur la
política social a la realitat i vull dur la política a la realitat d’esta província i esta
institució. Mire, la realitat social es que es un objectiu ara mateixa en la província,
també a nivell nacional i a nivell autonòmic, per suposat, recuperar l’ocupació en
aquest país, eixa ocupació que després de 8 anys s’han encarregat de destruir.
Perquè ens preocupen els cinc milions i mig de persones que volen treballar i no
poden fer-ho. Perquè ens preocupen les famílies que no poden viure perquè no
poden arribar a final de mes. Es que eixa és la política social. Perquè ens preocupa
la falta de creixement econòmic, ens preocupa l’absència d’activitat econòmica i per
tant, la manca d’ingressos, la reducció i les caigudes d’ingressos a les
administracions públiques.
Esta situació és la que hem heretat. No es que em pose bravucona ni res, però es
que és la situació que hem heretat, i vostè no pot viure al marge d’això ni pot estar al
marge, ni pot fer com a que no va en vostè la cosa i com a que vostè no sap res
d’eixe tema. Mire, el que es piròman no pot ser bomber, el que encén el foc no pot
venir després a apagar-lo. I el que és el responsable de bona part de la crisi, sinó de
tota d’aquest país, no pot ara venir ací a aquest plenari a erigir-se en salvador de les
polítiques socials.
Senyor Colomer, jo crec que no ho ha mesurat bé de venir a aquesta institució a
defensar aquestes polítiques socials. Mire, justament, en aquesta institució té molt
poc que dir i molt que escoltar. I li diré perquè. Vostè esta en una institució en qué a
pesar de la retallada del pressupost, destina el 20% del pressupost global a
polítiques socials. Vostè esta en una institució on es destinen més de 500.000 € a
les entitats prestadores de serveis socials i a les mancomunitats d’aquesta província
per tal de cofinançar els serveis socials de base, els equips de base de tots els
ajuntaments. I perquè vostè està en una institució on es destina, 1.000.000 € aquest
any i 2.000.000 €, l’any passat, en convenis per a desenvolupar projectes d’acció
social i per a generar ocupació en l’àmbit social. Està en una institució on s’ha
col·laborat en tots i cadascú dels centre de dia de l’associació de familiars
d’alzheimer en esta provincia, i li parle d’Onda i li parle de Benicarló i li parle de Vall
d’Uixó i li parle de Castelló, senyor colomer, es que esta institució ha aportat més de
600.000 € a l’associació de familiars d’alzheimer i vosté està en una institució on el
Complex Soci Educatiu de Penyeta Roja es destinen 5,5 milions d’euros i on es
destina atenció i ajuda benèfica i assistencial 300.000 € cada any.
Pense que vostè s’ha equivocat d’escenari, encara ens en recordem quan en època
socialista, en esta casa, es destinava el 0,012% a polítiques socials del pressupost.
Perquè esta és una institució que ha pres iniciatives que mai abans s’ha vien pres,
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perquè mai abans s’ha vist la necessitat de prendre-les. Ës una institució que s’ha
adequa i s’ha adapta a les necessitats reals. I li vaig a dir algunes accions que hem
fet en defensa d’eixes polítiques socials perquè ens les creiem, li recordaré que la
Diputació de Castelló ha repartit més de 6 tones de carn a gent necessitada, en un
conveni que hem fet en els municipis de més de 20.000 habitants i en aquells on hi
ha festivals taurins i que ara per cert s’han sumat companys com l’alcalde de
Vilavella, l’alcalde de La Llosa o l’alcalde de Vilafamés, per cert ningun ajuntament
s’ha adherit a este conveni, del seu color polític. Li recordaré que en esta Casa hem
arribat a on acord en Consum perquè puga distribuir en aquells municipis on hi ha
ONG,s en infraestructura suficient per a arreplegar i distribuir aliments tres voltes a la
setmana. Vosté ve a defensar polítiques socials a una institució que ha firmat un
conveni en els cinc confraries perquè és puga destinar un aliment car com és el peix
a famílies en situació precària, una institució on s’han repartir més de mil peces de
roba en un conveni de clubs esportius, on s’han repartir vora dos mil joguets perquè
ningun xiquet es quede sense el seu joguet a Nadal, en esta provincia; perquè hem
fet actes benèfics i actes solidares i, vosté ho sap com jo, per a suplir eixos retalls
que ací també, ací en la pròpia Casa hem hagut de fer i perquè hem repartit més de
mig centenar d’electrodomèstics entre cases d’acollida, centres residencials i centres
de discapacitats. Finalment, perquè vosté està en una institució que està fent, en
este moment, un estudi de racionalització de les línies de transport que va a
possibilitar un estalvi de vora a 50.000 euros, no la institució, que només s’estalvia
8.000 euros, sinó un estalvi a les entitats prestadores de serveis socials que utilitzen
transport adapta i als propis usuaris.
