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NUM. 6.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE.
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. Luís 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. Luís 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 veintiocho de mayo de dos mil trece,
siendo las doce horas, previo reparto
de la convocatoria y orden del día, con
la debida antelación, se reúnen en el
Salón

de

Diputación

Plenos

de

Provincial

la
los

Excma.
señores

expresados al margen, al objeto de
celebrar,

en

primera

convocatoria,

sesión 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 30 de abril de 2013.
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2. Dación de cuenta resoluciones de la Presidencia, de la 1023 de fecha 15 de abril
de 2013 a la 1285 de fecha 10 de mayo de 2013, según relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dación cuenta cambio denominación grupo político “Bloc Nacionalista Valencià”
por “Compromís”.
4. Proposición aprobación del Convenio de Colaboración entre la Conselleria de
economía, industria, turismo y empleo y la Diputación Provincial de Castellón
para la gestión del programa de fomento de empleo en el ámbito local,
enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas
Valencianas.
5. Proposición aprobación
Bases concesión becas monitores y educadores
Complejo Socio Educativo Penyeta Roja y becas Centro de Educación Especial,
curso 2013/2014
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
6. Proposición aprobación inicial modificación artículo 30 de los Estatutos del
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. Proposición aprobación inicio resolución de contrato de explotación del
“Palau dels Osset”.
MOCIONES
2. Moción presentada por Compromís sobre la sostenibilidad de las ayudas y el
sistema de seguros agrarios del sector citrícola valenciano.
- Enmienda a la totalidad del Partido Popular sobre la moción presentada
por “Compromís” sobre los Seguros Agrarios.
3. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la limitación temporal de la
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devolución del IVA de la exportación, a un máximo de dos meses.
4. Moción presentada por Compromís sobre la concesión de ayuda económica
a los Ayuntamientos para el mantenimiento de las carreteras cedidas a los
mismos a través del Catálogo del Sistema Viario de la Generalitat.
- Enmienda de sustitución del Partido Popular sobre la moción presentada
por “Compromís” sobre cesión de carreteras.
5. Moción presentada por “Compromís” para la defensa, esclarecimiento y
mejora de las competencias municipales en el ámbito de los servicios
sociales.
6. Moción presentada por el Grupo Socialista para el incremento de recursos a
aportar al Plan de Ocupación promovido por la Generalitat Valenciana.
7. Moción presentada por el Grupo Socialista para la instauración, a partir de
los presupuestos de 2014, de un modelo de funcionamiento de Concertación
entre Diputación y Ayuntamientos.
8. Moción presentada por el Grupo Popular sobre la Sociedad Civil.
9. Moción presentada por el Grupo Popular sobre el atentado contra la sede del
Partido Popular
RUEGOS Y PREGUNTAS.---------------------Antes de dar comienzo la sesión, toma la palabra el Sr. Presidente,
“Molt bon dia, Senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent,
donem inici a la sessió ordinària del plenari d’aquesta Diputació Provincial de
Castelló corresponent al mes de maig.
Abans de donar pas al primer punt de l’ordre del dia, m’agradaria fer constar el
sentiment de la Corporació de condol per la mort després ahir de Antonio Picazo, el
líder de la coordinadora de associacions veïnals de Castelló i degà del moviment
ciutadà i veïnal a la ciutat i en la província, i crec que durant la seva vida va donar
exemple de la capacitat del moviment veïnal de ficar-se al servici de l’interés
col·lectiu i del treball i de la dedicació constant per la millora de les condicions de
vida dels ciutadans, especialment de la capital però també de la resta de la
província.
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Amb eixe sentiment que farem arribar tant a la coordinadora com a la família, donem
inici a l’ordre del dia amb el primer punt, per al qual té la paraula el senyor
secretari.”
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013.
Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el
día 30 de abril, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia
literal de la misma, por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 1023 DE
FECHA 15 DE ABRIL DE 2013 A LA 1285 DE 10 DE MAYO DE 2013, SEGÚN
RELACIÓN ADJUNTA.
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la
número 1023 de fecha 15 de abril de 2013 hasta la número 1285 de fecha 10 de
mayo de 2013, copia de las cuales han sido entregadas a los grupos políticos y que
se relacionan a continuación:
RELACIÓN DECRETOS PRESIDENCIA
NUMERO
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

FECHA
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13
16/04/13

SUMARIO
DECRETO ARCHIVO EXPTE. PAIM 2012 Nº19-ARAÑUEL
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS2012 Nº 42 -TÍRIG
Autorización gasto 2013
PAGO ANU.2013 EQUIPAMIENTO HOTELERO
Cajas fijas
Cajas fijas
cajas fijas
Gratificaciones, dietas y locomociones
Complemento Productividad fija nómina abril
Adjudicación contrato mantenimiento aplicación nomi
GTOS. DESPLAZ. JD.GINER CÓRDOBA 8 ABRIL.
Comunicación audiovisual programa fomento empleo
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
ANULACIÓN DECRETO Nº 490
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
devolución fianza
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
RECONOC. DE LA OBLIG. SUBVENCIONES 20122
servicio mantenimiento software diverso
GASTOS DESPLAZAMIENTOS SRES. DIP. MES MARZ.2013
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1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097

16/04/13
16/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
22/04/13
22/04/13
22/04/13
22/04/13
22/04/13
22/04/13
22/04/13
22/04/13
22/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
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Compensación deudas Mancomunidad Alto Palancia
Compensación deudas Manc. Plana Alta
DECRETO PAGO FACTURA COPE
cuotas ordinarias 2Trimestre Edif. Simago C/Mayor
Pago 2º Trimestre-2013 plazas Parking Aulas
Autorización gasto 2013
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 7
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Acta de recepción d eCortes de Arenoso
Relación de facturas
Realización programa Televisión Provincia Castell
Subv Premi Tardor Poesia 2ª parte
Alquiler suelo, seguros y limpieza Feria Expovaca.
devolución aval edar espadilla
Relación de facturas
devolución aval edar espadilla
Publicidad Punto Radio vila-real cevisama 2013
Servicio material grafico para Patronato Turismo
Publicidad el mundo cevisama 2013
Servicio traslado congreso cerámica
Pago facts. Horfi contrato servivios exprop
Relación de facturas
Participación work shop del 5 y 6 abril-Peñiscola
Promoción Turismo interior en la Cadena COPE-CS
Publicidad contraportada Catalogo ventas francés
Aprobación revisión precios
RECURSO CONT-ADMVO. EN MATERIA DE RECAUDACIÓN
NOMINA ABRIL 2013
GRATIFICACION MES DE ABRIL 2013
LOCOMOCIONES FEBRERO-2013 TURISMO
Adjudicación c. menor patrocinio semana de la radi
Asuntos varios personal
organización de una ¿Quedada de Community Managers
Autorizacion gasto 2013
Autorizar gasto año 2013
abono facturas
PRODUCTIVIDAD NOMINAS TURISMO ABRIL
Relación de facturas
ayuda social por hijo menor parte proporc. 2013
Autorización gasto adquisición 22 animales
Comunidad de propietarios
Relación de facturas
ARCHIVO OBRA PAIM 2012 ARAÑUEL
ARCHIVO OBRA PAIM 2012 TORRECHIVA
Cese personal eventual
ARCHIVO OBRA PAIM 2012 CASTELL CABRES
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
CONTRATO CON C.B. DIRECCION TEA. PEÑIS.
Relación de facturas
Autorización gasto año 2013
cajas fijas
Cajas Fijas
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1098
1099
1100
1101
1102
1103
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151

23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
23/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
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Autorización gasto 2013
Cuota Aparcamiento Edificio Argenta 2013
c. menor curso management de recursos humanos
Relación de facturas
Contrato con soluciones Estratégicas "Cstelló Negr
C. menor programa de formación creatividad digital
NOMINA BECARIOS PENYETA ABRIL 13
NOMINA EDUCADORES PENYETA ABRIL 13
CERTIFICACIONES OBRAS POYS 2012
Relación de facturas
Relación de facturas
CERTIFICACION OBRA DE POYS 2012
PAGO 25% OBRA 221 MANC. ELS PORTS
abono docencia profesorado
Relaciones definitivas aspirantes pruebas selectiv
Anticipo retribuciones
abono docencia profesorado
Relación de facturas
c. menor redacción documentos proyecto carreteras
PAGO 25% PAIM 2012 Nº 93 PAVIAS
Rectificación decreto
Libramiento cuota AECIPE 2013
PAGO 25% OBRA PAIM 2012 Nº 96
NOMINA ABRIL-2013 PATRONATO TURISMO
PAGO 25% OBRA Nº 147 PAIM 2012
C. menor redacción documentos obras carreteras
PAGO 25% OBRA Nº 156 PAIM 2012
Adjudicación enajenación animales
PAGO 25% OBRA Nº 163 PAIM 2012
Autorización gasto 2013
Convenio L'Illa Grao
contrato menor talleres en gestión adva. y financie
nombramiento comisión mixta
Transferencia Crédito
DECRETO RECAUDACION ABRIL 2013
DECRETO RECAUDACION ABRIL 2013
aprobación liquidaciones bop febrero 2013
HONORARIOS POYS 2012
HONORARIOS DIRECCION
ALTAS TELEAYUDA (45 usuarios)
Campa&ntilde;a marketing on line "minube.com"
realización de un audiovisual de las vias verdes.
Aprobación liquidaciones bop marzo2013
Relación facturas nº 8/abril, Patronato Turismo
CONTRATO CON TECNIFUTESPORT
Complemento Productividad variable nómina abril
contrato menor asistencia técnica SOCYAL
Relación de facturas
Aprobación facturas
Relación de facturas
Nómina jubilados abril
transferencia de crédito
PAGO 25% OBRA Nº 4 PAIM 2012
PAGO 25% OBRA Nº 9 PAIM 2012
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1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205

25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
25/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
26/04/13
29/04/13
29/04/13
29/04/13
29/04/13
29/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
02/05/13
02/05/13
02/05/13
02/05/13
02/05/13
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PAGO 25% OBRA Nº 25 PAIM 2012
CONTRATO VALNET
PAGO 25% OBRA Nº 60 PAIM 2012
Nómina diputados abril
Contrato menor servicio atención menores
CONTRATO MEDIOS AUDIOVISIUALES DEL MAESTRAT, S.L.
Revista mes de marzo 2013
1º TRIMESTRE HOSPEDAJE WEBSITE
Reportaje en revista "Viajar"
DESEST.SOLICITUD ACTUACIONES DIPUTACIÓN
Stand feria Expovacaciones de Bilbao
Traducción idiomas varias guias turisticas
Asuntos varios personal
contrato menor curso de formación
adjudicación servicio transporte discrecional
Publicidad en Temps,Club alojamientos y Restaurant
Relación dietas locomociones Servicio Carreteras
Servicio de diverso material grafico para el Patro
alquiler suelo, limpieza seguros stand feria Expov
Pago 4º trim. 2012 - convenio Colegio Ing. Caminos
ANULACION PARTE PROPORCIONAL A LA BAJA EN ADJUDICA
contrato menor adquisición ganado ovino
PAGO 25% OBRA Nº 53 POYS 2012
PAGO 25% OBRA Nº 5 POYS 2012
PAGO 25% OBRA Nº 13 POYS 2012
Publicidad trimestral revista www.ashotur.org
Relación facturas nº 9 -abril 2013
Aportación a Entes mes MAYO 2013
Relación de facturas
EXPTE. SANCIONADOR DEPURADORA DE LA LLOSA
Pago factura
Relación de facturas
Relación de facturas
PAGO 25% OBRA Nº 36 POYS 2012
PAGO 25% OBRA Nº 47 POYS 2012
PAGO 25% OBRA Nº 48 POYS 2012
Asuntos varios personal
honorarios jurado certamen provincial de bandas de
Aprobación facturas
Nombramiento personal eventual
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
seguro de vida miembros corporación
REC. DE LA OBLIG. SUBVENCIONES 2012
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
CONSULTORIA Y CREACION PAQUETES PROVINCIA
aprobación nómina del mes de abril funcionarios y
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
error factura
corrección de error en decreto de fecha 15 10 2012
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
Aprobación revisión precios IPC
Aprobación cuatro proyectos CPP 2013
PAGO BECAS RESTAURACIÓN MES DE ABRIL
Pago de la última Cuota del Paking Prim.Permuta
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1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259

02/05/13
02/05/13
02/05/13
02/05/13
02/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
06/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13
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TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
Nombramiento dirección de obra CPP 2013
Arqueros del bosque pago convenio
Auntos varios personal
cuota fvmp 2013
Facturas hospital asistencia sanitaria
Publicidad periódico francés "La Dépêche du Midi"
Vino honor el 6 abril, en Workshop en Peñiscola,
transferencia de crédito
contrato menor 12 jornadas formación
Asuntos varios personal
ALTAS TELEAYUDA (65 usuarios)
Gastos Notaría Permuta 377 plazas Hospital
Revisión de precios y modificación
TRÁMITE AUDIENCIA RECL.RESP.PATRIM.FRANCISCO GÁLVE
Devolución garantías varias
autorización gasto expte 2/2012ceramica
Publicidad especial sector construcción mediterrane
Jornada celebración día de la mujer
Material oficina cedes Morella
Suscripción anual 2013 informes CSIC
DACION CUENTA PROYECTO MODIFICADO
Pago Convenio Col. Arquitectos - Relación 8/2009
ASIST.JUR.AYTO.BENAFER, PO 385/2012
Pago Convenio. Col. Arquitectos - Relación 5/2010
Pago Convenio Col. Arquitectos - Relación 3/2011
Campaña promoción en Rumbo.es
Asistencia Sanitaria Patronato (Diciembre 2012)
Aprobación facturas diciembre 12 Hospital
ASIST.JUR.AYTO.BENAFER PO 91/2013
abono docencia
Aprobación facturas
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2010 CASTELLNOVO
Libramiento cuota Red Ciudades Clima 2013
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA PAIM CASTELLNOVO
ARCHIVO EXPEDIENTE PAIM P.BENIFASSÀ
ARCHIVO EXPEDIENTE PAIM FANZARA
Aprobación gasto por comisiones cobros oficina
Relación de facturas
Stand feria Expovaciones de Bilbao
Asuntos varios personal
Relación de facturas
Aprobación expte. y pliegos contrato
Relación de facturas
Aprobación asistencia médico dicienbre Organismos
Relación de facturas
LIQUIDACION INTERESES OPERACION TESORERIA
Campaña publicitaria Toulose del 1 al 15 abril
Publicidad Revistas TV-Magazine,Direct Matin.
Cajas Fijas
Cajas fijas
Reingenieria del software SIG
aprobación de compensación abono factura
pagos anuncio licitación uniformidad central
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1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285

08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
08/05/13
09/05/13
09/05/13
09/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
10/05/13
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pagos boe ascensores
expediente de transferencia 5 2013
Contrato con Cafe del Mar seminario Benicassim
pago al bop anuncio auditorias
pago boe servicios postales
abono docencia
NOM.REPRES.ACTA RECEP.AYTO. NAVAJAS PINV08/12
Contrato menor adquisición aire acondicionado
adj. servicio edicion noticias web
abono desplazamiento alumnos
Prórroga contrato trabajo Programador en SEPAM
ASIST.JUR.CONS.HOSP. PO 169/2013 Dmdnte: MERCK,SL
ASIST.JUR.CONS.HOSP. PO 136-213 DIASORIN
DECRETO PAGO FACTURA P.E.C.S.A. ATLETISMO
DECRETO PAGO FACTURA P.E.C.S.A. JOVENES ESTRELLAS
Liquidación canon piscina provincial año 2012
Pago ayuntamiento albocasser del año 2009
Comisión calificadora de 2 becas "Francesc Esteve"
ARCHIVO EXPEDIENT OBRA PAIM 2012 AYÓDAR
Campaña,"Club del Buen Turismo" radio BKB(Barna)
Acción promocional de turismo rural mercados prov
contratación dirección y montaje espect.peñiscola
Mantenimiento Oracle
Aprobación facturas
Rectificación importes POYS 2013-NÚM.190
Modificación importes obra POYS 2013 - núm. 191

PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

3. DACIÓN CUENTA CAMBIO DENOMINACIÓN GRUPO POLÍTICO “BLOC
NACIONALISTA VALENCIÀ” POR “COMPROMÍS”.
Interviene el Sr. Secretario
“Dicho punto se plantea en régimen exclusivamente de dación de cuenta, por
cuanto por Secretaría se entiende que la relación elector-elegible se rige por el
mandato representativo, con lo cual es ajeno al control por parte del Pleno
Corporativo.
En cualquier caso la constitución del grupo político es una prerrogativa de los
Diputados y que tiene en cualquier caso, como límite la necesaria identidad entre el
grupo político del que se forma parte y la formación política por la que se concurre a
las elecciones. En este supuesto, esto queda garantizado, por un lado, por el escrito
presentado por el propio representante del grupo político y por otra parte también
por el escrito presentado por el apoderado/representante de la formación política por
la que concurrió a las elecciones, con lo cual simplemente se da cuenta del cambio
de denominación.”
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“Dada cuenta del escrito presentado por el diputado provincial N’Enric
Nomdedéu Biosca en el que solicita la modificación del nombre de su Grupo Político
por el de “COMPROMÍS”.
Visto el escrito presentado por D. Enric Morera i Català, como Secretario
General del BLOC Nacionalista Valencià, en el que avala el citado cambio en la
denominación del Grupo.
Visto que ya se dio cuenta en su día a la Comisión Informativa de Presidencia
de fecha 16 de abril.
El Pleno corporativo queda enterado de dicho cambio, pasando a
denominarse COMPROMÍS al Grupo Político del que forma parte en esta Diputación
N’Enric Nomdedéu.
4. PROPOSICIÓN APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA LA GESTIÓN DEL
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL,
ENMARCADO EN EL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS.
Antes de iniciar la lectura del punto 4, por la presidencia se propone la
votación de la inclusión de todos los puntos del orden del día que constan como
proposiciones, aprobándose por unanimidad de todos los presentes.
Se le concede la palabra al Sr. Salvador
“Si gracias Sr. Presidente. El Grupo Socialista evidentemente va a votar a
favor, como ya hizo en el Pleno cuando se trató este tema, pero si que nos gustaría
que constase en acta, como hemos bien hecho llegar en la Comisión, de que es un
tema que nos parece que debería de invertirse más en este plan, que es insuficiente,
pero por lo demás, todas las medidas que se tomen en búsqueda de empleo y de
fomento del empleo estamos completamente de acuerdo.”
A continuación tiene la palabra el Sr. Sales
“Si, gràcies senyor president. En realitat el que estem aprovant ara és
permetre que el president puga signar el conveni d’una proposta que ja vam portar al
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plenari del mes passat, per tant, entenem que després hi ha una moció que ha
presentat el Grup Socialista i parlarem més del fons de la qüestió.”
Una vez finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del punto 4.
“Vista la ORDEN 3/2013, de 22 de marzo, de la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca un programa de subvenciones
destinado al fomento del empleo en el ámbito local, enmarcado en el Plan de
Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas,
Visto el Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo y la Diputación Provincial de Castellón para la gestión
del programa de fomento de empleo en el ámbito local, enmarcado en el Plan de
Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas.
Vistos los informes de Intervención y del Servicio Jurídico, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
Primero. Aprobar el convenio en los propios términos en que aparece
redactado.
Segundo. Facultar al Presidente de la corporación para la firma de este
convenio y de cuantos documentos sean necesarios para su tramitación.”
5. PROPOSICIÓN APROBACIÓN BASES CONCESIÓN BECAS MONITORES Y
EDUCADORES COMPLEJO SOCIO EDUCATIVO PENYETA ROJA Y BECAS
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CURSO 2013/2014
“Vistas las bases para la concesión de 2 becas de Monitores y 20 de
Educadores para realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja,
durante el curso escolar 2013/2014, remitidas por la Directora Técnica del citado
Complejo, de conformidad con los informes de Intervención de existir consignación
presupuestaria al respecto y con el dictamen emitido por la Comisión de Presidencia
y Promoción Económica el día 28 de mayo de 2013, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:
1º.- Aprobar las citadas bases en la propia forma en que aparecen
redactadas, según constan en el expediente, facultándose a la Presidencia tan
ampliamente como en derecho proceda.
2º.- Autorizar un gasto de 18.000 € para este ejercicio a cargo del RC núm.
201300025859.
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3º.- Subordinar la autorización del gasto del 2014 al crédito que autoricen los
respectivos presupuestos para este ejercicio (RC FUT núm. 201300025860).”
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
6. PROPOSICIÓN APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ARTÍCULO 30 DE LOS
ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
“Resultando que en sesión plenaria de 26 de mayo de 1996, la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, acordó aprobar la creación del Consorcio de
Museos de la Comunidad Valenciana, integrado por la Generalitat Valenciana, las
Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y los Ayuntamientos de
las Capitales de la provincia de la Generalidad e inicialmente los estatutos por los
que regirse el citado consorcio.
Resultando que dichos Estatutos fueron publicados en el BOP nº 50 de 23 de
abril de 1996.
Resultando que en Pleno del Consorcio de Museos de la Comunitat
Valenciana celebrado el pasado 19 de diciembre de 2011 se adoptó, por
unanimidad, el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de los Estatutos.
Resultando que según acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 24 de
abril de 2012 por esta Diputación Provincial se aprobó inicialmente la modificación
de los estatutos del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana.
Visto el escrito presentado por D. Felipe V. Garín LLombart, gerente del
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana en fecha registro de entrada 17 de
abril de 2013, número 6013, indicando que en el pleno del Consorcio de Museos de
la Comunidad Valenciana celebrado el día 6 de febrero de 2013 se adoptó el
acuerdo de la aprobación inicial de la modificación de los estatutos, con la nueva
redacción del artículo 30 que en su texto inicial había sido objeto de rechazo por dos
entidades consorciadas.
Considerando lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley 8/2010 de 23
de junio de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana, y el artículo 47.2 g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local,
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Cultura de fecha 28 de
mayo de 2013, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
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- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio de la
Comunitat Valenciana, con la nueva redacción del artículo 30 del texto inicial que fue
aprobado por sesión plenaria de la Excma. Diputacion Provincial de Castellón
celebrada el día 24 de abril de 2012, quedando redactado tal y como sigue:
ARTÍCULO 30.- Aportaciones de las entidades consorciadas.
1. Las entidades consorciadas contribuirán a la consecución de los objetivos
previstos en estos Estatutos mediante aportaciones económicas, prestaciones de
servicios y cesiones de uso de instalaciones, medios materiales o infraestructuras de
que dispongan, así como de cualesquiera otras ayudas económicas o en especie
necesarias para esta finalidad.
2. Las aportaciones económicas de los entes y entidades integrantes del
Consorcio estarán establecidas en sus presupuestos anuales, comprometiéndose a
incluir en su conjunto las cantidades necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones aquí asumidas.
3. Los acuerdos de integración de nuevas entidades han de determinar las
aportaciones económicas exigibles a cada una de ellas.
4. Las aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Pleno.
Para el correcto funcionamiento del Consorcio, los entes o entidades integrantes
comunicarán cada año esa inclusión y su cuantía con el fin de elaborar
correctamente el presupuesto del Consorcio. En caso de que alguna entidad se
retrasase en el pago de su cuota más de un ejercicio, el/la Presidente/a le requerirá
para que lo lleve a efecto en el plazo más breve posible, teniendo en cuanta el
perjuicio que causa a la actividad programada.
5. En todo caso si, pese a las medidas señaladas en los apartados
precedentes, alguna entidad no satisficiere las cuotas correspondientes al
Consorcio, podrá éste suspender a los deudores la prestación del servicio. Asimismo
quedarán suspendidos de voto los miembros del Consorcio que no estén al corriente
del pago de sus aportaciones, acreditándose a efectos de ejercicio del derecho del
voto, mediante certificado del Tesorero, recibo, o nota bancaria de ingreso o abono
en la Cuenta del Consorcio.
-Que se publique la modificación de conformidad con lo dispuesto en el art.
109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana.”