Y finalment perquè vosté senyor Colomer està en una institució on el president de
mutu propio va aprovar destinar 50.000 euros a un fons extraordinari d’emergència
social que anirà destinat als menjadors socials d’esta provincia oberts a la
ciutadania. Per tant, una institució que es preocupa i molt per les polítiques socials i
la veritat es perquè, jo els meus companys, aquest president es creu la institució
provincial i es creu la política social.
La veritat és que no he trobat cap filòsof en esta ocasió que em poguera il·lustrar per
a explicar-li quin és el drama del partit socialista, el seu drama, el seu i el del seu
partit és que vosté no es creu esta institució; no es creu esta institució i no es creu
les polítiques socials d’esta provincia, perquè creure les polítiques socials no es
vindre ací una vegada de cada tant per oportunisme polític a presentar una moció en
defensa de polítiques socials. Creure les polítiques socials es xafar el carrer, xafar la
provincia, es escoltar a la gent, és atendre les seus demandes, les seus inquietuds i
després tornar al despatx i tancar-se per a fer estratègies i programes de caràcter
social que donen resposta a eixes demandes. Això és creure’s la política social.
Jo ho sent-ho molt i en tots els meus respectes, però després de llegir al seua
moció, després d’escoltar la seua primera intervenció, després d’escoltar i fer com a
que no escoltava la seua segona intervenció, encara en este moment no sé quina és
la seua política social i encara, en este moment, no sé quines són les iniciatives que
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el seu grup ha pres, ni quines accions per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans
d’esta provincia al marge de la desfatachez institucional i del oportunisme polític.
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 PSOE:
MOCIÓN
Exposició de motius
“Castelló acaba de viure un dels fets més lamentables que és recorden en
matèria social. El tancament del Centre la Pineda, dedicat a l’atenció a malalts
d’alzheimer, ve a confirmar una escalada injusta i intolerable en les retallades als
drets socials.
Totes les associacions, ONGs i entitats dedicades a l’acció social estan
patint, en el millor dels casos, retrassos insuportables en el cobrament de les
subvencions i el compromís que la Generalitat Valenciana tenia i té adquirits. La
morositat del Consell està perjudicant greument el funcionament i l’estabilitat del
anomenat Tercer sector de l’economia.
D’aquesta manera, a la desesperació de malalts i familiars, cal afegir la
destrucció de llocs de treball que, d’una manera directa, està ocasionant la gestió
del Consell.
Hem demanat moltes vegades un canvi en les prioritats del Govern per tal
de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Per tot això, el Grup Socialista de la Diputació, presenta la següent moció
per al seu debat i aprovació al Ple:
1- El Ple de la Diputació insta a la Generalitat a satisfer totes les quantitats
compromeses i no pagades a totes les entitats dedicades a acció social en la
provincia de Castelló.
2- La Generalitat Valenciana garantirà l’estabilitat financera de totes les entitats que
avui es dediquen a l’acció social i estan assumint espais de gestió que, d’una
altra manera deuria assumir directament, l’administració pública.
3- La Diputació Provincial dedicarà, d’acord amb els municipis afectats, els recursos
necessaris per a mantindre i impulsar els projectes d’atenció als col·lectius
vinculats al món de la dependència.
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4- La Diputació provincial obrirà d’immediat el Centre Ocupacional per a persones
discapacitades de Penyeta construït i acabat des de fa anys, i que
malauradament continuarà tancat.”
ENMIENDA
“Las entidades prestadoras de servicios sociales y otras asociaciones de carácter
social no son una excepción en el conjunto del tejido socioeconómico, y se han visto
afectadas por una crisis económica sin precedentes en España.
En la Diputación de Castellón somos conscientes y reconocemos el esfuerzo y
dedicación de la Generalitat Valenciana por conseguir mantener el nivel de
aportación económica a estas entidades, así como de saldar la deuda que tiene
pendientes con ellas.
A pesar de las enormes dificultades actuales el Gobierno Valenciano, la Diputación
de Castellón y el ayuntamiento de Castellón han logrado poner en marcha el Centro
Especializado de Atención a Personas Dependientes Gran Vía, con una inversión de
ocho millones de euros de los que el ente provincial ha aportado 1.604.000, que
permitirá la atención de 263 castellonenses dependientes, 50 de ellos afectados por
Alzheimer.
Este mismo lunes, la apuesta por la mejora en los servicios sociales, ha permitido
abrir el Centro Municipal para Mayores de Onda, que cuenta con un centro de día
para personas dependientes, y cuyo presupuesto de tres millones de euros ha sido
íntegramente aportado por la Generalitat Valenciana.
Desde esta institución provincial valoramos la apuesta que la Generalitat Valenciana
realiza por el tejido asociativo de carácter social, como se pone de manifiesto en las
órdenes de ayuda aprobadas. No obstante entendemos la delicada situación que
atraviesa el denominado sector y la función social indispensable que desarrolla en lo
referente a la prestación de servicios asistenciales y sociales, es por ello que
presentamos al pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Instar a la Generalitat Valenciana a que continué pagando a las entidades
prestadoras de servicios sociales y atienda los compromisos adquiridos a la
mayor brevedad posible.
2. Agradecer al Gobierno Valenciano el esfuerzo económico que ha permitido la
puesta en marcha en Onda y Castellón de sendos centros de atención social de
carácter especializado.
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3. La Diputación de Castellón seguirá dedicando, dentro de sus competencias, los
recursos necesarios para apoyar proyectos de atención a los diferentes
colectivos sociales, y singularmente aquellos dirigidos a ayudas de emergencia
para atender necesidades básicas.”
RUEGOS Y PREGUNTAS
A continuación, se procede al turno de ruegos y preguntas.
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies Sr. President. Dues preguntes. Una fa referència al Consorci del Àrea de
residus número I i els seus rebuts. L’article 102 de la Llei General Tributaria estableix
que els tributs de cobrament periòdic per rebut una vegada notificada la liquidació
corresponen l’acte en el respectius registre, padró, matricula, podrà notificar-se
col·lectivament. I l’ordenança fiscal, en el cas de Benicarló, diu que les quotes
exigibles per la taxa se efectuaran mitjançant rebut, tret del primer cop, que es
realitzarà mitjançant liquidació o notificació al contribuent de conformitat en allò
establert en l’article 102 de la llei que citava abans.
Ni el Consorci, ni l’Ajuntament, ni la pròpia Diputació ha notificat, sembla ser,
algunes de les persones a les que els hi ha estat cobrant els rebuts, el fet imposable
es la construcció i explotació d’una xarxa de ecoparcs, no tots ells posats en marxa
ni construïts encara, hi ha municipis dins del Consorci que no tenen la targeta
identificativa necessària per a l’entrega del residus per a reciclar. En conseqüència la
prestació del servei no s’està prestant tal qual deia el fet impositiu. Més si tenim en
compte que fins el 2 d’abril no es va inaugurar la planta. Per tant, dues preguntes.
Quans recursos ha rebut per aquest motiu o similar esta Diputació? Considera la
Diputació correcte el tràmit que s’ha fet i el import dels rebuts que s’han girat?
I una segona pregunta que fa referència al que es va produir el dissabte dia 1, un
incendi a Torreblanca, que finalment va afectar a 6 hectàrees, creiem que per una
qüestió similar hi havia hagut un a Navajas uns dies abans, si nosaltres ho hem
entès bé, l’ajuntament havia demanat la presencia dels bombers, els bombers
havien confirmat, finalment els bombers avisen que havia sorgit una urgència i
lògicament la tenen que anar a atendre i per tant demanen que es retrase si es
possible el castell de focs, o en qualsevol cas, anuncien que per una qüestió de
prioritats no estaran en el castell, crec que era un accident de tràfic on van tenir que
anar, no sé si responsable o irresponsablement, l’alcalde decideix tirar el castell de
focs i aparentment una espurna genera l’incendi, tant se val.