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, aprobándose por unanimidad.
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HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. PROPOSICIÓN APROBACIÓN INICIO RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE
EXPLOTACIÓN DEL “PALAU DELS OSSET”.
Por parte del Sr. Presidente, se le concede la palabra en primer lugar al Sr.
Martí,
“Gràcies senyor president. Bé, nosaltres aquí en el Partit Socialista, ens
abstindrem. Hem rebut la informació aquest matí mateix, a les vuit, a les nou,
pràcticament del matí, entenem que no ha passat per la comissió d’hisenda, per tant
no hi ha dictamen, encara que sí que es fa per despatx extraordinari, i de tota
manera el que demanem és que ara precisament que arriba la temporada estival,
l’estiu, quan aquest hotel tindrà la major afluència de gent, entenem que s’hauria
d’agilitzar el tràmit i que la gestió de l’hotel beneficie sobretot el territori,
especialment els treballadors del poble de Forcall.
Moltes gràcies.”
Toma la palabra el Sr. Barrachina.
“Muchas gracias señor presidente. Desde que comenzó la concesión en el
mes de enero no se ha producido ningún pago por parte de la empresa, estaba
obligada a un canon mensual de 2000 euros más IVA, y por tanto se hacia obligado
el requerimiento.”
El objetivo principal es que no esté cerrado ni un solo día como no estará
cerrado en ningún momento, y de hecho ante el apercibimiento y la puesta en
ejecutiva del cobro, como corresponde, de los recibos librados por la Diputación, hay
manifestado deseo de hacer frente a los pagos con retraso, incluso con el recargo
que le corresponde, como a todo contribuyente del 5% más los intereses y los
gastos que supusiese, así como en el otro edificio, que ejemplarmente ha restaurado
y recuperado la Diputación en Morella, y no ha habido ningún problema con la
aportación de los 248.000 euros por parte de los concesionarios.
Aquí, sorprendentemente, sí lo ha habido, pero teniendo en cuenta que el
enclave, tanto el municipio como el propio edificio cuentan con un atractivo
extraordinario, y por tanto de indudable rentabilidad en el medio plazo, esta
Diputación ha sido capaz de esperar los meses necesarios y cuando ya no ha sido
posible soportarlo más, hemos decidido dar el paso, que servirá probablemente para
que el actual concesionario se ponga al día y como le digo, el objetivo, y para eso se
restauró es que ni un solo minuto esté cerrado el edificio.”
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Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación de este punto.
“Resultando que mediante acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 2011 se
adjudicó el contrato para la explotación del “Hotel Palau dels Osset”, expte. nº
127/2011, a la empresa JOYAS RURALES, S. L., por el canon anual de 24.000 €,
más 4.320 € en concepto de IVA. La empresa presentó garantía definitiva mediante
carta de pago de fecha 7 de julio de 2011.
Resultando que según certificado de fecha 3 de mayo de 2013, emitido por la
Intervención, la empresa no ha satisfecho el canon estipulado en el contrato desde
el inicio del contrato.
Resultando que la empresa contratista solicitó que la Diputación se hiciera
cargo de diversos gastos por ella realizados por importe de 5.476,63 €, y
manifestaba que había que resolver otras incidencias, de las cuales algunas han
sido resueltas.
Considerando que la cláusula 5, punto 6), del Pliego de prescripciones
técnicas establece, entre otras obligaciones por parte del contratista adjudicatario, la
de: Ingresar en la Tesorería de la Diputación Provincial, dentro de los diez primeros
días naturales de cada trimestre, la cuarta parte del precio anual del canon. Y que la
cláusula 10, punto 1) del citado Pliego dispone que será causa suficiente para la
resolución del contrato: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y, muy especialmente, la deficiente prestación del
servicio; la falta de pago del canon…
Considerando que se ha emitido informe por el Jefe de Compras, de fecha 22
de mayo, en el que se indica que “los perjuicios actuales creados a esta Diputación
por parte de JOYAS RURALES, S. L. son los que se derivan de la propia deuda del
canon, ello sin perjuicio de otros que pudieran registrarse en el momento del examen
y recepción por esta Diputación de los bienes en su día entregados, tal y como se
advierte en el citado punto” (cláusula 5, punto 15) el reiterado pliego). Y, que según
informe de la Intervención de fecha 5 de mayo de 2013, no procede hacerse cargo
de los gastos solicitados por el contratista, puesto que deberían haber sido
comunicados y realizado el gasto, en su caso, directamente por la Diputación, según
cláusulas 5 y 6 del pliego de prescripciones técnicas.
Considerando que de conformidad con el art. 109 del RD 1089/2001, por el
que se aprueba el RGLCAP, la resolución del contrato se podrá acordar de oficio por
el órgano de contratación.
Por lo expuesto, con los votos a favor del grupo popular y del grupo
compromís, y la abstención del grupo socialista, el Pleno, por mayoría, adopta el
siguiente acuerdo:
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1º.- Desestimar la petición de Joyas Rurales de que la Diputación Provincial
se haga cargo de un sobre coste para la empresa por importe de 5.476,63 euros.
2º.- Iniciar expediente de resolución del mencionado contrato, advirtiendo al
contratista y a la entidad avalista La Caixa que se va a proceder a la incautación de
la garantía definitiva por importe de 19.299 €, depositada mediante carta de pago de
fecha 7 de julio 2011, otorgándoles un plazo de diez días naturales para la
presentación, en su caso, de las alegaciones que consideren oportunas.”
2. MOCIÓN PRESENTADA POR COMPROMÍS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
DE LAS AYUDAS Y EL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS DEL SECTOR
CITRÍCOLA VALENCIANO


ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LA
MOCION PRESENTADA POR COMPROMIS SOBRE LOS SEGUROS
AGRARIOS.

Por la presidencia se concede la palabra, en primer lugar al Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president, bon dia, si que hi ha un problema de micros hui, sí.
Més enllà de la introducció que hi passaré de puntetes, no té major
importància, crec que el que toca és comparar quina diferència hi ha entre el que
nosaltres proposem i el que ens esmena el Partit Popular.
El primer que salta a la vista és que l’han traduït al castellà, no crec que això
siga una raó suficient per a presentar una esmena a la totalitat, i en qualsevol cas,
no ho és per a que nosaltres la votàrem en contra, l’esmena.
Però si entrem en el detall, en el primer punt que presentem nosaltres diem:
“.. instar al ministeri a que valore les repercussions negatives que sobre les
contractacions d’assegurances de cítrics tindran les retallades...” i en la del Partit
Popular diu “... instar al ministeri a que valore les repercussions que sobre les
contractacions d’assegurances tindrà el pla d’assegurances agràries combinades ..”
és a dir, simplement fan desaparèixer la paraula maleïda “retallades”.
Després, nosaltres, els punts, 2, 3, 4 i 5, que són el moll de l’os de la nostra
moció, vostès els resumeixen tots en el punt número 2 seu. Nosaltres demanem
“..instar al ministeri a que recupere el nivell d’ajudes del 2012; instar a la conselleria
per tal que mantinga les subvencions assignades a assegurances l’any 2012; instar
a la conselleria per a que recupere les subvencions de donava amb aquest fi a l’any
2012, i instar a la conselleria a no aplicar la part que li pertoca de la franquícia.” Tot
això vostès ho resumeixen amb un únic punt que ve a dir: “.. instar al ministeri a que
entenga com temporals les retallades”, sense gastar lo de retallades, per tant,
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donant per bo que ara no ens ajuden, al sector citrícola però que quan puguen ja ho
faran.
Després vostès afegeixen un punt tercer, que diu: “.. instar al ministeri i a la
conselleria a que, junt a les organitzacions agràries, milloren el sistema
d’assegurances, que convindran amb mi, que molt no aporta, no diu gran cosa.
Un punt quart que afegeixen vostès que diu, “..instar al ministeri i a la
conselleria a que sigan trabajando para mejorar la rentabilidad del sector privado”,
només falta que afegeixen, allò de que... “Es gracia que espera recibir de su recto
proceder, cuya vida guarde Dios muchos años” perquè és una miqueta el que fan
vostès, sempre quan es tracta de reivindicar-li a la Conselleria.
I els últims punts, que és el sis nostre, que coincideix amb el cinc de vostès,
és que “és comunicar els acords a les altres administracions”, bé que és una
“coletilla” habitual en tota classe de mocions.
Supose que comprendran que de cap manera podem acceptar una esmena a
la totalitat que buida absolutament de contingut tot el que nosaltres demanem, que
dóna per bo les retallades, dient, “home és que ara no es pot fer un altra cosa, més
endavant ja veurem”, i que insta a seguir treballant en aquesta línia.
Nosaltres presentem una moció perquè la línia en la que s’està treballant, no
ens agrada, per tant, de cap manera podem acceptar la seva esmena, entre altres
coses també perquè no és una moció que presentem nosaltres nomes de “motu
propi”, sinó que és una moció parlada i consensuada amb l’Unió de Llauradors i
Ramaders del País Valencià, per tant, el que nosaltres presentem és el que ells
demanen, i és el que nosaltres portem al plenari per a la seva votació, per tant
anuncie ja que no acceptem en absolut l’esmena, que buida de contingut la moció i
mantenim la nostra. Gràcies.”
El senyor president li agraeix la intervenció i li dona la paraula al senyor Giner.
“Sí gràcies president, senyor i senyores diputats, no vaig, d’alguna manera a
entrar a valorar tots els arguments que fica vostè senyor Nomdedeu, perquè jo
entenc que la seva moció la fa baix una perspectiva en el seu hàbitat natural que és
l’oposició. Vostè ha d’entendre que l’esmena que prepara el Partit Popular ve més
amb un nivell de gestió i per apropar postures i per a que beneficie a tot el sector
agrari i ramader.
Som conscients, des de la Diputació dels grans problemes que estan passant
el sector agrícola i ramader, som plenament conscients i no descobrim res. Tenen
molts problemes, algun inclús són injusts, com pot ser per exemple el tema de
l’aigua, que és un factor que delimita molt la seva competitivitat i el seu creixement.
Després també tenen problemes en quant a que sempre s’ha d’aplicar una
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exhaustiva normativa mediambiental i social, bé, d’alguna manera, el que va
explicant els argumentaris de l’esmena.
Estem parlant d’unes assegurances agràries que fa 30 anys que estan al
sector, que tant el govern de la Nació com la Generalitat valenciana aposten cada
any per aquest tipus d’assegurances, que d’alguna manera venen a pal·liar les
inclemències climatològiques i ajuden al sector primari en millorar o en pal·liar els
seus costos de producció i, com deia, són unes assegurances que fa 30 anys que
estan, que s’estan treballant.
En les nostres propostes, en el primer punt, el que diem és que continuen,
que valoren quines repercussions tindran el canvi de criteris de repartiment
d’aquests fons, perquè, si be vostè en la seva primera intervenció diu, en la
exposició de motius que es rebaixen econòmicament les partides, també després
convindrà amb mi que hi ha hagut una sèrie de modificacions de com es fan els
contractes, que han repercutit molt negativament als llauradors de la Comunitat
Valenciana.
Sobretot han potenciat, des del Ministeri, el mòdul 1, que és precisament el
mòdul que menys contractació té per part dels llauradors de la Comunitat
Valenciana.
El que diem al primer punt és que valore, però les coses positives i les
negatives, perquè supose que de positives també hi hauran. I en el segon punt de la
nostra esmena, vostè ha d’entendre que tenim una situació econòmica que fa que
han d’haver retallades, han d’haver ajustes, i concretament, en tots els sectors,
d’acord?
Aleshores, el que demanem és que temporalment, s’entenga aquesta
retallada com a temporal, s’entenga aquest ajust com a temporal, i que quan es
puga, en la realitat pressupostària, ficar-li valor a aquestes assegurances, que es
pose, com és normal. No hem de fer res mes.
Vostè diu a la seva esmena que la Generalitat aporte més fons, jo li vaig dir
que ja n’aporta, el any 2012, la Generalitat va aportar vint-i-un milions d’euros, l’any
2013, n’ha aportat vint-i-cinc milions d’euros, quatre milions més, que és molt .... per
la preocupació que té sobre el sector.
Després, al tercer punt, jo el que propose és que s’ajunten a la taula totes les
administracions, tant central com autonòmica i les associacions agràries, per que
milloren el sistema de contractació.
L’any 2008 es va plantejar una assegurança, una modalitat d’assegurança
que s’anomenava, ... com s’anomenava tampoc cal dir-ho, perquè sinó causarà una
mica de burla. Però ja van mostrar un altre tipus d’assegurança que s’hagués
acoblat molt bé en aquesta situació d’ara, que hagués sigut un repartiment molt més
equitatiu que no és ara, i sobretot per als interessos de la Comunitat Valenciana.
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Després, al quart punt, jo li dic que sí, que continuen treballant, jo crec que
per al sector primari és molt bo que hi haja un ministeri i hem de recordar que fa dos
anys no hi havia, hem de reconèixer que les negociacions amb la PAC han sigut
molt bones, des d’Espanya, ser un país que anava a aportar fons propis a la PAC,
hem passat a ser un país que va a rebre aquests fons, de fet es van augmentar en
dos-cents vuitanta-sis milions d’euros més les aportacions de la Comunitat europea
a la PAC.
Tot això redunda, -vostè podrà fer tot el que vullga- però tot això redunda en
benefici del que és la rendibilitat del llaurador, perquè el llaurador, li vaig a dir una
cosa, no vol viure de les subvencions, no vol viure, vol viure del seu treball i de la
seva rendibilitat, amb això li expresse de que continuen treballant en aquesta línia, i
recolzant-lo, com per exemple, les deduccions que es poden aplicar als mòduls del
IRPF per al sector. Estem parlant que aproximadament, deixarà d’ingressar l’Estat
en IRPF cent cinquanta milions d’euros mes, cent cinquanta milions d’euros que es
quedaran a les butxaques dels llauradors.
En fi, jo crec que és una esmena que està aplicada amb sentit comú, que
replega totes les sensibilitats del sector, i que no entenc com no li agrada. De totes
maneres, gràcies.”
Pren la paraula el Sr. Nomdedeu
“Gràcies senyor president, una cosa, tan sols una cosa em preocupa, la resta
de la seva intervenció la comprenc, i ara explicaré perquè la comprenc amb facilitat,
però em preocupa una cosa, eixa confusió entre subvencions i assegurances, jo he
presentat una moció per a parlar d’assegurances i vostè parla de que els llauradors
no volen viure de subvencions. Ningú ho planteja, estem parlant òbviament de que si
u assegura alguna cosa és perquè el que vol és treballar i viure d’eixa cosa.
Un altra cosa és que un imponderable puga acabar destruint tot el seu treball i
per això parlem d’assegurances. Jo no he parlat de subvencions, ni de la PAC ni de
res de tot això. No ho faré molt llarg, vostè diu que la nostra posició s’entén perquè
nosaltres estem on estem i que estem en l’oposició i que jo tampoc entraré a valorar
els arguments que feia vostè, entenc que ho fa .... , que la seva moció obeeix a un
fet reial, igual que el nostre és que estem en l’oposició i és que vostès militen al
Partit Popular i no tenen valor suficient per plantar-li cara ni al govern de Mariano
Rajoy, ni al Consell de Alberto Fabra, perquès és del seu propi Partit, perquè un no
espera de vostès que facen tan sols oposició, quan calga fer oposició, espera
sobretot de vostès que facen allò que han de fer, que és executar des del govern...,
aleshores, clar, quan vostè em parla d’assegurances de trenta anys, com si en
aquests trenta anys no hagueren governat mai, i d’una sèrie de problemes històrics i
de diferents models d’assegurances del 2008 i no se què, on per exemple en la
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Generalitat porten governant vostès moltíssims anys, un espera, no que actuen
vostès només ara com a oposició, que sí que els hi demane, si no estan les coses
bé, que li puguen reclamar al Consell de Alberto Fabra o al govern de Mariano
Rajoy, “Escolte tenim un problema determinat amb els cítrics i tal ... és veritat que
tenim una situació econòmica complexa però és veritat també que alguna cosa
haurem hagut d’aprendre de tota aquesta crisi, i una d’elles hauria de ser des del
meu punt de vista que hem castigat especialment el sector agrícola i ramader del
país valencià, apostant per un altre model que ha resultat fallit, que és el de la
construcció, etcètera, per tant, home, segur que hem de retallar precisament a qui ja
hem castigat durant molt de temps. Nosaltres entenem que no.
En qualsevol cas, per no fer-ho mes llarg, vostè parla del sentit comú, que
com bé sap és el menys comú dels sentits, i diu que la seva moció arreplega totes
les sensibilitats ... , mire, no, tal qual l’hem presentada, està redactada per la Unió
de Llauradors i Ramaders del País Valencià, no deuen ser totes les sensibilitats les
que ..... jo no m’atorgue el representar-les a totes, evidentment, però com a mínim,
a un dels principals sindicats agraris, sí, perquè és textualment com ells l’han
redactada, la que jo porte avui ací, per tant, ja que jo no m’atorgue la capacitat de
representar a tot el món, jo crec que vostè hauria de ser una miqueta més mesurat.
Tampoc la seva representarà a tot el món, ja li dic ara que a la Unió de Llauradors,
no.”
El senyor president agraeix la intervenció del senyor Nomdedeu i li dóna la
paraula al senyor Giner.
“Si, gràcies senyor president, a veure, vostè no vol que li parle de la PAC i
vostè em parla de totxanes, vull dir jo que no .. . tampoc no li veig molt de sentit. En
quant li faig referència a aquest treball que s’ha de continuar fent, li estic explicant el
quart punt, jo tampoc tinc perquè contestar-li a totes les seves propostes. Li estic
explicant, l’argumentari del meu quart punt.
Mire, vostè ha dit que la documentació li l’ha passada la Unió, perfecte, molt
bé, jo, no sols he parlat amb la Unió, també he parlat amb altres organitzacions, i
amb altres productors, d’acord? I també amb les administracions, que d’alguna
manera fan possible el meu l’argumentari.
Mire, de vegades parlar de les coses i no entendre-les, jo sempre dic que
quan s’ha de parlar d’agricultura, s’ha de fer baix un respecte, no? Perquè li vaig a
donar un exemple, i aprofite l’ocasió, ... la Comunitat ..... no, no .. no li dic res,
escolte’m, jo el que li dic és que de vegades hi ha que saber-ho tot, però li vaig a
donar un exemple, que no té res a veure amb el que estem parlant d’assegurances,
però per a que entengue que hi ha coses que ens perjudiquen perquè alguns prenen
unes decisions on no estan informats.
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Espanya, Grècia i Itàlia proposen al Comissari Ciolos des de fa molt de temps
que els setrills que utilitzem per als nostres restaurants, on es fica l’oli, bé van
demanar que tots els restaurants de la Comunitat Europea, foren d’un sol ús i que
estigueren etiquetades. A més, vostè ja ho sap, perquè veig que em va estar sentint
que els països del nord, que justament no saben res, han votat en contra. Total, jo li
vull donar aquest exemple, que unes persones, uns països que no tenen ni saben
les característiques i propietats de l’oli verge, veten alguna cosa.
Per això, jo no he volgut entrar molt en les assegurances, perquè entenc que
és una ferramenta que per a saber d’assegurances s’ha d’estar treballant amb ells
durant un any. Jo de fet, quan vaig veure la seva moció, em vaig espantar, ho tinc
que reconèixer, vaig dir, “... bé, jo d’això, ... és difícil saber cóm són totes les
assegurances...” però he anat parlant i he anat consultant i mirant coses, i jo sé que
es pot millorar, que hi ha marge per a millorar, inclús amb la mateixa aportació
econòmica, però jo ja no li dic això, hi ha que millorar el sistema hi ha que millorar
l’aportació econòmica de totes les administracions, i hi ha que treballar per a que el
llaurador i aquest sector primari continua sent rentable la seva activitat. Res mes, jo
m’empena que no entengue la nostra postura, però de tota manera la seva moció la
votaríem en contra, i votaríem a favor l’esmena. Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del grupo
popular y los votos en contra de Compromís y del Grupo Socialista, aprueba por
mayoría, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, por lo que
decae la moción presentada por Compromís.
MOCION
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sector citrícola valencià té en estos moments una enorme preocupació per la
sostenibilitat del sistema actual d’assegurances Agràries Combinades, perquè té una
gran implantació a la zones citrícoles valencianes per al cultiu de taronges,
mandarines i llimes.
L’any 2012 es van assegurar 2.076.468 tones, el que suposa el 60% de la producció
total i amb 95.612 hectàrees assegurades, els citricultors valencians van tenir
cobertura davant els riscos climàtics en el 63% de la superfície total de cítrics. A
més, amb això, van tenir assegurada la producció per un valor de 529.336.972
euros. Estes xifres mostren la importància que té este mecanisme de garantia de la
renda dels llauradors valencians.
La Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Subsecretaria, pel qual es publica
l'Acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 2012 pel qual s’aprovà el Pla
d'Assegurances Agràries Combinades per a l’exercici 2013, així com la Resolució de
la Subsecretaria del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de 27 de
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març pel qual s’aprova una modificació del Pla, posen de manifest una important
retallada de les subvencions per part d'ENESA que estan ja fent trontollar la
contractació per part del sector agrari de les assegurances destinats a garantir la
protecció de la seva renda davant fenòmens climàtics no controlables per la seva
banda, ja que s’incrementa de manera substancial el cost de l’assegurança, que
passa de ser un preu assumible com a despesa de l’explotació, a ser un preu
desorbitat i inassolible.
L’encariment de l’assegurança, si es continua amb esta línia, farà desequilibrar la
contractació cap a explotacions amb més risc, pujant la sinistralitat de les diferents
línies, el que comportaria a pujar encara més les taxes i fer insostenible el sistema
actual.
A la disminució radical de la subvenció cal afegir la franquícia de 60 € que s'ha
imposat a tots els assegurats sense cap tipus de discriminació per als professionals,
les organitzacions de productors i explotacions prioritàries. Esta franquícia, a més, té
una elevada incidència en la nostra citricultura per la dimensió de les explotacions
citrícoles que ajudarà, encara més, a detreure la contractació a causa de la base
territorial de les explotacions agràries valencianes. La Conselleria de Presidència i
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, en consonància, aplica la part que li
pertoca de 36 € i que es suma a la d’ENESA.
Cal destacar que la contractació dels Mòduls 1 i 2 suposa únicament el 2% (0,1% i
1,9%, respectivament), mentre que la dels Mòduls 3 i P són el 98% de la
contractació (46,5% i 51,3% respectivament), posant de manifest la preferència del
citricultor valencià per les assegurances que cobreixen els danys per parcel·la en
detriment dels que ho fan per explotació.
I és precisament en els Mòduls que contracten els citricultors on més gran és la
reducció de les subvencions d'ENESA, concretament del 40% per a les pòlisses
contractades sota el Mòdul 3 i del 52,38% per a les que es contracten amb les
condicions establertes per al Mòdul P.
En conseqüència i atenent a l’exposat el Plenari de la Diputació presenta les
següents
Propostes
1. Instar ENESA (Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) a que valore
les repercussions negatives que sobre la contractació d’assegurances de cítrics
tindrà la retallada tan acusada de subvencions.
2. Instar a que ENESA torne a recuperar, almenys, el nivell de suport públic de
2012 al sistema d'assegurances agràries combinades.
3. Instar a la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
a que mantinga el valor absolut de les subvencions que tenia assignades a les
assegurances agràries fins l’any passat.
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4. Instar a la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
a que recupere les subvencions addicionals a la contractació de cultius emparats per
una Denominació d’Origen Protegida, Indicació Geogràfica Protegida o Comitè
d’Agricultura Ecològica.
5. Instar a la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
a no aplicar la part que li pertoca de franquícia en la contractació.
6. Comunicar del resultat de la votació de la moció a la Conselleria de Presidència i
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) i a LA UNIÓ de Llauradors
i Ramaders.”
ENMIENDA
“En la Diputación de Castellón somos conscientes y reconocemos que el sector
agrícola y ganadero está pasando momentos de grandes cambios, debido a la gran
cantidad de factores que influyen en su producción y gestión.
La escasez de agua, siendo un factor límite para su crecimiento, las elevadas
exigencias en legislación medioambiental y social, los elevados costes de
producción, la fuerte competencia de países terceros, la atomización de la oferta y/o
el estancamiento del consumo, son algunos de los factores, que lo convierte en un
sector frágil y donde hay que poner todos los esfuerzos para que su actividad sea
rentable y generadora de riqueza para el territorio.
Por ello los seguros agrarios combinados, con mas de 30 años, ayudando a los
agricultores y ganaderos, son una herramienta prioritaria para el Gobierno de
España y la Generalitat Valenciana, ya que dan respuesta al sector, en los
momentos difíciles, como la sequía, las inundaciones, las granizadas o los vientos
huracanados. Estos seguros ayudan atenuando los costes de producción. España
es el único país de la Comunidad Europea donde se ofrecen estos seguros y son un
referente para todos ellos.
El Estado y las CCAA aportan fondos, para ayudar a costear el importe de los
seguros en el sector primario.
Por lo tanto, el Plan de Seguros Agrarios se ha tenido que adaptar, como lo ha
hecho durante 30 años, a la nueva realidad presupuestaria o ha la coyuntura
económica de cada momento. Esta aportación económica se ha visto reducida
reestructurando los porcentajes de varios módulos. Este cambio de criterio ha
producido una inquietud en todo el sector, incluida la la Conselleria de Presidencia y
de Agricultura, que se ha comprometido a trabajar para que el próximo Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el año 2014, sea mas equitativo y equilibrado
para nuestra Comunitat, es por ello que presentamos al pleno la siguiente:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la
Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que valoren
las repercusiones que sobre la contratación de seguros agrarios en el sector citrícola
de la Comunitat Valenciana, tendrá el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
año 2013.
2. Instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la
Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que entienda
el reajuste de la aportación financiera al Plan de Seguros Agrarios Combinados
como temporal, poniéndose en valor, cuando la realidad presupuestaria lo permita.
3. Instar a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y a la Conselleria de Presidència i
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua que junto a todas las organizaciones
agrarias, trabajen para mejorar el sistema de contratación de los seguros en la
Comunitat Valenciana.
4. Instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la
Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua a que sigan
trabajando para mejorar la rentabilidad del sector primario.
5. Comunicar el resultado de la votación del acuerdo al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y a la Conselleria de Presidència i d’Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua” y a todas las organizaciones agrarias representativas de
la Comunitat Valenciana.”