La qüestió, si nosaltres ho hem entès bé, es que normalment, fins ara, el que hi
havia era un retén d’urgències i quan hi havia un servei pactat en temps, com aquest
cas, estar presents en un Ajuntament perquè hi havia un castell de focs per exemple,
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es cridaven reforços per a poder fer això i mantenien el retén per si havia una
urgència. Sembla ser que ara, per no pagar les hores extra del personal afegit,
només hi ha el retén, sembla ser, pregunta, és una pregunta. I per tant, el retén es
dedica amb urgència a allò que considera més urgent. En aquest cas, llògicament,
l’accident. Volem saber com pensa resoldre el Consorci esta disfunció. Si hi haurà
més personal. Si no hi haurà més personals. Per a poder atendre amb dues coses
perquè el fet s’haguera pogut produir al revés, estar en el incendi, que hi haguera
una urgència i haguera sigut més difícil de resoldre. “
Sr. Martí:
“Gràcies Sr. President. Bé, acaba de marxar el Sr. Andrés Martínez. La pregunta
anava un poc dirigida a ell. Però voldria fer una pregunta, ara que esta començant el
nou curs acadèmic i això comporta que molts estudiants del nord de la província es
desplacen a Castelló, així com ho fan també habitualment altres col·lectius. Tenint
en compte que ja fa temps, o fa uns plenaris, varem aprovar per unanimitat tots els
grups polítics una moció presentada pel partit popular sobre la prolongació del servei
de rodalies entre Benicàssim i Vinaròs, en la qual es va instar al govern d’Espanya a
licitar l’estudi de viabilitat. Voldria saber com estan les gestions que en aquell
moment, precisament el Sr. Andrés Martínez, es va comprometre a fer en caràcter
d’urgència. “
Sra. Pérez:
“Referent a la llei de Dependència estem avançant el seu salari els Ajuntaments
perquè la Generalitat Valenciana no el paga i la meva pregunta és: Sra. Pallardó, va
a demanar-li vostè a la Generalitat Valenciana que paguen aquestes ajudes d’una
vegada per totes als Ajuntaments?
Una segon pregunta, Sr. President de la Diputació. Des de fa temps que la
Generalitat Valenciana ne anunciant que pagarà als Ajuntaments, que pagarà el
deute que té el deute en els Ajuntaments. I ací un dia se’ns va dir que vostè ja havia
parlar sobre això en el Sr. Fabra. A hores d’ara, i passat més d’un any, des que el
Sr. Fabra va anunciar que pagaria als Ajuntaments, encara no ha fet efectiu el
pagament. Va a tornar a demanar-li al Sr. Fabra que paguen el deute que té amb els
Ajuntaments?
I desprès dues preguntes sobre el ecoparc d’Almenara. M’agradaria saber quan es
tornaran a reprendre les obres i en quina data es creu que es podria ficar en
funcionament.”

Sr. Salvador:
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“Gracias Sr. Presidente. El pasado pleno hice una pregunta para saber qué cinco
localidades y qué criterios se habían elegido para que se hiciese unos documentales
sobre gastronomía. Me han contestado sobre los cinco municipios y los restaurantes
Can Roig, Restaurante La Tasca, Racó de Joanet, San Isidro y Ruta de Aragón.
Pero no me contestan nada sobre los criterios. No hay convocatoria pública, no hay
criterios y les rogaría que para estos temas hubiera convocatoria pública para que se
pudieran adherir todos los demás municipios que entiendan o que tengan, al menos
objetivamente, unos criterios valorables.
I por otro lado, Sr. Presidente, decirle a la Sra. Pallardó que cuando tiene previsto
esta Diputacion pagarle los 112.000 € que le debe al Centro Ocupacional El Molí de
Onda, en concepto de tutelado y que los padres de los alumnos del Centro
Ocupacional El Molí han tenido que sacar prestamos personales para poder hacer
frente, sumados a los 240.000 € que la Generalitat Valenciana les debe, por tanto,
no será tan excelente esta gestión. “
Sr. Presidente:
“Yo, en todo caso, pediré a los servicios económicos que confirmen esos extremos,
pero a primera instancia, no consta en esta Casa ninguna deuda pendiente con ese
centro. En todo caso de existir se subsanaría en el plazo más breve posible. Pero si
que le rogaría que confirmaran bien la información.”
Sra. Marco:
“Gracias Sr. Presidente. Hace un año, el Sr. Fabra y el Sr. Bataller montaron una
cumbre para reivindicar un corredor que estaba planificado, aprobado,
presupuestado y perfectamente encaminado para su ejecución. Nosotros fuimos
responsables, asistimos a esa cumbre, y firmamos, no nos dolieron prendas en
insistir que seguiríamos de cerca ese proyecto. Quisiera saber donde han ido esas
firmas, y nos llama poderosamente la atención que ahora ustedes no estén diciendo
absolutamente nada. La Ministra Ana Pastor ha dicho alto y claro que no se
ejecutará el Corredor Mediterráneo de Barcelona hasta el sur de nuestro país. Y no
les oímos Sr. Moliner, quisiéramos saber si ya no es necesario el Corredor
Mediterráneo.
Por otro lado, a los 100 días de gobierno de esta Diputación, ustedes asumieron 15
compromisos que permitirían la dinamización estratégica de la provincia en materia
económica. En el compromiso 1, era dinamización del sector turístico y
consolidación de Castellón como organizador de grandes eventos. Nos gustaría
saber que acciones se han realizado para dinamizar el turismo en la provincia y que
eventos se han organizado. En el compromiso 3, potenciar nuevos clusters, nos
gustaría saber que clusters se han potenciado, se han asentado en nuestra
provincia. En el compromiso 6, era relativo a la consolidación de Castellón como eje
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logístico del Mediterráneo. Quisiéramos saber que acciones se han llevado a cabo
para que se consolide Castellón como eje logístico del Mediterráneo. El compromiso
7, mediación para mejorar los recursos financieros del sector empresarial. Nos
gustaría también saber que acciones se han llevado a cabo, cuantas empresas han
financiado, a cuanto ha ascendido la cantidad de esos prestamos y a través de que
entidades e instituciones. Y por último, el compromiso 8 era acciones de captación
de inversiones. Saber cuantas inversiones se han captado, de que empresas y en
que sectores se han captado esas inversiones.
Y por último, Sr. Presidente, asistimos a un inicio de cursos escolar, yo diría curso
educativo, en el que la Generalitat Valenciana, esa de la que se sienten tan
orgullosos, ha suprimido el 40% de las rutas de transporte en Castellón. En
Castellón ciudad, la suya y la mía, 47 del Blasco Ibáñez no tuvieron transporte o 9
de educación especial del Grao, del Colegio El Pinar, tampoco tuvieron transporte
escolar. También se han reducido las becas de transporte. Cinco escuelas taller no
inician el curso sin habérseles pagado las deudas que tiene la Generalitat del año
anterior. Se ha aumentado el precio de los menús escolares por el impago de la
Generalitat y la matricula de la UJI ha pasado de 700 € a 1.045 €. Todo políticas del
PP, nos gustaría saber que piensa usted hacer para defender los intereses de los
ciudadanos de nuestra provincia y en concreto de los estudiantes de la provincia de
Castellón. Nada más y muchas gracias. “
Sr. Presidente:
“Gracias Sra. Marco. Me ha sorprendido escuchar, afirmar con rotundidad que el
Corredor Mediterráneo estaba presupuestado. No me había constado nunca ese
extremo, pero en todo caso, nos puede dar indicios de la veracidad de la información
aportada en toda su exposición. Entiendo que de los 15 compromisos ha planteado
dudas sobre el cumplimiento de 5, de los otros 10 no tiene ninguna duda, de lo cual
me congratula.”
Sr. Gisbert:
“Gràcies Sr. President. Vaig a plantejar tres precs que els convertiré preguntes
perquè així obtindré resposta. En relació a la meva condició de diputat del partit
judicial de Morella i l’altra com a diputat en general. El primer prec, que faré
pregunta, des que va la legislatura aquesta, ja l’hem fet en comissions, hem parlat
en els diputats respectius, en tècnics... i no hem optés resposta. Mire Sr. President,
els municipis que teníem cedida la gestió de recollida de residus sòlids urbans en la
zona nord, que son més municipis que els del partit judicial de Morella, varen fer una
provisió de una aportació per l’any 2.011 superior als anys anteriors en previsió de
qué els residus anaren a Alacant, perquè ja s’havia tancat el abocador de
Vilafranca, després, per una bona gestió i també perquè l’Ajuntament de Vilafranca
es va prestar a que s’ampliarà el abocador no varen anar a Alacant i per tant el cost
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va ser inferior. Els Ajuntaments de la zona, els Alcaldes de tots els colors polítics,
reclamen que se’ls tornen els diners que varen abonar de més, perquè paga
l’ajuntament i després cobra als usuaris, i per ara no obté resposta. La pregunta es:
Pensa la Diputació tornar aquestos diners que es varen ingressar de més als
Ajuntaments?
La segona pregunta també fa referència a la zona I és sobre la Fàbrica Giner.