3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
LIMITACIÓN TEMPORAL DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA DE LA
EXPORTACIÓN, A UN MÁXIMO DE DOS MESES.
El Sr. Presidente le concede la palabra, en primer lugar al Sr. Salvador, el
cual dice que se ha producido una enmienda transaccional “in voce”, en el momento
antes de iniciarse la sesión, quedando de acuerdo los tres Grupos, respecto de la
parte dispositiva en su punto 1, sustituyéndose el mismo que literalmente dice “Se
limite por ley la Devolución del IVA de la exportación a un máximo de dos meses”
por “Se limite por ley la Devolución del IVA de la exportación al mínimo tiempo
posible permitido por ley”.
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El Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Salvador.
“Si, gracias Sr. Presidente. Bueno, hemos estado comentando antes con el
portavoz del Grupo Popular, por otro lado también con el de Compromís, el tema de
la moción. Yo creo que en el fondo estamos todos completamente de acuerdo en
que hay que agilizar los plazos para que las empresas cobren el IVA lo más pronto
posible, sobre todo las que se dedican a la exportación, ya que no lo pueden
repercutir en sus clientes exteriores, y el planteamiento que hemos llegado a un
acuerdo es que en el punto 1, en los acuerdos, se limite por ley el mínimo tiempo
posible permitido por la Ley para la devolución del IVA ¿Es así? Con esta salvedad,
de que se limite la devolución del IVA a la exportación al mínimo tiempo posible
permitido por ley, estaríamos completamente de acuerdo si a Compromís también le
parece correcto.”
No habiendo más señores diputados que quieran la palabra, toma la misma
el Sr. Presidente.
“Entenem que l’esmena “in voce” es plantejada i subscrita pels tres Grups i la
sotmetem a votació”.
Se procede a la votación, y tras modificarse de acuerdo con lo descrito en el
párrafo anterior, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
MOCIÓN
“Exposición de motivos
Las industrias de la Comunidad Valenciana siempre han tenido una fuerte
vocación de internacionalización, hasta el punto de que hace dos décadas
representaban el 14% del total de las exportaciones españolas, constituyéndose en
la segunda economía regional, con más peso en la exportación total española (sólo
por detrás de Cataluña).
La explosión del negocio inmobiliario y de la construcción, la burbuja
inmobiliaria, truncó esta perspectiva.
En la actualidad la demanda externa ha sido el mayor motor de la economía
valenciana, compensando la debilidad que ha seguido marcando la demanda
interna.
La exportación se convierte así en el único motor económico de los distintos
sectores industriales de nuestra Comunidad.
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En nuestra provincia Castellón, la exportación gira principalmente alrededor
del sector de la cerámica. Aproximadamente el 94% de la producción nacional del
azulejo tuvo origen en Castellón, donde se ubican el 81% de las empresas del
sector y en la que se originan el 79% de las exportaciones totales españolas de
productos cerámicos.
Un grave problema al que se enfrentan todos los sectores que exportan y por
ende nuestras empresas del sector cerámico es el retraso en la devolución del
Impuesto de Valor Añadido (IVA).
La devolución del IVA se produce cuando el balance entre el IVA a ingresar
por operaciones en España y el IVA a recuperar por exportaciones se decanta a
favor de las segundas. En estos momentos son muchas las empresas que se
encuentran en esta situación.
La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el
IVA, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, introduce en su
artículo 5 diversas modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA al
objeto de instrumentar el cambio en el sistema de devoluciones de este impuesto
estableciendo la posibilidad de que las empresas que se dedican a la exportación
puedan solicitar la devolución mensualmente.
Con este sistema se pretendía corregir la posibilidad de que este saldo se
convirtiera en un factor penalizador de las exportaciones.
La mayoría de nuestras empresas de la provincia de Castellón que se
dedican a la exportación y concretamente las del sector azulejero se han acogido al
sistema de devolución de IVA mensual para poder tener liquidez debido a los
problemas financieros con los que se encuentran en estos momentos.
Los retrasos en la devolución del IVA mensual dificultan el funcionamiento de
las empresas teniendo que recurrir en algunos casos a la financiación en Entidades
Financieras o a no poder cumplir sus obligaciones con la Seguridad Social
Las distintas Asociaciones Empresariales reclaman que se reduzca al mínimo
el tiempo de espera de la devolución del IVA. La exportación necesita de un
decidido apoyo de la Administración Pública.
Por todo ello, presenta al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Instar al Gobierno de la Nación a:
1.
Se limite por ley la Devolución del IVA de la exportación al mínimo
tiempo posible permitido por ley.
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2.
Que se habiliten los procedimientos legales y técnicos necesarios
para que la compensación de la deuda tributaria se puede realizar con las deudas
procedentes de cualquier otra Administración General del Estado y no sólo con las
deudas de la Agencia Tributaria.”
4. MOCIÓN PRESENTADA POR COMPROMÍS SOBRE LA CONCESIÓN DE
AYUDA
ECONÓMICA
A
LOS
AYUNTAMIENTOS
PARA
EL
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CEDIDAS A LOS MISMOS A
TRAVÉS DEL CATÁLOGO DEL SISTEMA VIARIO DE LA GENERALITAT.


ENMIENDA DE SUSTITUCION DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LA
MOCION PRESENTADA POR EL BLOC SOBRE CESION DE
CARRETERAS.

Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Nomdedéu, el cual acepta la
enmienda de sustitución del Grupo Popular, al entender que mejora la moción
presentada, por lo que finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad,
aprueba la enmienda presentada por el Grupo Popular decayendo en consecuencia
la moción presentada por Compromís.
El Sr. President li concedeix la paraula al Sr. Nomdedeu
“Gràcies senyor president, és evident i amb el mateix debat anterior eixia que
estem en un moment de dificultats econòmiques i és evident que els ajuntaments
són els que més magres les passen, per tant no sembla raonable al nostre Grup que
tot i que siga una qüestió de l’any 2007 aprovada finalment al 2010, etcètera, que
s’haja de traslladar als municipis unes càrregues com a títol de propietat, sense que
vinguen acompanyades del finançament suficient per fer ho.
No ens ho pareix a nosaltres i no li ho pareix a alguns municipis que s’han
queixat en premsa. Jo m’he mirat l’informe de contestació de les al·legacions que es
varen presentar en el seu moment i si no m’he descomptat varen presentar
al·legacions en aquell moment l’Ajuntament de l’Alcora, per considerar que
rebutjaven la transferència per insuficient, tècnica i financerament. Perquè no tenien
el condicionament necessari les rebutjava Peníscola, i Benicàssim acceptava la
transferència indicant que es tractava d’una situació ja consolidada. I després, la
Diputació que va fer en el seu moment també una sèrie d’al·legacions, en fi, les
contesten.
No es una mania personal, és evident que es genera un problema en els
municipis i per tant nosaltres creiem que no es pot fer una transferència amb
aquesta alegria sense que vinga acompanyada d’inversió econòmica i sense que hi
haja un compromís de les administracions per tal de no carregar més als municipis.
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Dit això i analitzada aquesta vegada sí l’esmena que presenta ací el Partit
Popular, anuncie que nosaltres acceptem l’esmena del Partit Popular, per tant, no
hauria de haver-hi problema per part nostra en que isca endavant.
Gràcies.”
El Sr. President li concedeix la paraula al Senyor Martínez:
“La Diputación de Castellón mantiene una política muy activa de conservación
y mejora de las infraestructuras viarias de la provincia.
El Servicio de Carreteras dependiente de esta Diputación Provincial, tiene
como principales objetivos la conservación y mantenimiento de la red viaria
provincial, que está compuesta por 800 kilómetros.
Asimismo, hay que destacar, el trabajo que se realiza en cuanto a lo que es la
mejora del trazado de las carreteras de la red provincial, incluyendo en este
apartado las carreteras también de nueva construcción.
En los dos primeros años de la actual legislatura, con nuestro presidente
Javier Moliner al frente, se han invertido más de cinco millones de euros en
carreteras. En este año 2013, lejos de contentarnos y acomodarnos con el gobierno,
ha realizado, o sea, ha sido aumentar lo que son las partidas presupuestarias en
materia de carreteras. Así, la Diputación de Castellón ha decidido redoblar los
esfuerzos que garantizan la seguridad vial aumentando en un millón las inversiones
previstas en la red viaria, pasamos de 2 millones a 3 millones, y que se destinará a
ejecutar nueve actuaciones de rehabilitación en las carreteras que son de titularidad.
Con este esfuerzo queremos manifestar no sólo que nos preocupamos de mejorar la
seguridad vial, sino de que también somos conscientes que las comunicaciones
viarias son necesarias para potenciar las relaciones económicas y sociales en todos
los territorios, para que todos tengan las mismas oportunidades.
Y aquí quiero destacar la rápida capacidad de respuesta que tiene esta
institución. En un año como este, en el que la meteorología ha sido muy difícil, y que
los abundantes episodios de viento, lluvia y nieve han sido reiterados, la Diputación
ha respondido de manera rápida y efectiva para reestablecer las comunicaciones de
manera inmediata, devolviendo las carreteras a los niveles de seguridad vial y
calidad que tenían con anterioridad. Por poner solo unos ejemplos, las lluvias
torrenciales del pasado mes de noviembre obligaron a la Diputación a invertir de
manera urgente 150.000 euros para subsanar los daños en las calzadas, y en el
temporal del pasado mes de marzo se llegaron a atender 92 actuaciones en
carreteras y caminos rurales de toda la provincia, para solucionar los problemas
causados por la nieve y la lluvia.
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La limpieza de desprendimientos, la señalización de accidentes y de las
situaciones de peligro, la aplicación de medidas anti-hielo o la retirada de nieve de la
calzada están a la orden del día y es un trabajo que ofrece esta institución de
manera directa y continuada, en beneficio de todos los vecinos.
Todos estos datos y cifras se ofrecen hoy por un motivo muy claro. Con estos
números queda suficientemente acreditado que la Diputación no rehuye a su papel
en materia de carreteras, todo lo contrario, lo que hacemos es elevar nuestro grado
de compromiso, en beneficio de los castellonenses.
Por este motivo, no podemos únicamente desestimar la moción que ha
presentado el diputado del Bloc-Compromís a este plenario, sino que la
enmendamos y mejoramos, para que sea más adecuada a los intereses de esta
provincia y de esta institución.
La Diputación, desde que se publicó el nuevo catálogo de carreteras por parte
de la Generalitat Valenciana, ya solicitó una reunión con la Conselleria de
Infraestructuras para abordar un asunto, con el fin de presentar mejoras y
alternativas al mismo. En este sentido, ya estamos trabajando en analizar todos los
cambios que el nuevo catálogo ha conllevado, pero esto no será fruto de una
decisión rápida sino de las conclusiones que presenten el equipo de ingenieros que
ya están trabajando en el asunto. Cuando tengamos el resultado de ese trabajo, la
información será presentada a la Conselleria, para que se tenga en cuenta y ponga
en valor nuestra posición.
Yo solo digo hoy aquí que esta institución no va a dejar a ningún
ayuntamiento por el camino, creemos en el papel de las diputaciones como
ayuntamiento de ayuntamientos. Vamos a analizar bien el catálogo de carreteras,
para ver qué titularidades han cambiado. Vamos a reunirnos con los ayuntamientos
para ver qué necesidades o problemas se les plantean, y vamos a contar con los
técnicos para conocer su opinión. Lo que queremos es conocer en detalle esos 22
tramos de carretera, con una longitud de 30 kilómetros, entre pistas y carreteras, que
pasan de la Diputación a favor de los ayuntamientos. Y desde luego, para llevar a
cabo de una manera satisfactoria esta labor, necesitamos que se transfieran
también, en la misma medida, y de manera adecuada, los fondos necesarios.
Por todo, ello, y a través de esta enmienda, la Diputación de Castellón
propone, promover una reunión con la Conselleria de Infraestructuras, cuyo objetivo
sea consensuar que la cesión de la titularidad de las carreteras sea asumible y
beneficiosa para los municipios de la Provincia; Instar a la Generalitat Valenciana a
proporcionar los recursos económicos suficientes, que garanticen a las diferentes
corporaciones suficientes para garantizar lo que es lo que se ha aprobado en el
Catálogo del sistema Viario, y instar al Gobierno de España a dotar de los recursos
suficientes a través de un nuevo marco de financiación en materia de
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mantenimiento, conservación y mejora de las carreteras provinciales, a fin de cumplir
los objetivos globales de la Unión Europea en esta materia.
Y por último, dar traslado de estos asuntos al Ministerio de Fomento y a la
Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat, para lo que esperamos contar con
el apoyo de todos los Diputados de esta Cámara.
Muchas gracias.”
A continuación vuelve a tomar la palabra el Sr. Nomdedéu.
“Sí, gràcies senyor president. Un aclariment, és que no sé si havia quedat
clar, que votem a favor .. eh?, que malgrat la intervenció, mantenim el vot a favor de
l’esmena.”
MOCION
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La decisió de la Generalitat Valenciana de cedir als ajuntaments de les comarques
de Castelló la titularitat sobre nombroses carreteres, camins i travessies a través del
nou Catàleg del Sistema Viari del País Valencià amb l’argumentació de “racionalitzar
els competències” en esta matèria suposa un greu problema econòmic pels
ajuntaments, que hauran de fer-se càrrec del manteniment i obres de millora en
aquestes connexions viàries.
La mesura, lluny de suposar una “optimització de recursos” en matèria de carreteres,
pot provocar un deteriorament de la xarxa viària en els nostres comarques donat
què, previsiblement, molts ajuntaments, especialment els més xicotets, difícilment
podran fer-se càrrec de les despeses futures de manteniment i millora d’aquestes
connexions.
La mesura, a més, contrasta de forma notòria amb la manifesta voluntat de l’executiu
Central de restar competències als ajuntaments a favor de les diputacions i d’altres
administracions supramunicipals, tal com s’ha posat de manifest en els diferents
esborranys de la Llei de Reforma de les Administracions.
Per aquests motius, des de Compromís considerem que, igual que ocorre en altres
autonomies, les cessions han d’anar acompanyades d’una ajuda econòmica per
col·laborar en la transformació dels trams de vials cedits.
Per això, dónes de Compromís proposem que:
PROPOSTA D’ACORD
Que la Diputació es comprometa a col·laborar de forma directa amb els municipis als
quals s’ha cedit trams viaris a través d’una consignació econòmica suficient que
garantisca el manteniment d’estes carreteres.
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Que la Diputació inste a la Generalitat Valenciana a crear consignacions directes per
col·laborar amb els municipis en les despeses de manteniment viari derivades de la
cessió de carreteres.”
ENMIENDA
“Las carreteras representan un papel decisivo, como infraestructura viaria, en el
desarrollo económico, en la cohesión e integración territorial, en el equilibrio
regional y en la configuración territorial de cualquier país.
La vertebración del territorio exige infraestructuras viarias que impulsen el
desarrollo equilibrado a nivel tanto nacional como supranacional. De ahí que, a
nivel comunitario, la Unión Europea haya instituido en sus Tratados fundacionales,
entre los valores y principios que deberán regir su derecho, la cohesión económica,
social y territorial y la solidaridad entre los Estados Miembros (artículo 3.3 apartado
3 del Tratado de la Unión Europea).
Asimismo, el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
establece que la Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados
miembros en materia de cohesión económica, social y territorial, transportes y
redes transeuropeas.
La Constitución Española, en sus artículos 149.1.21 y 149.1.24 atribuye al Estado
la competencia exclusiva sobre el régimen general de comunicaciones y sobre las
obras públicas de interés general, cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma.
Por su parte, el art.148.1.5 de la Constitución, establece la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas asuman competencias sobre las carreteras cuyo
itinerario se desarrolle íntegramente por el territorio autonómico.
Las Diputaciones, como titulares de la extensa red de carreteras que discurren a lo
largo del territorio del Estado, han venido ejerciendo el papel de eje vertebrador del
territorio, pese a la falta de precisión de la que adolece la normativa en este
ámbito.
De este modo, han venido proporcionando un equilibrio dentro de los territorios de
su ámbito de actuación, elevando el bienestar de la ciudadanía, la prestación de
los servicios públicos obligatorios y el desarrollo económico y social,
independientemente, del lugar donde se habite.
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Ya en 1995, la Generalitat Valenciana aprobó un primer Catálogo del Sistema
Viario de la Comunidad Valenciana, al amparo de lo establecido en el artículo 6 de
la Ley 6/1991, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. En el mismo se
producía una transferencia de viales entre administraciones, que en el caso
concreto de la Diputación Provincial de Castellón, suponía el cambio de titularidad
de veinticuatro tramos de carretera, con una longitud de cuarenta kilómetros, que
pasaban a los Ayuntamientos.
La Diputación de Castellón, dentro de sus funciones de colaboración con los
municipios, ha seguido conservando, manteniendo y explotando estos viales, e
incluso ha procedido a la ampliación y mejora de algunos de ellos.
El pasado 15 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, el
Decreto 49/2013, por el que se aprueba el nuevo Catálogo del Sistema Viario de la
Comunidad Valenciana. En éste se producen también transferencia de viales entre
administraciones, que en el caso concreto de la Diputación Provincial de Castellón,
supone el cambio de titularidad a favor de los ayuntamientos de veintidós tramos
de carretera, con una longitud de treinta kilómetros, de los cuales dieciocho
corresponden a las pistas P-5, P-7 y P-10, y ocho kilómetros a la carretera CV-209,
antiguo acceso a Pina de Montalgrao y totalmente en desuso.
Hay que señalar que, de acuerdo con la Ley 6/1991, de Carreteras de la
Comunidad Valenciana, la clasificación de las vías de la Comunidad Valenciana,
así como su designación y la descripción de sus características generales, se
realiza mediante la aprobación del catálogo del sistema viario.
La aprobación del mismo y sus modificaciones conllevan la asunción efectiva de
las competencias y responsabilidades en materia de conservación y explotación
por los futuros titulares de las vías.
También hay que recordar que el primordial objetivo de las diputaciones
provinciales no es otro que la asistencia técnica y económica a los municipios con
el fin de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, labor
que la Diputación Provincial de Castellón viene realizando de forma continúa.
Sin embargo, las diputaciones provinciales, en el marco de la política económica,
necesitan para llevar a cabo de forma satisfactoria y eficaz esta misión que le ha
sido encomendada, de un sistema de financiación adecuado.
Por tanto, se convierte en una auténtica necesidad, mayor en el momento de crisis,
que nos encontramos, mantener y garantizar el nivel adecuado de financiación
para hacer frente de modo satisfactorio a las necesidades municipales.