També la vaig plantejar en un plenari en mode de prec i ara serà pregunta. Mire, el
complex de la Fàbrica Giner, després de qué la Generalitat li llevarà la gestió a
l’ajuntament de Morella, el va passar a la Fundació Blasco de Alagón. Aquesta
Fundació, s’haurà retallat el pressupost, i en aquest moment les instal·lacions
esportives en les que entrenaven a més de l’equip de Morella, 70 xiquets de la zona
de futbol base, aquestes instal·lacions vol, la Fundació Blasco de Alagón, cobrar als
usuaris, amb la qual cosa, possiblement, esta gent haurà de desplaçar-se a altres
municipis de la zona o deixar de jugar. Donat que la Diputació de Castelló es també
Patrona de esta Fundació. Esta disposta la Diputació a fer-se càrrec de tot o de part
de les despeses de manteniment per a que puguen continuar les activitats esportives
del futbol base?
La tercera fa referència també al tema de La Canà. El camí de La Canà es una camí
de titularitat municipal dels Ajuntaments de Morella, Castellfort i Cinctorres, perquè la
Diputació no l’ha volgut assumir. En reiterades ocasions hem dit que eixa carretera
es un perill, perquè la carretera no és de dret però si que és de fet, i per allí és la via
de comunicació de la major part de la comarca de Els Ports en la capital de la
província. La carretera hem pogut comprovar, alguns ho van poder comprovar ahir,
que esta en un estat lamentable, amb molt de perill per la circulació. Hem demanat
infinitat de vegades que la assumeix-hi la Diputació, si no la vol assumir, que la
restaura, que l’arregla. Se’ns diu que com no és una carretera de la Diputació que no
és pot arreglar. Però la Diputació hi ha antecedents, ha arreglat la carretera Culla –
Els Ibarsos en les mateixes condicions i ha arreglat altres camins rurals que s’han
convertit en carretera sense que siguen titularitat de la Diputació. Com bé li deia, es
a més d’un perill és una vergonya passar per eixa carretera, que és per la que
passen tots. Els Ajuntaments de la zona no poden arreglar una carretera, però la
Diputació si vol, sí. Ja sé que el pressupost de carreteres l’han reduït, de qué sembla
que no hi haja molt d’interès en les carreteres en aquest moment per part de la
Diputació, però es urgent que eixa carretera se soluciona. Pregunta: Esta disposta la
Diputació a fer almenys un ‘bacheo’ perquè s’elimine el perill i puguen els ciutadans
de la comarca accedir millor a Castelló.?
I per últim, parlant de carreteres, s’ha jubilat el jefe de carreteres de la Diputació, no
sé si ha sigut una jubilació voluntària, forçosa o de quin tipus. La meva pregunta es:
Quin tipus de jubilació és? Forma part de la política de personal de la Diputació?
Gràcies Sr. President.”
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Sr. President:
“Gràcies. Agraeix el seu sorprenent interès per la jefatura de carreteres. En tot cas sí
que li diré que, evidentment, s’ha jubilat única i exclusivament pel mateix motiu que
es jubila tot el món que es quan compleix l’edat. El qual es l’únic argument que
sustenta quasi tots els processos de jubilació en l’administració pública. Me consta
que l’edat la compleix, li remetre’m tota la informació.
Vostè diu: Hi ha voluntat d’assumir el Camí de la Canà? Que més li agradaria a
aquest President i aquesta Diputació, que poder arreglar tots els camins rurals de la
província, però no desvirtuem la informació, la Camí de la Canà no es titularitat dels
Ajuntaments perquè la Diputació no ha volgut assumir, es titular el Ajuntament
perquè tots els camins rurals son titularitats dels Ajuntaments en aquesta província,
al igual que els edificis. Pel mateix sil·logisme demagògic podríem dir que tots els
edificis dels Ajuntaments són dels Ajuntaments perquè no els ha volgut assumir la
Diputació. I tots els carrers del pobles de la nostra província son dels Ajuntaments
perquè no els ha volgut assumir la Diputació. Per suposat, són dels Ajuntaments
perquè els van fer els Ajuntaments. I, evidentment, i vostè sap que hi ha alguns
casos de camins rurals en la nostra província que tenen una singularitat d’utilització
comarcal, com pot ser eixe, com pot ser algun altre també en la comarca del Baix
Maestrat o com pot ser altres casos, que evidentment, poden tenir una voluntat o
una necessitat d’una acció coordinada entre tots els Ajuntaments. Alguns municipis
el que han fet ha sigut prioritzar els plans provincials per a destinar-los a eixos
camins des d’una voluntat coordinada entre distints Ajuntaments. Per tant, jo crec
que també es una acció que podrien plantejar-se en el cas d’eixe camí, en el que hi
ha una titularitat compartida de diversos Ajuntaments i en el que estic segur que si
per part dels Ajuntaments es focalitzaren les accions dels plans provincials d’eixe
camí, en molt poc temps podrien tenir-lo arreglat, però entenga, que més voldríem
nosaltres que poder assumir tot això, però seria entrar en un àmbit en el que en el
segon immediatament posterior, seria vostè, en el exercici del seu dret d’oposició, el
que reclamaria més, un altre camí, més camins, més cunetes, més asfalt... i per tant
entraríem en una dinàmica en la que seria un pou sense fons que ojala aquesta
Diputació estarà en condicions econòmiques, però crec que no corren temps per a
eixes qüestions.”
Sr. Colomer:
“Gràcies Sr. President. Abans la Sra. Pallardó comentava, supose que en matèria
política social, que se està fent un estudi de racionalització del transport, segurament
lligat a aquest àmbit, però ara és noticia la retallada i la pèrdua de drets en matèria
de transport en l’àmbit educatiu. Saben la gent de la Plana Baixa, el tema de
Vilavella, Nules, etc. Jo, sincerament, a banda de demanar la intervenció des del
punt de vista que podem jugar des de la Diputació de reivindicar a la Generalitat que
tracte adequadament els drets conquerits històricament en la província, jo crec que
això com a President pot ser un autèntic poder fàctic, un poder democràtic, un poder
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visible, com és la figura que pot encarregar el President en el recolzament de tota
aquesta institució, però ho lliga un poc a la idea de fer aquestos estudis de
racionalització.
La senyora Pallardó explicava una metodologia interessant, formalment impecable,
ella arreplega informació, es mescla en la gent, desprès va al despatx i elabora la
estratègia resposta. Metodològicament es la seqüència perfecta, jo crec, ‘cada
maestrillo tiene su librillo’, però funciona. Ara, si el resultat es que després de fer tot
eixe ‘iter callejero e institucional’ es reduir la meitat la ajuda als malalts d’alzheimer,
més val que es quede tancada en la Diputació, que no isca i ens anirà millor. És un
prec que li volia fer en tot el respecte del món, perquè quan diu que van a
racionalitzar el tema del transport, jo, em preocupa i mostre enèrgicament la meva
preocupació. Perquè si els precedents són els que són, complicat. I en el tema del
transport que veiem que fa ara la seva estimada, valorada, edulcorada Generalitat,
no copia res, si vol racionalitzar el transport del que fa l’administració educativa del
Consell en esta terra. És el prec. No copie el que fan els de Valencia en el nostre
territori.
Dos. Un tema molt important. Com a Vicepresident d’Aerocas i com a President de la
Diputació, Sr. Moliner, i l’equip de govern, acabem de conèixer, el TSJ ja ho va dir,
però després vostès sense encomanar-se que això podia costar diners, van anar al
Suprem en el tema que en definitiva hem comentat moltes vegades en aquest
plenari en mesos anteriors i en la anterior legislatura, i sempre passaven a l’atac,
intentaven menysprear, disparar al missatger, el tema que els tribunals han dit que
Aerocas i esta Diputació es van equivocar, van obrar mal i ara tenim que pagar 18
milions d’euros pel tema de l’aeroport.
No eren els malvats socialistes ni els ecologistes, sinó els tribunals ordinaris de
justícia del regne d’Espanya els que van actuar, i tenien raó per lo vist. 18 milions
d’euros, jo li demana a vostè, Sr. President: Algú va a donar la cara? Algú va
assumir responsabilitats? Qui ho té que pagar? Saben, fent un càlcul ràpid del que
es podria fer en 18 milions d’euros els poders públics en aquestos moments? Vull
dir, - Sr. President: Quina es la seva pregunta. – La pregunta ja l’he feta. Qui va a
donar la cara? Qui ho té que pagar? Que em pensa vostè d’aquesta qüestió?