6p28052013.doc

33

Estos años de recesión y estancamiento nos abocan a un nuevo escenario, donde
la actual estructura de ingreso y gasto público no es soportable por más tiempo.
En este sentido cabe destacar que, si en alguna materia por antonomasia ha
quedado demostrada una gestión eficiente y adecuada, ha sido en el ámbito de las
carreteras provinciales y de la conservación de caminos y vías rurales.
Y es por ello precisamente que, para dar cumplimiento a las funciones
constitucionalmente encomendadas a los gobiernos locales intermedios, este
encargo deba venir acompañado no solo de la autonomía propia sino también del
principio de suficiencia financiera para que ésta pueda ser efectiva.
Todos sabemos que los transportes son fundamentales para la sociedad y la
economía: de ellos dependen el crecimiento y la creación de empleo. El sector del
transporte da trabajo directamente a unos diez millones de personas y representa
cerca del 5% del PIB. Nuestra capacidad para competir en la economía mundial
está condicionada por la eficacia de los sistemas de transporte.
La Unión Europea, está revisando su política de Red Transeuropea de Transporte
con el fin de crear una "red básica" entre grandes ciudades que comunique el
territorio de la Unión de este a oeste, a lo que se añade como objetivo primordial
de la Comisión Europea el reducir las cifras de accidentes mortales en las
carreteras comunitarias aspirando a disminuir el número de víctimas en un 50%.
Por todo lo razonado y teniendo como base los principios de confianza legítima y
buena fe que deben presidir las relaciones entre las distintas administraciones
públicas, la Diputación de Castellón, en defensa de los intereses de la provincia,
solicita del Gobierno de la Nación y de la Generalitat Valenciana que garanticen un
nivel de financiación adecuado y suficiente para atender a las necesidades locales
actuales en el ámbito de las carreteras.
En virtud de lo expuesto, se eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero: Promover una reunión con la Conselleria de Infraestructuras, cuyo objeto
sea consensuar que la cesión de la titularidad de las carreteras sea asumible y
beneficiosa para los municipios de la Provincia de Castellón.
Segundo: Instar a la Generalitat Valenciana a proporcionar los recursos
económicos suficientes, que garanticen a las diferentes corporaciones locales,
asumir el mantenimiento de las carreteras derivado de la aprobación del Catálogo
del sistema Viario de la comunidad Valenciana y la consiguiente transferencia de
titularidad.
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Tercero: Instar al Gobierno de España a dotar de los recursos suficientes a través
de un nuevo marco de financiación e materia de mantenimientos, conservación y
mejora de las carreteras provinciales, a fin de cumplir los objetivos globales de la
Unión Europea en esta materia.
Cuarto: Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Fomento y a la Conselleria
de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana.”
5. MOCIÓN PRESENTADA POR “COMPROMÍS”
PARA LA DEFENSA,
ESCLARECIMIENTO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES
EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
Por la presidencia se le concede la palabra en primer lugar al Sr. Nomdedeu.
“Gràcies senyor president, ..... disculpen, ..... la pròxima vegada traurem tres
diputats i serà mes fàcil.. (s’escolten rialles al fons) ......... No sé perquè es riuen,...
bé, anem per feina.
En aquestes últimes dècades els serveis socials s’han organitzat atenent al
seu nivell d’especialització, l’atenció primària se n’ha fet càrrec els ajuntaments i
l’atenció especialitzada ha estat una competència autonòmica. Es cert que d’acord
amb la Constitució és una competència autonòmica i per tant no hi ha un marc
estatal que la defineixi, tot i que sí que hi ha diferència d’altres prestacions. Una
cartera de mínims definida que estableix l’extensió i la intensitat de la protecció, però
la seva màxima visibilitat i implantació s’ha produït, i crec que amb açò estarem tots
els Grups d’acord, a través de les Corporacions Locals.
La nova redacció de l’article 27.2 tal qual està en aquest moment, estableix
que les administracions autonòmiques podrien delegar en els municipis de més de
20.000 habitants. Per tant, allò que ara es fa “de facto”, és una competència
assumida pels ajuntaments, dependrà de la voluntat del Consell de delegar o de no
delegar. I a nosaltres no ens sembla que siga la fórmula més adequada, entre altres
coses perquè el nou article 7 afirma que pel que fa als ajuntaments, l’única
competència pròpia serà l’avaluació i informació de situacions de necessitat i atenció
immediata a persones en situació de risc d’exclusió social, i açò des del nostre punt
de vista és un retrocés de més de trenta anys respecte a l’estat actual i vull recordar
aquella frase mítica amb la que ens omplim la boca totes les persones que ens
dediquem a la política municipal de que som l’administració més pròxima a la
ciutadania i per tant aquells que estem més a prop dels problemes i som més
capaços d’entendre’ls i de resoldre’ls.
Amb la nova llei, els drets socials de la ciutadania queden desdibuixats per la
imposició de politiques públiques allunyades de la ciutadania, la participació
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ciutadana en la creació, gestió i avaluació dels serveis socials, doncs simplement
desapareix amb la nova redacció, la fortalesa en la proximitat que aportaven els
ajuntaments dels serveis i la millora de la governança s’elimina i deixa a les
persones i a les famílies en mans d’unes administracions, les diputacions i les
comunitats autònomes, que no coneixen, o com a poc coneixen pitjor, ni la seva
realitat ni les seves necessitats en les que no participen directament i a les que en el
cas de les diputacions no se’ns ha votat directament sinó per democràcia indirecta.
Estem per tant, davant, una altra vegada, d’una minva en l’autonomia
municipal, tan se val el que un puga votar, la sensibilitat del Partit que tria no sé quin
municipi, perquè al final, cada vegada més, aquest empoderament que pretén el
Partit Popular de les diputacions significa que importa poc si en tal poble, el poble “x”
un haja triat una formació política perquè té una determinada sensibilitat, perquè
cada vegada més qui ho decidirà serà una administració com esta on, siguem clars,
el Partit Judicial de Castelló representa un terç dels diputats i diputades d’aquesta
Sala, per tant, al final el que puga votar en un poble tindrà cada colp menys
importància perquè l’administració, que és la Diputació, en la democràcia menys
directa de totes les que tenim en l’estructura del Estat és qui va assumint cada colp
més competències. A nosaltres això ens sembla que és una errada, especialment en
el tema dels serveis socials perquè és on la política de proximitat marca la diferència
amb la qualitat.
I, siguem francs també, i acabe, és just reconèixer que molts ajuntaments,
molts, de tot signe, clar, conten amb l’experiència suficient i amb un personal tècnic,
format, competent i eficaç per mantenir un sistema de serveis socials. I no té sentit ni
des del punt de vista de la rendibilitat econòmica, ni de la cohesió social, el
desmantellament de l’actual sistema de serveis socials d’atenció primària i
comunitària.
No és el moment, entenem, de malbaratar els èxits aconseguits, i aquesta
opinió no és només la del nostre Grup, el que fem nosaltres és traslladar aquí
l’opinió de professionals experts, opinió que s’ha fet pública en el manifest de
defensa del sistema públic dels serveis socials d’atenció primària. I en tot cas, això
que dic tampoc no els hi cau de nou, el passat 24 d’abril el Col·legi de treball social
de Castelló va celebrar el seu trenta aniversari, a l’acte hi assistia la Vicepresidenta,
la senyora Pallardó. Recordarà per tant, que la presidenta del Col·legi de treball
social, la senyora Carmen Barceló va dir textualment “los servicios sociales han
pasado de ser pura beneficencia como eran en la década de los 60 a ser parte de
los derechos humanos gracias a la adopción de políticas sociales pensando en las
personas y entrega de los profesionales”, i va afegir per acabar: “por desgracia en
este momento se está produciendo un cambio de modelo, amparado en la crisis
económica que está provocando un retroceso en las prestaciones sociales”.
Això és el que a nosaltres ens sembla també, això és el que a nosaltres ens
preocupa i en això es basa la moció que presentem. Gràcies.”
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El Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Barrachina
“Muchas gracias señor presidente, la propuesta que se hace que pone voz a
los profesionales de los servicios sociales, me parece absolutamente legítima que
los trabajadores de los servicios sociales, que hacen una tarea magnífica,
irreemplazable, y la hacen hoy y la seguirán haciendo cuando entre en vigor la ley.
Y por tanto, no corre ningún riesgo su profesión, digo que tienen derecho a
hacerla y además todas las administraciones locales, gobernadas por el Partido
Popular, es evidente que cuentan con ellos, pero esta ley, la ley que trata de
racionalizar y darle sostenibilidad a la administración local no se puede hacer,
exclusivamente para complacer a ninguna profesión, a ninguna. Todo el mundo tiene
derecho a reclamar el mantenimiento de su empleo, sean dedicados a la vocación
pública, o a la asistencia social. Todos, todo el mundo, pero esta ley esta hecha,
pensada sólo en los ciudadanos, en los usuarios, en este caso los servicios sociales,
pues en aquellas personas en riesgo de exclusión social o personas con
discapacidad, y por tanto está hecha pensada en ellos. Y lo que hace simplemente
esta Ley es lo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo reclamaba, hasta
que esto fue anunciado por un gobierno del PP. No existe todavía una Ley, ni
siquiera existe el anteproyecto de Ley, contra el cual la plataforma de profesionales
de los servicios sociales, reclama contra el desmantelamiento de los servicios
sociales municipales.
Ningún servicio, absolutamente ningún servicio entra en ninguna situación de
riesgo con este estudio previo al proyecto de ley previo a la ley que entrará en vigor
cuando sea aprobada por el Congreso y por el Senado, en cuyo registro de entrada
todavía no ha hecho aparición la citada Ley, y contra la cual, por cierto, quiero
recordar que en este mismo Pleno se ha debatido, sin sentido y sin efecto, sobre la
desaparición de municipios, sobre la reducción del número de concejales y tantas
otras cosas que seguiremos debatiendo sobre una norma que lo que propone es
simplemente dar sentido común.
Y dice lo que todo el mundo decía, que los Ayuntamientos han de ser
sostenibles y por tanto la ley dice una cosa fundamental, que es que a los
Ayuntamientos nadie puede utilizarlos, para encomendarles tareas o actividades, lo
que se ha dado en llamar “competencias impropias” , sin recursos, lo que dice la Ley
es que las competencias de los Ayuntamientos están tasadas y aquél que quiera
adicionarle nuevas competencias tendrá que aportar el dinero correspondiente, para
no conducir a los Ayuntamientos a la situación de quiebra, de diciembre del 2011.
Situación después de la cual, ya nadie se acuerda, pero hace sólo quince meses,
ha habido que producir, primero un anticipo en la participación de los PIE, de la
participación en ingresos del Estado del 2010, dos planes de proveedores, un
aumento de un 21’2% de este año de ingresos a los municipios, y por tanto sanear
una situación municipal, que como digo, en diciembre de 2011 tendía a la agonía.
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Por tanto lo que hace la ley es como su propio nombre indica, reformar,
sanear y dar sostenibilidad definitiva. Nadie podrá ya utilizar a los ayuntamientos
para encomendarle tareas de competencia autonómica o de competencia nacional,
con la finalidad de que lo presten los ayuntamientos, y que a los ayuntamientos
nadie les pague por esa competencia. Por tanto lo que hace es prohibir ese tipo de
delegaciones sin recursos, y después lo que hace esta reforma es plantear techos
de sentido común, límites que entiendo que pueden ser incómodos, tanto para
nosotros, para los políticos, como para determinados sectores profesionales que
prestan sus servicios en la administración local porque habrán estándares de costes,
de eficiencia y de prestación de calidad de servicios.
Puede ser incómodo, pero el objetivo de la ley son cuarenta y cinco millones
de usuarios de los ayuntamientos, de los cuales, felizmente, este país será el único
que ha estado en situaciones arriesgadas, que no suprime no ya un solo
Ayuntamiento de los más de ocho mil, no, ni una sola entidad local menor, ninguna,
cero.
Es decir, ese era el debate originario de este Pleno, cero, y sustituye y
suprime cero concejales. Y los ayuntamientos de esta provincia, este año 2013
están recibiendo 44’5 millones de euros más de subvenciones genéricas para su
gasto corriente o en inversiones que decidan los Ayuntamientos.
Nunca nadie, jamás, en tan poco tiempo ha hecho tantas cosas a favor de los
Ayuntamientos, y no es un capricho, 21’2% más, este año, de ingresos de
subvenciones del Estado que el año anterior a pesar de la que está cayendo, por
tanto, nadie, en tan poco tiempo, ha tomado tantas decisiones a favor.
Yo recuerdo que esta misma Diputación y otros muchos ayuntamientos
mendigaban al anterior gobierno de España que por favor les aplazase la devolución
que eran 6.000 millones de euros de los anticipos de los ingresos del Estado, y de
nuevo ha tenido que ser este gobierno quien haya dicho a esta Diputación también
que en lugar de tener que pagar ocho millones cada año, este año este ejercicio
paguemos solo 3.200.000, aplazando de 60 a 120 meses, de 5 a 10 años la
devolución, por tanto, más ingresos que nunca, la devolución de 5 a 10 años, dos
planes de pago a proveedores y esta ley que introduce sentido común. Sentido
común doloroso, porque hay alcaldes de España, de alguna capital que tendrá que
bajarse el sueldo a la mitad, hay alcaldes de alguna capital, de todos los partidos,
que tendrá que despedir a la mayoría de personal eventual, y hay alcaldes que
tendrán que despedir a buena parte, o no contratar, a aquellos que tenían dados de
alta en la seguridad social como compañeros en equipo de gobierno. Eso puede ser
incómodo, pero insisto, esta ley no está hecha pensada en ningún sector
profesional, por admiración, por respeto que tengamos incluido al sector de los
profesionales de los servicios sociales que hoy, a través del Bloc, trae aquí esta
propuesta, atenderemos a todo el mundo y tienen derecho a manifestar su posición,
pero los servicios sociales, como el resto de servicios en esta ley, no son tocados, lo
que se hace es deslindar, con mayor claridad, con mayor precisión que es lo que le
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compete a cada uno, y que una sola competencia sea prestada por una sola
administración, y que cuando haya administraciones que lo habrán, que
encomienden al sector municipal, al sector local, a los ayuntamientos que presten
sus servicios sociales, que lo habrá, es decir la Comunidad Valenciana determinará
que los ayuntamientos sigan prestando lo que vienen haciendo, pues naturalmente
tenga su debida compensación económica justificada para no abocar a los
municipios a la situación precaria en la que estaban hace tan solo unos meses.
Muchas gracias.”
Pren la paraula el senyor Nomdedeu
“Gràcies senyor president.
Vull entendre que el debat haja derivat des dels serveis socials a la
modificació global de la llei perquè era molt més difícil contestar a la moció que
nosaltres presentàvem des de l’estricte sentit dels serveis socials perquè tenia açò
que vostè li diu “molt de sentit comú”, el discurs seu, senyor Barrachina, jo crec que
es basa en dos conceptes, un la seva habilitat d’oratòria, el que el porta a tergiversar
amb certa habilitat i amb molta contundència els arguments, i després amb una greu
incongruència, em sembla, amb tot el que vostè estava dient.
Dic allò de tergiversar perquè ni en el manifest dels professionals ni en les
declaracions que jo he llegit ací, en cap lloc, en un sol punt no hi ha una sola paraula
que parla de la defensa dels llocs de treball dels professionals i vostè sembla que
vullga dur-ho cap allí, no, no, el que estan preocupant-se els professionals que
haurem de reconèixer que com a tècnics que són, en sabran, com a mínim bastant
més que nosaltres, és que consideren que l’avantprojecte de llei perjudica la qualitat
del servei. Es això el que diu la presidenta del Col·legi i és això el que diu el
manifest, no diuen “anem a perdre llocs de treball”, això és una tergiversació que fa
vostè per a tindre un argument per a dir “.... home, no, no està bé, clar ells han de
defensar el seu lloc de treball ...”, no, no si el seu lloc de treball deu estar garantit,
són funcionaris o pensen acomiadar-los en aquells ajuntaments on no se’ls hi
transfereixen les competències i el import adequat per a prestar els serveis?
Perquè ja ho hem dit, en tots els ajuntaments d’una certa quantitat de població
tenim excel·lents professionals, també hi haurà algun de roí, ja m’ho imagine, però
excel·lents professionals formats, que si no se’ls hi transfereixen eixes competències
als ajuntaments, ja em diran que fem amb ells.
Per tant, no és una qüestió d’estalvi tampoc, perquè els serveis s’hauran de
prestar i s’hauran de pagar, per tant, l’única manera d’estalviar seria que vostès
tinguen en ment deixar de prestar els serveis, i com no vull pensar que això siga així,
i com això no figura en l’avantprojecte de l’avantprojecte de l’avantprojecte de
l’avantprojecte tampoc, per tant ja no hi perdré un segon mes, de manera que no hi
ha una qüestió d’estalvi, en absolut, en absolut.
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Es tracta de racionalització, que eixa és una paraula que ja m’agrada molt
més i que vostè ha usat també, i ahí és on jo crec que hi ha una incongruència en tot
el seu discurs, una incongruència formal i important, i és que vostè ha repetit fins a
tres vegades “previo, previo, previo” al no sé què, com venint a donar entendre que
és cert, que la llei encara no està, encara no ha entrat al Congrés, encara no ha
entrat al Senat. Una obvietat, té vostè tota la raó.
Home però després per a la defensa vostè no fa més que recordar-nos el que
diu eixe avantprojecte de l’avantprojecte de l’avantprojecte, i açò, convindrà amb mi
que és una miqueta incongruent. Si no hem de discutir d’això perquè encara no ha
arribat al Parlament, doncs home no em diga vostè com argumentació el que diu la
llei o deixa de dir. O si ho fa, que a mi em sembla bé, i li diré perquè, si ho fa, deixem
que ho faça jo també, perquè vostè diu: “És que en aquesta Diputació ja hem discutit
de vegades de coses, hem discutit de si hi havia d’haver-hi més o menys municipis i
al final nada, hem discutit, de si havien de haver-hi més o menys càrrecs electes i al
final nada.
Però escolte, es que això, com eren, siguen amables, globus sonda que havia
deixat anar el seu Govern, eren vostès els que en l’avantprojecte de l’avantprojecte
de l’avantprojecte, havien dit totes aquestes coses. I ací aleshores es va debatre,
com ara es debat això, precisament perquè efectivament, primer vostès van plantejar
allò i al final sembla que diuen que no ho faran, i jo tinc dret a pensar que és perquè
en aquesta Diputació, en no sé quants ajuntaments i en molta part del territori
espanyol hi ha hagut manifestacions, manifestacions polítiques en parlaments, em
refereix, en contra, s’ha barallat que no era raonable, si els debats que han hagut ací
deien que no estava bé retallar i fer desaparèixer pobles menuts, han servit perquè
vostès retiren això de l’avantprojecte de l’avantprojecte de l’avantprojecte de la llei,
doncs a lo millor també aquest debat em serveix per a resoldre el tema de serveis
socials que és al que veníem.
Acabe amb una frase que ha dit vostè, ha dit: “... Nadie - referint-se al govern
del Partit Popular - nadie en tan poco tiempo ha tomado tantas decisiones...” jo crec
que el senyor Aznar afegiria “equivocadas”.”
El Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Barrachina
“Muchas gracias, señor presidente, mire, las medidas serán equivocadas,
pero 876.000 euros recibió en 2012 el Ayuntamiento de Betxí, en 2013, en lugar de
876.000 serán 1.035.000, si la decisión es equivocada, al único ayuntamiento que
tiene usted en la provincia, pídale que retorne los 200.000 euros de más que ha
recibido este año. Si las decisiones del gobierno de Rajoy son equivocadas, yo
podría ponerle unos 97 ejemplos del PP además del de Betxí y el PSOE otros 30,
aunque no lo harán, pero todo el mundo, desde el mes de enero está ingresando
más, todos y todo el mundo viene aquí a protestar, todos, incluido usted. Entonces,
cuando yo digo, cuando mi Grupo afirma que no ha habido nadie en tan poco tiempo
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que ha tomado más decisiones a favor de los ayuntamientos es porque literalmente
es así.
A usted le parecerá igual ochocientos setenta y seis mil euros que un millón
treinta y cinco, pero no es lo mismo, a usted le parece igual pero no es lo mismo, le
parece lo mismo pero no tiene nada que ver, es decir, recibir esta provincia cuarenta
y cuatro millones de euros más no es lo mismo que recibir cuarenta y cuatro de
euros menos o tener que devolver en cinco años lo que ahora podemos devolver en
diez, o recibir dos planes de proveedores que han salvado en España a cien mil
pequeños y medianos empresarios, no es lo mismo, es más, no tiene nada que ver,
absolutamente nada que ver.
Por tanto, como digo, que nadie nunca ha hecho tanto en tan poco tiempo por
los ayuntamientos es porqué le digo que esta ley viene a reforzar el papel de los
ayuntamientos, de las entidades locales y también por eso de aquellas que
subsidiamos, que auxiliamos a los ayuntamientos pequeños allá donde no puedan
llegar.
Dice que es una iniciativa, yo he hablado de los profesionales de los servicios
sociales porque es su primer punto, es decir, su primer punto propone adherirse al
manifiesto de los profesionales del ámbito local y me parece muy bien, es que yo no
he dicho que no haya que debatir, le he recordado debates absurdos que ha
padecido esta Diputación cuando aquí nadie, absolutamente nadie salvo la
oposición, usted y el PSOE habló de que íbamos a suprimir municipios, nunca lo
dijimos, jamás. Hablamos de lo que dice el actual anteproyecto, que tampoco es
todavía anteproyecto, que es agrupar, dar un sentido lógico a los servicios y que los
vecinos puedan exigir calidades y prestaciones comunes en todo el territorio, y
tienen derecho.
Los profesionales de los servicios sociales que son magníficos, cuyo salario
no paga ni una mínima parte de la dedicación que tienen, tienen derecho a pedir que
se cambie la ley, ellos y los maestros y los médicos, todos aquellos que en esta ley
que son la totalidad de empleados que prestan sus servicios en los municipios, todos
tienen derecho, pero le digo que no está hecho pensando ni en ellos ni en ningún
otro grupo profesional, en nadie, sólo en los usuarios, que por cierto aquí no se han
posicionado, es decir, usted viene con la defensa justificada de un grupo concreto,
que tiene todo el derecho del mundo, como dice su manifiesto en contra del
desmantelamiento de los servicios sociales municipales, no me lo he inventado, es
en contra, pues los profesionales de los servicios sociales tienen todo el derecho del
mundo, todo el derecho del mundo, dicho lo cual, tanto derecho como ellos tienen el
resto de grupos políticos y la obligación, como digo, de racionalizar y dar
sostenibilidad a las entidades locales.
¿Por qué hemos decidido llevarlo? Pues porque en concreto, entendido como
una reforma local y no exclusivamente, que era una duda que tuvimos, servicios
sociales, porque lo único que pide esta modificación es que se modifique o se retire
el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad, es decir, además del
desahogo a que todo el mundo tiene derecho, al final, como solución, como medida,
es práctica, lo que piden es una actuación sobre la reforma local que en este caso, si
a usted no le importa, siempre lo ha llevado el portavoz de mi Grupo, igual que en el
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suyo, igual, siempre lo he llevado yo los temas de reforma local, por tanto ni yo le
puedo reprochar a usted que lo lleve usted ni usted me puede reprochar a mí que lo
lleve yo, porque en temas de reforma local siempre lo he llevado yo. Se lo digo en
tono de broma y con el mejor de los humores.
Le digo que esta ley puede incomodar, es decir, a los políticos nos ha
incomodado a todos porque nos constriñe, nos limita, pero tiene una única vocación,
que es la de dar calidad y sostenibilidad al 100% de los servicios públicos que en la
actualidad se prestan y alguno adicional que contempla la nueva norma y por tanto,
nos parece, no solamente razonable si no indispensable que se pongan techos de
sentido común y que se sujeten las administraciones locales, los 62.000 electos que
administran magníficamente las entidades locales del conjunto de España, que
tengan una norma común que dé calidad, que dé sostenibilidad y que, por tanto,
todos los ayuntamientos, los 8.000 que felizmente se van a mantener tengan una
mayor claridad en el futuro como esta ley que limita la encomienda de servicios
impropios y que garantiza la aportación económica indispensable para su prestación,
propone.”
Una vez finalizadas las intervenciones, se procede a la votación, y con los
votos favorables del grupo socialista y de Compromís, y los votos en contra del
grupo popular, el Pleno, por mayoría, desestima la siguiente:
MOCION
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aprovació pel Consell de Ministres de l’avantprojecte, i la seva posterior tramitació i
aprovació com a Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració Local, de no
modificar-se la redacció actual, suposarà el desmantellament efectiu del quart pilar
sobre el qual se sustenta el malmès Estat del Benestar Social. En particular, ens
referim a l’article 7, que modifica l’article 26 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local sobre competències dels ajuntaments, i
específicament dels Serveis Socials. La nova Llei genera incertesa i preocupació
social, quan assenyala que l’única competència pròpia dels ajuntaments en aquest
àmbit serà, "l’avaluació i informació de situacions de necessitat i l’atenció immediata
a persones en situació o risc d’exclusió social”.
D’acord amb les propostes formulades pels actors i agents socials significatius,
davant la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració Local,
COMPROMÍS, manifesta que hauria de correspondre als ajuntaments, per si sols o
agrupats, el nivell d’atenció primària, que hauria d’integrar la següent cartera de
prestacions:
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- Informació, orientació, assessorament i diagnòstic de situacions de
necessitat.
- Ajuda a domicili i suport a la unitat de convivència.
- Ajudes econòmiques d’emergència social.
- Intervenció i mediació familiar.
- Prevenció, intervenció i inserció, adreçada a persones, famílies, grups i
col · lectius en risc o situació d’exclusió social.
- Acompanyament en els itineraris d’inclusió social.
- Adopció de mesures de protecció de menors en situació de risc.
- Atenció primària a dones víctimes de violència de gènere.
- Atenció primària a la tercera edat i discapacitats. Gestió de l’atenció a la
Dependència.
- Allotjament d’urgència.
- Serveis de promoció i dinamització comunitària, i voluntariat social.
Per tot això, el GRUP COMPROMÍS a la Diputació de Castelló presenta la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1. Adherir-se al Manifest de defensa del Sistema Públic de Serveis Socials d'Atenció
Primària, elaborat pels professionals de l’àmbit local, que serveix de model i es
substància en la present "Proposta de Resolució"; formalitzar aquesta adhesió
mitjançant
la
plataforma
de
professionals:
serviciossocialesmunicipales.blogspot.com.es
2. Reafirmar l’autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en
defensa de la protecció social, la igualtat d’oportunitats, la democràcia i la qualitat de
vida; polítiques públiques que han permès vertebrar el territori i prestar serveis
essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la ciutadania.
3. Sol · licitar la modificació o la retirada per part del govern de l'Avantprojecte de
Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
4. Incorporar a la nova llei, o modificar la vigent Llei de Bases 7/85, a fi de definir i
aclarir, com a competència directa municipal, l'Atenció Primària de Serveis Socials i
la seva responsabilitat directa en la gestió de les prestacions bàsiques recollides en
la present moció.
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5. Manifestar i transmetre a la FEMP el nostre reconeixement i suport per la tasca de
defensa dels drets socials de la ciutadania, per mantenir les polítiques de
desenvolupament socioeconòmic sostenible al territori, i per millorar la cohesió
social.
6. Impulsar un procés de negociació entre tots els grups parlamentaris i amb la
FEMP, que permeta abordar la reforma de les lleis que regulen el món local,
garantint l’autonomia local i els drets socials dels ciutadans.
7. Traslladar aquest acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat, i als
grups polítics del Congrés i de les Corts Valencianes, i a la Junta de Govern de la
FEMP.”

6. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA EL
INCREMENTO DE RECURSOS A APORTAR AL PLAN DE OCUPACIÓN
PROMOVIDO POR LA GENERALITAT VALENCIANA.
En primer lugar, el Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Colomer.
“Moltes gràcies senyor president.
Presentem una moció relativa a l’ocupació en la província de Castelló. Jo crec
que tots estem més que d’acord en què és un tema que preocupa moltíssim. És el
tema que més preocupa, segons el CIS, als ciutadans, el tema que més preocupa,
no és una qüestió demoscòpica, és una qüestió que és un drama social.
Abans hem votat a favor a un punt que estava lligat a un acord que va prendre
esta Institució, perquè ens sembla que tots hem de donar símptomes de voluntat de
compartir, de voluntat d’acordar, de cooperar i de sumar, però ja hem avançat i ho
vam dir en el seu dia i ho reiterem en este moment en la nostra moció, que és un
punt el que esta Diputació, un pas, el que ha donat, absolutament insuficient.
I cada dia que passa confirma més que s’ha de canviar el guió i que hem de
fer, sobretot vostès, coses distintes, coses diferents, coses amb més coratge i amb
més valentia en esta matèria.
Abril del 2013, les estadístiques, la realitat crua i contundent confirma que
Castelló té 93.000 aturats, 93.000 aturats, una de cada 3 persones en edat de
treballar no poden treballar a la província de Castelló, el 32% d’atur.
La Comunitat Valenciana som la comunitat del 30%, 30% d’atur, 30%
d’exclusió social, 30% de dèficit, però Castelló, que estem 5 punts per damunt de la
mitjana d’Espanya que té un 27% d’atur, que és escandalós, la Comunitat
Valenciana té quasi el 30 i la província de Castelló el 32. Això hauria de crear-los un
estat mental, un estat mental, en el millor sentit de la paraula, d’excepció, de fer
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coses excepcionals davant una realitat absolutament excepcional, una de cada 3
persones en esta província volen i no poden treballar.
No hi ha precedent històric en la història recent del nostre País. Els efectes de
la reforma laboral, perquè sí que hauran causes, causes que podem compartir, però
la reforma laboral ella soleta, senyor president i senyors del Partit Popular - pares
intel·lectuals i materials d’esta reforma – la reforma laboral ella soleta ha generat un
milió d’aturats més, la part proporcional a la província de Castelló.
Per tant, a banda del retrocés històric en els drets socials, en els consensos
en política laboral d’este País, a banda d’haver-se carregat molts anys de
construcció compartida i democràtica d’un model de relacions laborals empresaris,
sindicats i govern, a banda d’haver polvoritzat això han generat un milió d’aturats. No
és demoscòpia és la crua realitat i n’hi ha una responsabilitat evident al respecte.
Per tant, demanem un esforç addicional, el pla d’ocupació que va presentar el
president de la Generalitat i vostè, i vostès, ara fa mig any, que desprès també hi ha
una qüestió de calatge en el temps de que es presenten les coses i encara no ha
entrat en vigor, fa mig any, no? Cada dia que passa és temps que li regalem a la
desídia a una morositat, a un agreujament de la situació que tampoc acabem
d’entendre. Fa mig any que es va presentar a València este Pla i ara encara estem
signant acord, autoritzant-li a vostè per a que signe, vull dir, la situació és molt més
greu com per a que no es donen compte què hi ha que canviar el pas, hi ha que
córrer molt més en este País i especialment en esta Província.
El Pla d’ocupació significa, en les xifres que tenim, que vostès dediquen, ho
dic per una sèrie, no vaig a dir de titulars que és un recurs excessivament fàcil sinó
de declaracions oficials seues, pujades en el núvol i en la càpsula d’un cert
triomfalisme que no ve a compte, que no ve a compte, al capdavall dediquen cinc
euros per aturat en esta província de Castelló, cinc euros, tres mil cinc-cents per
municipi, fer la mitjana aritmètica, una mitjana burda, perquè ahí contem la capital i
Castell de Cabres, no? Vull dir, és una mitjana tramposa en eixe sentit, però dóna
una xifra de 3.500 per a combatre l’atur, per municipi.
Per tant, el que li volem demanar és que com a mínim multiplique la quantitat
que assignem perquè és un 0,42 de tot el pressupost. La província dels 93.000, la
província on esta Diputació deuria interpretar molt bé que li passa a la gent dedica el
0,42 dels seus recursos al gran “Plan de empleo” contra l’atur, el 0,42.
Jo no li demane a ningú que tinga sensacions de vergonya o sensacions que
no toquen però sí demane reacció, reacció i canvi de guió, canvi de prioritats, canvi
de preferències i canvi de pressupostos.
I com hi ha que traure diners per reconduir-los ahí i com a mi no m’agrada
agarrar-me al discurs de l’èxit, de l’eufòria sobre la política econòmica d’esta Casa,
que som paradigma, que paguem millor que ningú, que estalviem més que ningú,
que hem deixat a l’altura del betum a l’etapa anterior, cada vegada que vostès fan
exaltació de lo meravellosos que són en matèria econòmica, cada vegada que pren
la paraula el senyor Barrachina fa una esmena a la totalitat a tot el fabrisme passat,
però dóna igual, dóna igual. Tot el que han estalviat, lo meravellosos que són en la
gestió, és que està a totes les actes, a tots els diaris de sessions, vull dir, deurien
reorientar-lo cap al drama principal que pateix esta província i com que volem
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implicar-nos i cal ser coresponsables, en el segon punt demanem i expressem la
voluntat de pactar les partides d’on es podria retallar per tal d’incrementar la partida i
la política principal que ha de protagonitzar esta Diputació que és combatre l’atur als
municipis i este és el tenor, l’esperit i la lletra de la nostra moció i entenem que
podem, si volem, aprovar-la, si vostès volen evidentment, per unanimitat.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Compartisc, el meu unipersonal Grup comparteix, com no pot ser d’una altra
manera, el fons de la intervenció de Grup Socialista i la preocupació i la voluntat del
Partit Socialista de contribuir amb polítiques actives a la millora del que òbviament és
la pitjor xacra que estem patint que és la desocupació, però els he de confessar que
el cas concret de la moció em genera alguns dubtes tècnics i ho dic en tota sinceritat
que espere que al llarg del debat se’m puguen explicar.
El Pla d’ocupació del conjunt de les administracions públiques valencianes,
que així és diu la cosa, té dos apartats. Un primer apartat que fa referència a la
formació i un segon apartat que fa referència, diu: “l’establiment d’un programa
d’incentius destinat al foment de la contractació dels desocupats per part de les
empreses en l’àmbit de la Comunitat Valenciana” i diu que “la participació de la
Generalitat en este segon es fa a través d’entitats col·laboradores” estic llegint-ho
del Diari Oficial de la Generalitat. Qui són les entitats col·laboradores? Diu l’article
3.1: “podran adquirir la condició d’entitats col·laboradores en la gestió d’este
programa les diputacions provincials” nosaltres per tant.
Al punt 2 diu “la col·laboració de les diputacions provincials s’instrumentarà
per mitjà de sengles convenis en els quals es detallaran les condicions, els drets, les
obligacions..” anem a vore quins són els drets i les obligacions que com a entitat
col·laboradora, que com a Diputació adquirim.
L’article 5 diu: “obligacions de les entitats col·laboradores, apartat a) convocar
en l’exercici 2013 un programa d’ajudes de foment de l’ocupació dirigit a les entitats
locals o agrupacions d’estes pertanyents al seu àmbit territorial que en el seu torn
instrumentaran programes d’incentius dirigits... “ és a dir, nosaltres hauríem de
signar convenis amb els municipis o amb agrupacions de municipis. Bé, perfecte.
L’apartat b) de l’article 5 diu: “aportar per a dita convocatòria un import
equivalent al que li haguera estat assignat per la Generalitat per la seua posterior
distribució de forma acumulada entre les entitats locals del seu àmbit territorial a què
fa referència “ els municipis dels que parlàvem abans.
Clar, diu, aportar per a dita convocatòria un import equivalent al que li haja
estat assignat per la Generalitat. En l’article 4.2 ens explica quin és eixe import, diu:
“en atenció a la seua naturalesa i finalitat la dotació pressupostària d’este programa
es prorratejarà entre les entitats col·laboradores de manera proporcional al nombre
de desocupats que en el mes de gener del 2013 hagen figurats inscrits com a
demandants d’ocupació, etcètera.
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Si ho entenem bé, el que ens ve a dir el Diari Oficial en la Ordre 3/2013 és
que les diputacions que vullguen col·laborar en este programa han d’aportar una
quantitat idèntica a la que vinga determinada per la Conselleria que és una, la que
siga i que es calcula en base al número d’aturats que teníem un dia concret de gener
del 2013, per tant si n’aportem més nosaltres com a Diputació, no funciona el
conveni, és a dir, no sé exactament si m’explique, tinc eixe dubte tècnic. Perquè, a
més a més, després a l’article 6, en les condicions de la convocatòria diu que, a
l’apartat 1 diu: “ les entitats locals infraprovincials - els municipis o les agrupacions
de municipis de les que hem parlat – beneficiàries de la convocatòria de les
diputacions hauran de fer una aportació de fons equivalent a un terç del cost de
l’acció subvencionable, de manera que l’ajuda final que concedisquen a les
empreses i a la resta d’entitats ocupadores per la contractació dels desocupats siga
confirmada a parts iguals per la Generalitat, la Diputació Provincial i l’entitat local
infraprovincial.
Acabe, jo no sé si podem fer-ho, és a dir, jo comprenc, compartisc que esta
Diputació haja de posar més diners en plans d’ocupació però no sé si a través d’esta
Ordre ho podem fer perquè al final la Generalitat ens va a donar un nombre
determinat de diners en base als aturats que teníem un dia. Per molt que nosaltres
incrementem la segona part, això es carrega el conveni, per dir-ho d’alguna manera.
Este conveni en concret no funciona així, no és si en compte de deu jo en
pose vint, la Generalitat també pujarà fins a vint, no, no, la Generalitat en posa deu i
m’obliga a mi a posar-ne deu, ni cinc ni vint. I a més a més, en el hipotètic cas què
ho pujàrem obliguem també els municipis a pujar el seu terç, això també ho hem de
tindre present. Per tant, jo si no m’aclareixen una miqueta el dubte, sincerament, no
puc votar-ho a favor.”
Sr. Sales:
“Sí, gràcies senyor president.
Senyores i senyors diputats. El fet què estiguem per tercer més consecutiu en
esta espècie de bucle sense eixida, com el dia de la marmota, parlant en el Plenari
de la Diputació del pla d’ocupació o de plans d’ocupació, no expressa més que la
convicció dels tres Grups què és una preocupació compartida, però en fi, tot i ser
una preocupació compartida al Grup proposant de la moció, al Grup Socialista,
sembla que li dóna igual que el passat 26 de març es presentara eixa estratègia
provincial per al foment de l’ocupació, l’emprendiment i la promoció econòmica; els
dóna igual que el passat 30 d’abril la Diputació decidira adherir-se al Pla d’ocupació
conjunt de les administracions públiques valencianes; els dóna igual que a l’abril els
explicaren en què consisteix l’estratègia provincial, que és un instrument
d’oportunitats per aquells que més ho necessiten, formulada en tres línies d’actuació,
estudiades, detallades i pressupostades per garantir el teixit productiu a la nostra
província en el llarg termini.
Estem parlant de més d’un milió d’euros a disposició de la formació i de la
intermediació laboral per als desocupats de la promoció d’iniciatives emprenedores
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que fomenten l’autoocupació i de la consolidació empresarial d’aquelles empreses ja
existents.
Els dóna igual també que el mes passat ens plantejarem, efectivament,
l’adhesió que hui s’ha confirmat el permetre al president la signatura del conveni al
Pla d’ocupació conjunt de les administracions públiques per tal de coordinar i
intensificar l’efectivitat de les mesures que s’estan establint i establir mecanismes de
col·laboració per racionalitzar i optimitzar els recursos de les diferents
administracions.
I els dóna igual també que siga un Pla de la Comunitat Valenciana per
incentivar la reactivació de l’ocupació en la que es disposen quaranta cinc milions
d’euros, en tres anys, a quinze milions per any, entre els tres nivells de les
administracions, corresponent-li a la Diputació de Castelló al voltant de 554.000
euros per any.
Sembla que els dóna igual i dic que ho sembla perquè crec, sincerament i ho
dic amb tot el respecte, que no tenen cap criteri. No són capaços de dir quina és la
quantitat necessària que deuen aportar les administracions, una quantitat, una, la
que siga.
Vostès diuen el doble, per què no el triple? Que la Diputació pose el doble, o
el triple o el quàdruple. Què posa la Diputació, un milió? Doncs que en pose dos,
que en posa dos, doncs que en pose quatre. És a dir, pose el que pose sempre el
doble. Això és com dir, el doble i “dos huevos duros” que deia Groucho Marx en Una
nit a la òpera. Per tant, jo el que els demanaria és una miqueta més de rigor, una
miqueta més de seriositat a l’hora de fer propostes. Digue’ns una quantitat i vorem si
és convenient o no i si la podem estudiar, però no una ocurrència tan absurda com el
doble.
Efectivament, el senyor Nomdedéu els ha desmuntat completament,
tècnicament la moció. L’article 5 de la Ordre i no vaig a tornar a repetir-ho perquè
l’ha llegit ell, parla efectivament què la Diputació deurà aportar a la dita convocatòria
un import al equivalent que li haguera assignat la Generalitat, per tant, posem el que
hem de posar, ni més ni menys. No podem posar ni el doble més ni la meitat més,
per tant és la quantitat que li correspon a este Pla d’ocupació. Si no volen que ens
adherim no el voten a favor, però si voten que ens adherim els hem d’adherir en les
condicions en què ho posa específicament la Ordre.
Gràcies.”
Sr. Colomer:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Està clar que el dia de la marmota quan abril confirma que tenim 93.000
aturats. És el dia de la marmota, fa anys que és el dia de la marmota, tots els dies
són el dia de la marmota per moltíssima gent, per a moltes famílies i en això crec
que hem d’estar d’acord i continuarà sent el dia de la marmota fins que no tinguem
unes xifres dignes i quan el mercat laboral torne a ser, tan de bo siga algun dia, un
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espai d’integració i de cohesió i de justícia social, per tant, la marmota, si la marmota
vol dir taladre en el sentit de reiterar, d’insistir, doncs per això estem, evidentment
que sí.
I el tema d’una ocurrència, el doblar la quantitat, no és una ocurrència, tenim
una constància clara de quins són els percentatges, quin és el pressupost, què és lo
que dediquen altres, què és el que aproven altres Diputacions... com el senyor Rus,
per exemple, és infinitament més sensible que aquí en estes qüestions lligades a les
propostes de l’oposició per a generar ocupació, i jo crec que el que no tenen vostès
és una política clara i si s’han d’atrinxerar dóna igual quin Grup, és una qüestió
burocràtica, escolte, nosaltres diem que esta Diputació aporte més recursos i que
d’una manera, amb correspondència, doncs la Generalitat n’aporte més i totes les
administracions han d’aportar més i una idea regulativa, en el sentit Kantià doncs
podria ser el doble, perquè el doble és una xifra raonable d’acord amb les previsions
que nosaltres hem fet. Que hem de pactar i hem de parlar de més, doncs parlem-ne
de més perquè aquí podem reconduir, reorientar, redireccionar molts recursos en
direcció a una política preferent i prioritària com és l’ocupació.
Estem d’acord o no estem d’acord en eixa qüestió?
Si vol fem una relació dels decrets que avui en el segon punt i que ja anirem
traient del que és prioritari, el que és important i el que no és correcte avui en dia,
dilapidar en algunes coses i deuríem reconcentrar en altres com és esta i clar, diem
el doble perquè hem de situar una xifra que ens sembla, d’entrada, insuficient també,
però cal pactar en vostès, eh, cal acordar-ho amb vostès que tenen la majoria
absoluta i amb vostès parlar d’ocupació i parlar de polítiques actives és molt
complicat. Com complicat és seguir el seu relat senyor Sales o el relat del senyor
Martínez, en política d’ocupació.
Vostès són capaços en la mateixa sessió, i ho hem viscut dos o tres vegades i
avui també pot ser siga un altre episodi, segons vostès, de contradiccions que no se
les veuen en vostès i les veuen en els demés.
El senyor Martínez representa la versió què cal fomentar l’ocupació directa, en
l’aroma, quan parla dels plans, com no pot ser d’altra manera, i fa el seu paper en
eixe sentit, insuficient, cada vegada menys, igual que fa divuit anys en els Plans
provincials d’obres i serveis però és l’aroma del desarrollisme estatalista d’invertir
directament.
Després arriba vostè i diu que no, que no hi ha que intervindre, que no hi ha
que ser actius en eixe sentit, cal crear condicions per què el mercat.. és el seu rotllo,
el seu relat – en el sentit positiu dic lo de rotllo – és el seu esquema que confronta en
l’altre, el seu més lliberal de crear condicions.. vull dir, a vore si s’aclareixen, jo crec
que no tenen seguretat en com es combat el tema de l’atur, i ho dic sincerament,
perquè des que governen han generat amb la reforma laboral que està en el
frontispici, és la gran bandera que onegen vostès de com combatre l’atur, un milió
d’aurats més, vostès tenen sota el braç la reforma laboral d’Espanya que significa
carregar-se una història de drets, de relacions laborals entre sindicats, empresaris i
Govern, d’arbitratge, etcètera, de reconeixement de drets i han generat un milió
d’aturats més, un milió, vostès a soles en un any. Això tampoc s’havia conegut mai.
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Jo crec que s’han de fer coses, clar que sí, moltes coses, les que diu vostè
també i les que diu el senyor Martínez també i ara que la Generalitat ha tret el cap,
bé fa mig any que ho va dir, doncs ara, nosaltres pensem que és insuficient i li
proposem una quantitat i no oblide, que no he fet cap comentari del segon punt, li
proposem pactar d’on podríem minvar les xifres per alimentar la nova partida més
potent que deuria evidentment vores relacionada amb també una reacció de la
Generalitat Valenciana, que té competències plenes, des de l’Estatut del 82, en el
reformat del 2006 també, en matèria d’ocupació, en matèria d’innovació, en matèria
d’indústria, comerç i turisme, en tot allò que ha de vore en l’economia productiva i en
la generació de riquesa.
Mire, per a combatre l’atur segurament cal fer moltes coses, un programa de
consolidació fiscal, front a l’austericidi del que es parla, diferent, més flexible, lligat a
l’ocupació i al creixement. Ara se’n va Rajoy a parlar amb Hollande sobre polítiques
d’ocupació juvenil, doncs clar que sí, una postura intervencionista, clar que sí - no sé
on està el xiste – clar que sí, se’n va Rajoy, que ha entrat sense reconéixer- ho en
moltes de les premisses que fa anys que estem dient nosaltres. Aquí no hi ha cap
pla d’ocupació juvenil, com cal, en eixe sentit, ni a nivell de Comunitat Valenciana ni
a nivell de província.
Facilitar el crèdit a l’economia real, a les pymes, clar que sí. Tots estos bancs
que han rebut una injecció de diners públics que arribe a la gent de veritat, això
encara és una tremendíssima assignatura pendent.
Que el Banc Central Europeu actue, que la política monetària – ho ha fet Japó
i Anglaterra – arribe a l’economia real. Si el preu dels diners és el 0,5% els bancs no
poden imposar interessos tan abusius a les pymes, a les famílies i als empresaris de
l’economia real.
Hi ha moltes coses que fer, creació d’ocupació directa, clar que sí, és un tema
d’emergència nacional, de combatre la pobresa extrema.
Si avui les polítiques socials s’han reduït als aliments, hem caigut a eixe nivell,
senyor Sales, no? Per tant evitar l’exclusió és també un tema que deuria estar en el
frontispici de les prioritats d’esta Casa i de totes i de tots els colors polítics.
Una estratègia per impulsar el creixement en un nou model que no repetisca
els errors del passat, la fragilitat, l’economia vulnerable que tenia la província de
Castelló. Érem un gegant amb peus de fang, absolutament.
El deute que es té en el ITC, vostè que coneix perfectament eixe sector i que
fa, jo crec, estic segur, tot el que pot, el deute que té la Generalitat amb el ITC és
l’exemple de tots els exemples, és “la prueba del algodón” la prova del nou, totes les
proves del mon de què no hi ha voluntat de capgirar el model ni d’avançar ni
d’ajudar. Tot aquell que s’ha relacionat en vostès, en la Generalitat, ara amb Alberto
Fabra, tot aquell que s’ha relacionat, naturalment, lògicament, s’ha relacionat,
contractista, autònom, empresaris, tota classe de societats civils – després parlarem,
crec, de la societat civil – s’ha arruïnat, s’ha ofegat, s’ha asfixiat absolutament,
perquè no paguen ni a Déu. Eixe és el drama, si em permeten l’expressió. Una
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reforma fiscal i una política de rendes concertada, com la que teníem fa... van arribar
a un acord dels empresaris i sindicats de rendes en este País.
En definitiva, són deutors d’una rutina, d’una burocràcia que no toca, senyor
Sales. Una rutina i una burocràcia que és resignació. A vore si anem a discutir que si
el punt c del epígraf no sé què diu que.. no, 93.000 aturats. Cal canviar el pas, “ por
sus prioridades los conoceréis” política i no burocràcia, política. Part de la solució i
no és el problema la política.
Ens fa pena vore com el senyor Rus, senyor Moliner, és molt més sensible, en
estes qüestions que vostès.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
He de confessar que em trobe millor en el consens i això, de vegades, fa que
tingues que fer alguns exercicis per a vore ara com lligues... s’han citat, s’ha citat a
Kant, s’ha citat una marmota i clar trobar un punt de connexió tampoc no resulta
senzill. Jo crec que Kant i em corregiran els que en sàpiguen més, formulava tres
preguntes, què puc fer, què puc saber, què puc esperar? Crec que venia a dir això i
desprès la tradició de la marmota que és una tradició agrícola dels Estats Units
d’Amèrica i del Canadà, el que fa és esperar a que isca la marmota entre els solstici
d’hivern i l’equinocci de primavera, quan al Maestrat neixen les roselles als bancals,
la marmota ix i si no veu la seua pròpia ombra, perquè no hi ha sol, es pega la volta,
torna a entrar cap a dins i espera a que vinga un millor moment. Continua hivernant,
per tant, a mi no em sembla tan malament que açò siga el dia de la marmota que
deia el senyor Sales, si eixim, mirem a vore si és possible trobar una solució i si no
és possible perquè no hi ha prou llum, no hi ha prou sol, peguem la volta, tornem cap
a dins i el mes següent si el Partit Socialista ho considera oportú, doncs en la seua
dinàmica, tindrà tot el dret del món a seguir presentant i preparant propostes.
Per tant a mi no em sembla especialment, tot i que la pel·lícula és deliciosa.
Què puc saber, què he de fer i què puc esperar?
Què puc saber, doncs l’obligació nostra, segons Kant, seria saber tot el que
tenim que saber i tenim que saber, per exemple, el que diu l’ordre que figura al
butlletí, al Diari de la Generalitat i diu el que diu i dissentisc amb el senyor Colomer
que no es tracta d’una qüestió estrictament tècnica de dir, no, es que hem trobat
l’article 5 que diu.., l’article 5 diu el que diu, i ens diu que hem d’aportar la mateixa
quantitat que aporte la Generalitat i en l’article 4.2 –ho dic de memòria ara – la
Generalitat ens diu quina quantitat, com calcularà la quantitat, per tant és una
quantitat que és inamovible, que nosaltres no podem tocar.
Què he de fer diu la segona pregunta de Kant, doncs trobar una solució,
trobar una solució per a que la bona intenció de la proposta del Partit Socialista tinga
encaix i jo crec, sincerament, que no té encaix dins d’este programa. Sí que té
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encaix demanar noves polítiques, com deia el senyor Colomer, bé per la via de la
intervenció del vicepresident, bé per la via del liberalisme del portaveu adjunt, no ho
sé. Què he de fer? Buscar una fórmula que encaixe per a que la Diputació treballe
en allò que és veritat que és el problema més greu de les nostres comarques, que és
la desocupació de famílies i famílies i famílies.
I a la fi què puc esperar, doncs? Home un pot esperar que si ho presenta dins
de l’encaix d’una cosa que està tassada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
si no encaixa u pot esperar, deia Kant, que et diguen que no i com a mi no m’han
aclarit els dubtes hauré de dir que no.”
Sr. Sales:
“Gràcies senyor president.
Jo, senyor Colomer, haver d’escoltar lliçons del Partit Socialista, del Partit
campió del paro, del Partit campió del nou-cents mil milions d’euros de dèficit en el
que van deixar este País, del Partit en el que van deixar més de cinc milions
d’aturats d’este País.. home! Tenen vostès el dubtosíssim honor de les dos últimes
vegades que han governat este País l’han arruïnat i ara em diu que la reforma
laboral ha deixat un milió d’aturats?
Sí, les dos últimes vegades que han governat han arruïnat este País, en més
de cinc milions de parats i em diu que la reforma laboral.. vinga!
Mire, s’està fent el que s’ha de fer i es fa amb els recursos que hi ha i posant
tot l’esforç que s’ha de posar. Les mesures del Govern Central que ha vostè tan poc
li agraden ja estan començant a mostrar signes favorables per la economia
espanyola. La reducció del dèficit públic, el sanejament del sistema financer i la
millora de la competitivitat s’han traduït en una reducció de la prima de risc amb la
conseqüent rebaixa de les despeses financeres per al conjunt del País.
El Govern ha aconseguit recuperar la confiança dels inversors, no sols amb la
solvència d’Espanya sinó també amb l’economia nacional que vostès van malbaratar
i això serà la clau per a tornar a crear ocupació i tornar a crear treball.
Els dubtes dels mercats cap Espanya, en estos moments, no com quan
governaven vosaltres, ja no existeixen. De fet, el passat divendres, el Consell de
Ministres va aprovar la llei d’emprenedors, una llei feta per afavorir la cultura
emprenedora i facilitar la creació d’empreses. El seu objectiu principal és facilitar tota
l’activitat emprenedora i empresarial a Espanya des de la constitució d’empreses i el
seu règim fiscal al recolzament del finançament i a la necessitat de fer més fluida la
relació entre les empreses i les administracions públiques. Serà més fàcil crear
empreses a Espanya, serà més fàcil, per tant, generar nous llocs de treball. Una de
les mesures, de fet, és l’esperada demanda de pymes i autònoms de pagar el IVA
quan es cobre i no quan es merite.
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És un text legal que entenem que és clau per la reactivació econòmica perquè
el 87% de les empreses espanyoles té menys de nou treballadors. A Espanya hi ha
més de tres milions d’autònoms i és necessari afavorir eixa cultura emprenedora.
Jo els vaig dir al mes de març passat que generar llocs de treball
s’aconseguirà mitjançant una cultura d’austeritat, d’impuls econòmic, una cultura de
generar oportunitats laborals i formatives, de recolzar l’emprenedurisme, de
desenvolupament de les comarques de l’interior, de generació de valor de la marca
Castelló, és en definitiva la cultura de no perdre una sola oportunitat per a la nostra
província.
Hem d’estar amb tots els emprenedors, amb els autònoms i amb els xicotets
empresaris, perquè entenem que eixa és la millor forma d’estar amb els treballadors
i ho torne a dir, fins el mes que ve, que m’imagine que tornaran a presentar una
moció per a tornar a comprar el doble de peixos, quan el que fa falta és comprar les
canyes de pescar.
Mire, vol saber els diners que li fan falta, senyor Colomer? Jo li diré els diners
que li fan falta.
Si el salari bàsic del IPREM és de 9.034 euros a l’any, això vol dir que encara
que la Diputació pose 850 milions d’euros, ja hem acabat amb tot l’atur de la
província. Senyor president, demane un préstec de 850 milions d’euros i tots els
aturats de la província seran funcionaris de la Diputació. Li promet que eixirem en
tots els “telediarios” i li donarà un infart a la interventora.
Vostè diu que hem de conjugar les dos qüestions, no? La del vicepresident, la
teoria intervencionista del vicepresident i la teoria liberal del viceportaveu, mire, la
tenen ací, li l’he explicada al primer torn. 554.000 euros en el Pla d’ocupació,
intervencionista, 1.082.000 en l’estratègia. Per tant, i ací tenen el liberalisme i
l’intervencionisme conjugat. El doble no, el triple. Hem ficat 500.000 euros per al Pla
i més d’un milió per l’estratègia, el triple, senyor Colomer, no el doble.
Jo no sé si vostè és més d’intervencionisme, de liberalisme o de plans
quinquennals com els que es feien a les granges col·lectives dels colofons soviètics,
el que sí sé és que a Benicàssim, on vostè és regidor, va votar en contra d’uns
pressupostos que incloïen 230.000 euros en un pla d’ocupació per a contractar a 35
persones, això sí que ho sé.
El que sí que li puc prometre, senyor Colomer, es que els treballs no els creen
les administracions ni posant 10 ni 20 ni 40 ni 850 milions d’euros. Els treballs els
creen els empresaris, els autònoms i el que hem de pensar és en facilitar, en com
hem de crear les millors condicions per a que els emprenedors creen ocupació.
Li ho vaig dir el mes passat, que eixos 93.000 desocupats, que vostè em feia
referència ara de la nostra província, són suficients motius, efectivament, per a no
deixar de treballar en eixa única cosa per la que hui en dia un polític val la pena que
es deixe la pell, la pell que no és la de mitigar, com siga, eixe drama que és l’atur.
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Però li torne a dir, sense ocurrències, sense demagògies i sense dos “huevos
duros”.”
Toma la palabra el Sr. Presidente:
“Moltes gràcies a tots els portaveus i simplement i no sent una matisació, en
absolut, i per al·lusions personals que ha fet el portaveu, sí que li diré que si el
president de la Diputació de València ha destinat més diners al Pla d’ocupació és
única i exclusivament perquè la població de la circumscripció de la província de
València és molt més gran que la de Castelló, perquè les quantitats són nominals
directament proporcional al nombre d’habitants de cadascun dels pobles, per tant,
nominalment el senyor Rus és igual de generós que jo, globalment ell ho és molt
més perquè la seua grandària poblacional és major que la meua.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos favorables
del Grupo socialista, la abstención de Compromís y los votos en contra del Grupo
popular, desestima la siguiente
MOCION
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons les darreres dades atorgades pel Govern d’Espanya, la Província de
Castelló assumeix al mes d’abril de 2013 una càrrega de 93.000 persones en
situació d’atur, el que suposa quasi el 32% de la població activa, amb la qual cosa,
podem afirmar que de cada tres persones en edat de treballar a la nostra província,
una està en l’atur, element aquest sense precedents en la nostra història recent,
convertint-se així, en el primer problema de la ciutadania de Castelló.
Des del grup socialista de la Diputació de Castelló entenem que si totes i tots
entenem que l’atur es el primer problema de la província, i que cal que centrem la
nostra tasca com a principal objectiu polític i econòmic, cal incrementar recursos per
estimular la ocupació. Per tant, correspon que la nostra Corporació faça un esforç
addicional per tal d’aconseguir amb major efectivitat els reptes assolits per combatre
la lacra de l’atur de la nostra ciutadania.
Es per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Que la Diputació de Castelló incremente, almenys, en el doble de
recursos que te inicialment previst com a aportació en el Pla d’Ocupació Promogut
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per la Generalitat Valenciana, per tal de combatre l’atur amb major efectivitat als
nostres municipis.
SEGON. Establir per la via del consens dels grups integrants de la Corporació
Provincial els acords sobre les partides d’on sortirien els recursos per tal
d’incrementar la quantitat anterior, per tal de determinar aquells elements més
secundaris, i, en conseqüència, més susceptibles de ser reduïts al pressupost
anual.”
7. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA LA
INSTAURACIÓN, A PARTIR DE LOS PRESUPUESTOS DE 2014, DE UN
MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE CONCERTACIÓN ENTRE
DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTOS.
Por la Presidencia, en primer lugar se le concede la palabra al Diputado Sr.
Gisbert.
“Gràcies senyor president.
En qualsevol empresa, en la vida, siga la que siga, tenim la obligació de
millorar. Les Institucions en el seu funcionament, per suposat, també tenen
l’obligació de millorar, de guanyar eficiència, d’incidir en la participació i de cada
vegada, facilitar més les coses als ciutadans i als representants dels ciutadans.
La Diputació també té aquesta obligació i en això entenc jo que estem tots,
Govern i oposició. Nosaltres com oposició tenim l’obligació de fiscalitzar, però també
tenim l’obligació de fer propostes i la nostra voluntat, crega’m, és la de fer propostes
en positiu. Propostes en positiu que esperem també que algun dia accepte la
Diputació de Castelló com el senyor Rus sí que fa a la Diputació de València i a això
es referia.. sí, no és el meu ídol, per descomptat, però de vegades cal posar, perquè
moltes de les propostes que fa, en el tema de l’ocupació, va ser uns dels primers
que va dir que calia llançar un pla i a proposta de l’oposició va acceptar-ho quan
vostès ací no acceptaven eixa proposta, precisament el dia que el president Fabra
presentava, deia que faria un pla. No s’havien assabentat vostès.
Li assegure jo que tenim la voluntat de fer propostes en positiu i mire,
nosaltres avui portem ací una proposta que té en compte quina és la naturalesa,
quina és la raó de ser de la Diputació i quins són els seus objectius des de la
legislació actual. Avui no qüestionem nosaltres si és pertinent, si és lo més adient, si
és lo més adequat.. la Diputació per afavorir les relacions intermunicipals, si és
l’entitat supramunicipal més adequada. No venim a parlat d’això, eixe no és el debat.
Venim a parlar des del marc actual, no ens eixim del marc, però el marc té
marges i dins dels marges hi ha capacitat de moviment, caben propostes.
Mire, el nostre punt de partida és la Constitució, l’article 141 i l’article 31.1 de
la Llei de bases de règim local que defineix a la Diputació com a agrupació de
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municipis, per tant, entenem nosaltres, també atenent a la Diputació que garantisca
l’autonomia municipal, no parla de la provincial, parla de la municipal, entenem que
l’autonomia local, abans que res és autonomia municipal, dels municipis, dels
ajuntaments.
La Diputació no té sentit sense els municipis. Pot haver municipis i no hi haver
diputacions i de fet en moltes províncies hi ha, però no pot hi haver una diputació si
no hi ha municipis.
Per tant, els municipis són el primer i ho tenim que tindre clar, nosaltres com a
representants municipals i com a membres de la Diputació.
Ajuntaments i municipis formen una mateixa comunitat local. És exactament la
mateixa. Els ajuntaments tenen les competències materials perquè la llei els l’atorga
a ells i la Diputació és un instrument que té funcionalment les competències dels
municipis per a complir eixes competències que tenen els municipis.
La Diputació no ha de dirigir, ha d’estar a allò que necessiten els municipis
perquè sinó no seria fidel a la seua naturalesa. No és suficient dir que ací som
representants dels municipis i que lo que programem des de la Diputació ve dels
municipis, és veritat, recollim el que passa, però seríem molt més fidels si
atenguérem a les necessitats de cada municipi. Cada municipi sap les necessitats
que té, sap les carències que té. Cada municipi també, els seus representants s’han
presentat en un programa electoral que han dit a la gent que és el que van a fer i
també d’alguna forma han de complir. Els protagonistes han de ser els municipis
perquè cada municipi és un nom, tots i cadascun dels municipis de la província.
Si la Diputació basa la seua actuació en subvencions finalistes està
condicionant i limitant l’autonomia dels municipis. Els diu què han de demanar quan,
tal vegada, no li fa falta a un municipi i li faria falta una altra cosa que, en este
moment, no la pot demanar.
L’únic programa que teníem que respon un poc a això, un programa ja
tradicional, és el Pla d’obres i serveis que ací, cada vegada, està més minvat, però
bé, era un Pla que sí que donava un cert marge, d’altra banda hi ha convocatòries
que tal vegada un municipi no la vol demanar i la té que demanar perquè si no perd
la subvenció. Però bé, es genera ahí una dinàmica que no és la més adequada ni la
més eficient.
Programar des de la Diputació, en tota la bona voluntat que vullguen tindre els
diputats, pot respondre a que un diputat tinga més idees, un diputat puga tindre
també més preferències, o fins i tot, puga tindre més ocurrències.
Programar des dels municipis seria una altra realitat i seria una altra qüestió.
Seria programar què és el que vertaderament els fa falta.
Mire, la Diputació, si la Diputació assajara una altra forma de funcionar, no en
convocatòries, si en una convocatòria molt oberta als municipis en la que els
municipis fixen les prioritats, què és el que me fa falta i no a un any vista sinó a dos o
a quatre, això es podria parlar. Què és el que em fa falta? El municipi ho proposar, la
Diputació ho estudia i s’assenten Diputació i municipi a vore de quina manera pot
col·laborar, no solament econòmicament, que també, sinó també humana i
tècnicament. D’esta manera... això és el que anomenen concertació, açò existeix no
m’ho invente jo.
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D’esta manera hi hauria una cooperació municipi - Diputació i una coordinació
de la Diputació. El que aporta la Diputació és la visió de conjunt, perquè coneix la
província, pot coordinar als municipis i pot aportar tot el seu capital humà. Els
funcionaris de la Diputació no es dedicarien, no es dedicarien, entre altres coses, a
mirar papers, a fer convocatòries, a arreplegar-les, a resoldre-les, moure papers cap
ací i cap allà, ni els funcionaris de l’ajuntament tampoc, perquè en una convocatòria
podria anar tot i en una taula de concertació concertar que és el que ens fa falta als
municipis, a cada municipi a dos anys vista o a quatre anys vista.
Hi hauria una relació molt més horitzontal entre Diputació i ajuntaments. La
relació no pot ser una relació jeràrquica, que la Diputació programe, que la Diputació
faça convocatòries i que els ajuntaments hagen d’ajustar-se.
Cap en el marc que tenim, perfectament, perfectament.
D’esta manera, com deia, s’estalvia burocràcia, es trau molt més profit del
personal d’un i de l’altre, la Diputació segueix fent un paper de coordinació i
ajuntaments i Diputació i ajuntaments treballen en un projecte comú.
Jo, deia que presentem una moció en positiu, crec que, com tot el món, ningú,
ni vostès tampoc, pensen que tot el que fan és perfecte, seria molt perillós pensar
que és perfecte, crec que açò seria un esquema molt més adequat al que és la
naturalesa de la pròpia Diputació, molt més adequat a les necessitats dels
ajuntaments i que podríem dins d’este marc funcionar perfectament d’esta manera.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
M’ha agradat molt la intervenció del portaveu socialista. Coincidisc en el que
diu mentre hi haja diputacions, mentre hi haja diputacions – és coneguda la postura
del nostre Grup – millorem-les i busquem quina és la millor fórmula per a prestar els
serveis que venim obligats a prestar als diferents municipis.
En una situació en la que l’avantprojecte de l’avantprojecte de l’avantprojecte
de llei diu que les diputacions van a empoderar-se i que anem a haver de gestionar
una part important dels serveis de molts municipis, els més menuts bàsicament, més
que mai en esta situació previsible, jo crec que toca fer un esforç per a que la política
que fem, per a que, ja que anem a gestionar-los, que els municipis tinguen la
capacitat de decidir aquelles coses que volen que passen en el seu municipi amb
independència de que ens toque gestionar-ho a les diputacions perquè així ho han
decidit els cap pensants d’esta llei.
Per tant, home, molt a favor de les fórmules reglades, participatives de la
cogestió entre els municipis i la Diputació, i no m’agraden especialment els convenis
singulars i no, senyor Barrachina, ja sé que Betxí té un conveni singular molt
important, no li vaig a demanar que torne els diners, entre altres coses perquè
considere que vostès han signat un conveni singular amb la localitat de Betxí perquè
consideraven que era bo pels habitants de Betxí, que era important i no per a poder-
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m’ho tirar per cara a mi quan faig una crítica en un altre tema i no per a poder-li dir al
PSOE, no, no, veus com no tot s’ho emporten els del PP, el del Bloc també o el de
Compromís també s’emporte alguna cosa.
Com crec que no ho fan per això sinó perquè el conveni és lògic i és just i és
interessant per la ciutat de Betxí, no li demanaré que torne els diners, ho avance per
si m’ho torna a dir.
Cogestió o concertació com diu la moció que presenta el Partit Socialista, a mi
em sembla un bon mètode. Jo he mirat on ho fan, per exemple a la Diputació de
Saragossa, ne fan moltíssims, un Pla d’obres i desenvolupament rural, un Pla de
concertació econòmica municipal, un Pla d’obres a finançar a càrrec del Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, un altre pla d’inversions en municipis
amb especials dificultats territorials o singulars afeccions degudes a la seua
infraestructura o no sé què, un altre pla d’inversions i infraestructures i equipaments
de barris rural de la província de Saragossa, un altre de cooperació d’obres i
serveis... moltíssims, moltíssims
I he mirat també les bases i ho fan en funció del número d’habitants i ho fa en
una sèrie de paràmetres que justifiquen també perquè ací sí i allí no, qui s’hi pot
acollir i qui deixa d’acollir-se. Per tant hi ha una experiència i això podria funcionar..
toc d’atenció, també he de fer un toc d’atenció, no és la panacea que vaja a resoldreho perquè després vas i mires com es posicionen els Grups a la Diputació de
Saragossa que fa tots eixos plans i resulta que l’oposició s’absté i no li semblen bé i
per a que no parega que dic res al Partit Socialista, és evident que nosaltres allí no
tenim representació, però la té la Junta que som amiguets i la Junta també s’absté i
el Partit Socialista s’absté i Esquerra Unida s’absté, perquè això no resol el problema
del tot perquè per exemple el senyor Martín Llanas, que és el portaveu socialista,
diu: “ha señalado que este Grupo elaboró y presentó a la Institución un borrador con
una propuesta para subvencionar a todos los municipios de menos de 500
habitantes y los que tienen entre 500 y 750, pero no nos han hecho ningún caso”
això a nosaltres ens sona, vull dir, que al final a mi em sembla en qualsevol cas que
eixa és una manera més raonable i més racional de fer les coses si volem ser
l’ajuntament dels ajuntaments, escoltar el que han de dir els ajuntaments, però és
veritat que això és un instrument que també és susceptible de ser usat amb certa
discrecionalitat, per tant votaré favorablement a la moció que presenta el Partit
Socialista perquè, en el pitjor dels casos, em semblaria un avanç molt important en
la direcció adequada però recordant també que, fins i tot, en el cas de la concertació,
des de l’oposició s’ha d’estar especialment vigilant perquè això no lleva la possibilitat
d’una certa alegria a l’hora de distribuir.”
Sr. Sales:
“Gràcies senyor president.
Jo tampoc li demanaré senyor Nomdedéu, que torne els diners Betxí.
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Bé, ja li avance senyor Gisbert, que anem a votar en contra de la seua moció
però no perquè estiguem d’acord o en desacord sobre l’establiment d’un model de
concertació entre la Diputació i els municipis sinó per una qüestió de temps polític.
Ens trobem a poques setmanes de l’aprovació de la nova llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local que ha de modificar la llei 7/85
de bases del règim local i per tant considerem, des del nostre Grup, arriscat plantejar
acords de cooperació i col·laboració entre Diputació i ajuntaments justament ara que
està a punt d’eixir la llei que ha regular eixe marc de relació.
Si aprovada la llei el que vostès plantegen té cabuda, entenem des del nostre
Grup que aleshores ja en tornarem a parlar, però sincerament ara crec que podem
estalviar-nos un debat que no dic que no siga interessant i que les coses que s’han
comentat ací per part dels dos portaveus no siguen interessants, però crec que
podria donar-se el cas que d’ací a poques setmanes esdevinguera un esforç
completament inútil.
Gràcies.”
Sr. Gisbert:
“Bé, jo continue en el mateix to que abans però bé hi ha una qüestió, si està a
punt d’eixir la llei, jo ja no m’entere si és que està a punt d’eixir o és un anteproyecto
del anteproyecto del anteproyecto, és que quan plantegem alguna cosa ens diuen
que és una cosa, un entelèquia que encara no es sap i ara ens diuen que està a
punt d’eixir. Sí que està a punt d’eixir i si que estava a punt d’eixir, que la volien
traure vostès.
Però bé, és igual, les contradiccions entre vostès. Mire, jo crec que no s’han
assabentat, de veritat i ho dic amb tot l’afecte, no s’han assabentat del que és la
concertació. La concertació cap perfectament en esta llei i en la nova. En la nova llei
no ens agraden moltes coses però mentre la Diputació tinga uns fons, mentre la
Diputació, d’alguna forma, haja de cooperar amb els ajuntaments, gestionant serveis
o donant subvencions, la Diputació pot actuar així, és una altra forma de
plantejament, és que, tal vegada no m’he explicat bé del que és la concertació. La
concertació és no fer tantes convocatòries singulars sinó dir la Diputació pot
col·laborar en totes estes coses, mire, tenim un ventall de coses, no de.. hui crec
que eixia una convocatòria per a eficiència energètica en piscines.. està molt bé.. i
per a espais naturals.. està molt bé i totes les que pensem està molt bé però són les
que són. Per què no obrim un ventall més ample i diem la Diputació col·laborarà en
un munt de coses, en un munt, ample, però no traguem la convocatòria.
L’ajuntament diu en què vol que col·labore i l’ajuntament, tal vegada, fa una proposta
a dos anys vista, jo dic que es podria fer a quatre anys, tota la legislatura, que
estaria molt bé i seria molt racional, o es pot fer a dos anys, a dos anys vista
l’ajuntament diu en què, quina col·laboració necessita de la Diputació, perquè tal
vegada vol fer la Casa de Música i és la seua prioritat però si no li traiem
convocatòries en matèria de música o d’una altra cosa doncs no pot i ha d’anar a les
demés. És un exemple, no!
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En els dos anys només vol que la Diputació, només vol, prioritàriament vol
això però no solament econòmicament, vol també que els tècnics de la Diputació
que estan alliberats de tasques burocràtiques li ajuden a eixa programació cultural
que ha de fer, ha definir el projecte, a fer el seguiment.., la Diputació col·labora en
l’ajuntament, formen part d’un mateix projecte. La col·laboració no acaba quan
donem la subvenció, comença. Des del moment en que la Diputació signe el
contracte i hi ha ajuda de la Diputació material, tècnica, humana, comença la
col·laboració.
És molt diferent, sembla que amb açò estem reivindicant les diputacions,
estem reivindicant un nou treball de les diputacions en el marc d’ara i estem a meitat
legislatura, es podria fer per a dos anys, podríem assajar-ho, no és un experiment
que haguem de fer amb gasosa, és un experiment que tampoc és tan nou. Nou seria
adaptat a les circumstàncies de Castelló, és un experiment que segueix l’estela
d’altres diputacions, no sé si la de Saragossa exactament, jo sí que sé que es feia a
la de Barcelona, a la de Granada, s’ha fet en algunes, vam estar a visitar-ho.
També és millorable, quan vas allí no és exactament.., però sí que s’avança
molt perquè, com deia, l’ajuntament té el protagonisme, té el protagonisme,
l’ajuntament no ve i amb el marge, hi ha un marge, es pot deixar un marge, clar que
sí, es pot deixar un marge per a garantir, un marge, perquè no totes les
circumstàncies dels ajuntaments són iguals, però el marge tampoc ha de ser tan
gran que vaja en contra de l’equitat, de l’objectivitat i permetre actuacions molt
arbitràries, però amb un cert marge perquè les circumstàncies són diferents
Cada ajuntament proposa el que necessita en funció de les seues necessitats,
de com pot complir millor eixes competències que tal vegada no pot arribar, de què
és el que li demana la gent, i fins i tot també, complir, perquè també, si estem en un
sistema democràtic, polític, que u s’ha presentat presentant un programa i li
agradaria complint-lo però si això que ha de fer, eixa prioritat que hi ha al seu
municipi, la Diputació no fa una convocatòria en eixe sentit, doncs no pot demanarho i no pot fer-ho i es dóna la circumstància què molts ajuntaments ara han de
demanar una cosa per no perdre l’ajuda però que per a ells no és tan prioritària com
una altra i de l’altra que és prioritària, és que no tenim l’ajuda concreta, és que no la
tenim i per tant, en una forma de treballar molt més ampla l’ajuntament té tot el
protagonisme.
Jo, pense, el senyor president de la Diputació ho diu moltes vegades, parlem,
tot el que parlem ací ha de vore amb la Diputació i ha de vore amb els ciutadans
però de vegades diu, vull que parlem de coses de la Diputació, estem parlant del
funcionament de la Diputació i este funcionament jo crec que és molt més pròxim a
l’esperit de la Diputació, molt més pròxim a la realitat dels municipis perquè parteix
des dels municipis i no hi ha una relació jeràrquica ni tampoc els alcaldes han de ser
tan “pedigüeños”, en el bon sentit de la paraula, de vindre ací a vore què trac, a vore
que no trac, amb eixa imatge hem d’acabar, amb eixa imatge de que l’alcalde
sempre ha de tornar en un pa baix del braç, però l’alcalde el que ha de fer és
gestionar els interessos dels seus ciutadans i no ser, diríem, una persona amb certs
arts per poder traure una subvenció, perquè si no estem rebaixant també, la seua
imatge. Moltes gràcies.”
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Sr. Sales:
“Gràcies senyor president.
Jo m’alegre, sincerament, senyor Gisbert, que vostè reivindique el paper de
les Diputacions, en contra de l’opinió de Ximo Puig. Jo, m’alegre molt, no serem el
senyor Barrachina i jo els que caiguem en contradiccions, ni a nosaltres ens posen
guindilles per canviar de postura per segona vegada en la idoneïtat del traçat
ferroviari d’accés al port de Castelló, ni el senyor Juli Domingo és assessor del
nostre Grup, per tant, ni el senyor Barrachina ni jo anem a caure en contradiccions.
Mire, nosaltres també coneixem perfectament, també coneixem perfectament
la xarxa de governs locals de la Diputació de Barcelona en la que apareixen, per la
qüestió de les concertacions, la coneixem perfectament.
De fet, en esta mateix document d’ara fa un any, en el preàmbul diu: “en
aquest context en tant que no es produïsca l’efectiu desplegament de les vegueries i
en el marc del mandat 2011-2015, i es produeix el desenvolupament d’esta
concertació, és a dir, que han activat una xarxa condicionada al futur
desenvolupament normatiu, en este cas de les vegueries, i també, perquè no dir-ho,
d’eixa futura llei de bases de règim local que està previst que s’aprove ara durant
l’estiu.
Una futura llei,e reformada, que no redueix competències si no que defineix
quines competències ha de prestar cada administració, com les presta i amb quins
diners; una reforma que fixarà el cost estàndard per a cada servei públic; una
reforma que busca que cada administració realitze les activitats que ha de prestar
amb més eficiència, sense duplicitats, simplificant els tràmits, ordenant el número
d’entitats i augmentant l’eficiència en la gestió dels mitjans i serveis públics.
I posaré un altre exemple que crec que és prou il·lustratiu del que li estava
comentant abans. En la seua exposició de motius, en la moció, ho dic perquè estava
dient que no estaven tant en el fons de la qüestió, que creia interessant el que ho
pogueren debatre quan la futura llei estiguera aprovada.
En la seua exposició de motius fan vostès referència a que: “según reza el
artículo 31.2 de la mencionada ley, de asegurar la prestación integral y adecuada a
los servicios..” mire, en el darrer esborrany, jo no sé si és l’avantprojecte de
l’avantprojecte de l’avantprojecte de l’avantprojecte, que deia el senyor Nomdedéu,
però en el darrer esborrany diu: “se modifica el apartado 2 del artículo 31 que queda
redactado en los siguientes términos..” és a dir, que justament l’article que a vostès
els serveix com a base per a exposició de motius en la moció, justament eixe article
resulta que en l’avantprojecte queda modificat. Jo crec que és suficient motiu per
entendre que no estem entrant en el fons de la qüestió sinó que el que estem és, al
contrari, valorem com a positives eixes bones intencions de millorar unes diputacions
en les que, fins fa ben poquet, vostès no creien. Jo crec, sincerament, que el més
prudent és esperar que fructifiquen les converses i negociacions sobre la nova llei,
que es publique i aleshores, sobre el nou document, tractar d’explotar al màxim les
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possibilitats que la llei puga permetre. Ho dic més que res per estalviar-nos esforços
inútils que ja sap vostè que només condueixen a la melancolia.”
Una vez finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor de
Compromís y el Grupo socialista, y los votos en contra del Grupo popular, por
mayoría, desestima la siguiente
MOCIÓN
“Exposición de motivos
El artículo 140 de la Constitución española garantiza la autonomía de los
municipios.
La provincia queda definida en el art. 141 de la misma Constitución y en el
art. 31.1 de la ley 7/1985, Reguladora de las bases de régimen local, como entidad
local formada por la agrupación de municipios. Y el apartado 2 del mencionado
artículo 141 de la Carta Magna establece que el gobierno y la administración
autónoma de la provincia estarán encomendados a la Diputación.
Por tanto, ayuntamientos y Diputación forman una misma comunidad local,
en la que la segunda se conforma como entidad intermunicipal, con la finalidad
específica, según reza el artículo 31.2 de la mencionada ley 7/1985, de asegurar la
prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal y de
participar en la coordinación del mundo local. Ayuntamientos y Diputación deben
pues atender a unas mismas competencias, que materialmente corresponden a los
primeros y de las que la segunda se convierte en ente instrumental para su
cumplimiento.
Acercar el funcionamiento de ambas instituciones y la coordinación entre las
mismas a su propia naturaleza y a la consecución de dichos objetivos, es una tarea
permanente y siempre mejorable, en la que dos instituciones independientes juntan
sus esfuerzos para conseguirlos. Es una tarea en la que no cabe relación de
jerarquía sino de cooperación y en la que a la entidad que agrupa, es decir a la
Diputación, se le presupone también una tarea coordinadora.
Condicionar las demandas de los ayuntamientos a través de subvenciones
finalistas no es la mejor manera dar respuesta a estos principios, pues no sólo
recorta la autonomía de aquellos, sino que limita su capacidad de programar su
actividad inversora con responsabilidad y eficacia. Por el contrario, resulta más
acorde con dichos principios, ceder el protagonismo y la iniciativa a los municipios,
por ser quienes deben ejercer las competencias, los que deben fijar prioridades en
el ámbito municipal y los que ostentan la representación directa de los ciudadanos,
ante quienes tienen que responder de acuerdo con un programa electoral y con la
satisfacción de las necesidades de los mismos. Por mucho que una Diputación
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oriente su acción a partir de estudios de necesidades municipales, nunca estará tan
cercana a las mismas como cuando ceda el protagonismo a los propios
ayuntamientos, en su conjunto y a cada uno de ellos en particular.
Por otra parte, esta modelo de funcionamiento de abajo hacia arriba, en el que
a partir de las peticiones municipales se podría llegar a un concierto AyuntamientoDiputación, en el que se plasma la colaboración entre ambos con un horizonte de
dos o cuatro años vista, evitaría toda la burocracia que conllevan múltiples
convocatorias finalistas, tanto para los propios ayuntamientos como para la
Diputación, y liberaría de estas engorrosas tareas a funcionarios que podrían
dedicarse a más a tareas de programación y asesoramiento.
Por todo ello, presenta al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Instaurar en la Diputación de Castellón, a partir de los próximos
presupuestos de 2014, el modelo de funcionamiento de Concertación, en el que a
partir de las peticiones de los ayuntamientos a dos años vista, cada uno de ellos
alcance con la Diputación un acuerdo de cooperación, siempre dentro de unos
límites que garanticen objetividad, ecuanimidad y equidad, y en el que la Institución
Provincial desempeñe a la vez un papel coordinador y de generación de redes entre
los propios municipios.
Segundo.- Convocar una conferencia de alcaldes en la que se explique el
nuevo modelo y se recojan todas las sugerencias para la instauración y el éxito del
mismo.”
8. MOCIÓN PRESENTADA
SOCIEDAD CIVIL.