I per últim, Sr. President, preguntes lligades a l’ocupació. Hem parlat abans de
passada de les escoles taller que no cobren, la situació del ITC, un punt de
referència en la innovació, en la investigació, en la participació del teixit empresarial,
segur que vostè coneix perfectament, ens deuen tants diners la Generalitat que
posen en risc tot el que de positiu té l’experiència castellonenca, en la Universitat, en
l’economia, el coneixement, en esperança de cara al futur, etc. El tema del PAMER,
EMCORP, tantes i tantes qüestions lligades a l‘ocupació. Sr. Moliner, jo li vull cridar,
positivament, constructivament, l’atenció per a que preste interès, agafe vostè, des
del punt de vista dialèctic, des del punt de vista de la negociació política,
institucional, a qui siga, en el SERVEF, en la Generalitat, i que paguen. Sobretot en
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el tema dels AEDL’s crec que sap la figura importantíssima en moltes realitats rurals
per a dinamitzar el que es pot en aquestos municipis, vostè va fer algunes
declaracions sensible en aquesta matèria, va dir que demanaria a la Generalitat,
volem saber que s’ha fet d’aquella proposta i si hem avançat en eixe terreny.?
En el tema dels incendis, jo li faré entrega després al Sr. Luis Rubio, li ho he dit
personalment, que vàrem protagonitzar l’altre dia un debat sobre els incendis en la
província de Castelló, vaig a passar-li després el document oficial del Consorci
Provincial de Bombers. Alguna cosa hi ha equivocada del que diem. És l’opinió dels
professionals, dels bombers professionals, vull que sàpiga que li faré entrega també
a vostè, per a que veja quin és l’argumentari d’on alimentem el discurs aquí quan
volem fer-lo i volem clamar per els drets de la gent. Faig el prec de qué presten
atenció perquè ací es parla que de 250 bombers que té el Consorci, únicament han
treballat 12. Jo no sé si això tranquil·litza a algú. A mi em continua preocupant. I jo
no prejutge res, però si que voldria, ja ho vaig dir que una comissió d’investigació i
estudi.....
(interviene el Sr. President:) Pot concretar la pregunta.? No pervertisca el sistema,
Sr. Colomer, perquè crec que ací estem en un punt en qué qui vol emetre qualsevol
opinió té molts punts durant l’ordre del dia per a poder-ho fer i moltes formules per a
poder-ho fer. En el torn de precs i preguntes, vostè té tot el dret, i tot el seu grup,
per a exercir un torn obert de qüestions a l’equip de govern, i de precs a l’equip de
govern, respecte del seu govern. No hi ha cap inconvenient en convertir aquest punt
de precs i preguntes en un punt de precs i preguntes a la Generalitat Valenciana, en
tot cas farem de corretja de transmissió, però no pervertim molt més el sistema
convertint açò en un nou debat de mocions en el qual s’esposen argumentaris,
perquè sinó al final estem devaluant el que és el funcionament convencional del
plenari i castigant a qui segueix de forma escrupolosa la metodologia que esta
acordada.
(Continua su intervención el Sr. Colomer) Gràcies Sr. President, però sé que
m’assisteix el reglament d’ambientar mínimament el prec o la pregunta. – Sr.
President: A vostè l’assisteix el reglament i a mi m’assisteix el reglament a l’hora de
regular el funcionament del plenari. Jo li estic dient que concrete la pregunta. – La
pregunta és que tinguen a bé, si no volen fer una comissió d’investigació, una
comissió d’estudi, de prendre en consideració aquest argument dels bombers
professionals. No és de la Generalitat de la que estic parlant ara. Del Consorci de
Bombers, de 250 només varen treballar 12. Jo vull que ho valoren i tinguen a bé
valorar-lo per a buscar possibles millores de cara al futur, senyor president.
I per últim, membres de l’equip de govern, varen comentar després de l’incendi que
havien estudiat les plantilles, la normativa per tal de fer fàcil el cobrament de les
subvencions del pobles afectats per l’incendi. Havien revisat tot el revisable, la llum
de l’experiència històrica que tenim acumulada per tal de fer les coses bé i que la

08p11092012.doc

41

xifra que és fixa, que arriba, que és materialitza en el 100%. Perquè es un objectiu
plausible importantissim. Sembla ser que esta sent molt difícil per a les
administracions locals, han arribat diners, però un altra cosa es que es puguen
materialitzar. Senyor. President. Jo, de bon to, com sempre, li dic que preste atenció
per ajudar als Ajuntaments que poden tenir dificultats per a la tramitació d’aquest
decret d’ajudes. Moltes gràcies. “
Sr. Presidente: “Moltes gràcies. Divuit preguntes, després, 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 trece horas y treinta
minutos al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta y con el visto bueno
del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Vº. Bº.
El presidente

El secretario general

Javier Moliner Gargallo

Manuel Pesudo Esteve