POR

EL

GRUPO

POPULAR

SOBRE

LA

En primer lugar toma la palabra el Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president.”
- En este momento ocurre un suceso inesperado en la Sala, desmayándose
una de las bedeles, aunque sin mayores consecuencias.
Se continúa con el debate. -
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“Gràcies senyor president. És veritat que açò trastoca una miqueta perquè u
per a defensar determinades posicions necessita un estat emocional determinat i
estes coses ho destorben tot una miqueta.
A mi m’han dit avui, en les dues mocions que he presentat, que quan una que
presentàvem una proposta de la Unió de Llauradors i Ramaders, l’altra d’un col·legi
professional de treballadors socials.., que bé que la representació tal vegada no era
total, bé ho entenc, i vostès presenten un acord de la societat civil en el que no
participa la societat civil. És un document que presenta el Partit Popular on no
vegem que s’haja sumat cap organisme, cap organització i per tant, ens sembla
quasi una broma de mal gust que li diguen un acord de la societat civil on no ha
participat la societat civil.
I després diuen tres coses en l’acord, bàsicament tres coses.
La primera, “un compromiso para hacer valer la imagen de la Comunidad
Valenciana”, i la mala imatge que tenim no es perquè es denuncie que vostè tenen
un grapat de diputats imputats a Les Corts sinó perquè vostès tenen un grapat de
diputats imputats a Les Corts. Això és el que dóna la mala imatge.
I la mala imatge que tenim no es perquè es denuncie que la Ciudad de las
Artes y las Ciencias era un projecte megalòman inassumible econòmicament sinó
perquè ho era i ara intenten vendre’l al millor postor.
La mala imatge que tenim no és perquè es denuncie que Terra Mítica era un
puff és perquè era un bluff.
O la mala imatge que tenim no és perquè alguns critiquen que el sistema
bancari valencià ha fet fallida sinó perquè vostès l’han rebentat gastant les caixes
d’estalvis com la caixa del seu desgovern.
I la mala imatge que tenim no és perquè diguen que superem els set-cents mil
aturats i aturades sinó perquè les seues polítiques ens han dut a ser els qui més
ocupació han destruït durant molts mesos.
I la mala imatge que tenim no és perquè alguns, com l’alcalde popular d’Onda,
per exemple, reclamen reobrir la investigació de l’accident del Metro sinó perquè hi
ha dubtes més que raonables per reobrir-la i així ho ha entès la fiscalia.
I la mala imatge que tenim no és perquè en la tele facen bromes sobre el
nostre aeroport sinó perquè desgraciadament vostès han fet un aeroport de broma i
l’han gestionat en una part del cos que no és el cap.
Segon punt, “compromiso colectivo y ético con quien más lo necesita” Qui
més ho necessita són eixes més de set-centes mil persones aturades, molts dels
quals han creat vostès, amb les seues polítiques suïcides contra la indústria
tradicional, contra l’agricultura o en favor de l’especulació urbanística que al final
també ha fet puff, o esperant que si fa sol vinguen turistes i és a ells, precisament a
estes persones que més ho necessiten, a qui vostès han retallat les prestacions i
drets socials.
I el tercer punt, perquè tampoc dóna per a més el document que presenten,
parla de “la coordinación entre administraciones locales, provinciales y autonómicas”
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que no és més que un mandat legal. Tenim la obligació les diferents administracions
de col·laborar entre nosaltres en base a la bona fe.
Vostès, el Partit Popular són els principals responsables de la mala situació
econòmica en la que estem i de la mala imatge que això ens dóna.
Fa quasi vint anys que governen vostès a la Generalitat i el model de
finançament, que ara critiquen, el van pactar vostès amb dues majories absolutes,
una de Aznar i una de Zaplana, en el moment en el que les vaques eren grasses i
alguns ens vam haver de sentir el nom del porc perquè defensàvem que aquell
model no era bo i era injust en nosaltres, que és precisament el que ara han
descobert vostès i ho han descobert quan ja se’ls havien gastat tots en ves a saber
quines coses.
Estem com estem perquè vostès han volgut, vostès han volgut, amb dues
majories absolutes, vostès han volgut que estem mal finançats i a sobre han
malgastat els ingressos i han arruïnat el país econòmicament però també
moralment.
I vaig a votar que no i a més a més ho faig en un no rotund, convençut i
orgullós.
El document que vostès presenten, i que no han pactat més que amb vostès
mateixos, no és un document noble, no ho és, és una ridícula cortina de fum on
amagar les seues misèries de governants mediocres, les seues misèries de ser el
partit judicialment qüestionat, que això és el que ens dóna mala imatge, i les seues
misèries, també, de ser el partit amb més presumptes corruptes per escó quadrat
que ha donat la democràcia, i això és el que ens dóna mala imatge, no que jo ho
diga ara i ací.
Si volen netejar la imatge del País Valencià, de la Comunidad, convoquen
eleccions.”
Sr. Colomer:
“Sí, senyor president, moltes gràcies.
Breument, perquè fer un debat aquí per a confrontar-nos per conter de la
societat civil, doncs tampoc seria un gran exemple, però hi ha mil motius per votar
que no. Anem a votar que no.
Pensem que és un document que ja fa molt de temps, a més, que va en
marxa, que és un document que ha generat zero il·lusió en la societat civil, que
caldria recomençar-lo des d’unes altres premisses, unes altres bases, perquè este
és la crònica d’un fracàs anunciat d’entrada, vull dir, no ha generat, els sindicats han
renunciat, han dit que no perquè no troben cap credibilitat en esta qüestió i a partir
d’ahi hauria d’explorar quina és la part de la societat civil...
Clar, quan vostès parlen de societat civil, l’experiència acumulada en esta
Casa i en la Generalitat i en el senyor Blasco, quan es dedicava sobre tot a la
enginyeria social i a fer front, a treballar la societat civil, a conrear les possibilitats de
la societat civil, doncs sempre s’ha fet des d’un interès absolutament partidista,
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clientelar, i esta Casa, la Diputació Provincial, ha donat exemples magistrals del que
és la manipulació de la societat civil.
A mi em fa, em resultat esgarrifant vore com vostès, de vegades, treballen el
que és la societat civil.
Crec que es mereix un respecte, un recomençar i crec que, quan tota la
premsa internacional fa la caracterització que fa de la Comunitat Valenciana, este
intent de maquillatge o de reconstruir la imatge de la societat civil és disparar una
altra vegada al missatger, tenim mala imatge, però la imatge, com ja s’ha dit, han
ajudat a construir-la setze, divuit anys ja, llarguíssims de política exclusiva del Partit
Popular.
Per tant, este document que és un brindis al sol, que el fan vostès per a
vostès, que és un “corta y pega”, que políticament pot emprar una literatura
políticament correcta, però que això esgota, esgota i torne a dir-ho, caldria
reconstruir, recomençar de nou un procés compartit per tal que arribàrem a algun
acord, un acord absolutament innecessari, cal predicar amb l’exemple i crec que en
este moment, el que millor podríem fer, senyor president i acabe, ho dic
sincerament, tal i com està el pati, tal i com està el CIS, tal i com pensa la gent de la
política i del govern valencià, i de tota la política malauradament, crec que hauria de
congelar este document i recomençar, fer un reset de nou a la política i la relació de
la política amb la societat civil.
Però aquells que han fet de la xequera pública, del talonari públic, una
manera de relacionar-se amb la societat civil, unes relacions mercantilitzades, crec
que no entenen massa de democràcia ni de societat civil.
Deixem-la tranquil·la, deixem-la tranquil·la. L’exemple, la persona posada al
front d’esta qüestió, que va ser el senyor Blasco, al seu dia, això és una herència del
senyor Blasco, este document. Jo, de veritat, en quarantena, en quarantena, per
tant, li demane, per favor, que retire el document i que tornen a començar. Gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
La verdad es que si alguna duda había sobre la utilidad o no del documento,
creo que después del desahogo escuchado aquí, especialmente por el Sr.
Nomdedéu, pero también con el Sr. Colomer, viene a reclamar este documento y a
protestar por una serie de comportamientos que aquí se han exhibido hoy de
manera mayúscula.
En primer lugar, es enormemente difícil, después de que el Sr. Nomdedéu,
que en la primera intervención se refería a mi como tergiversador, hacer una
referencia a seis puntos del acuerdo y empezar hablando de uno que no existe. Ha
hablado sobre la mala imagen de la Comunidad y ahí se ha desahogado hablando
de la mala imagen de la Comunidad Valenciana. Justamente eso es lo que esta
moción quiere evitar, comportamientos como el suyo, Sr. Nomdedéu,
comportamientos de representantes de los ciudadanos valencianos que se dediquen
exclusivamente a hablar mal de la Comunidad Valenciana. Ha hablado de todo, de
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Terra Mítica.., absolutamente de todo, malo. Bueno no le hemos escuchado nada y
digo yo que algo de positivo habrá en la Comunidad Valenciana.
Todo lo malo que hay en la Comunidad Valenciana es técnicamente imposible
que se pueda deber a un solo gobierno, técnicamente imposible.
De hecho el documento repara en algo que usted, en ese ánimo tergiversador
que nos otorga al Equipo de Gobierno podía haber leído.
Primero, hay una situación de crisis económica que evidentemente no ha
traído Alberto Fabra y por tanto, el documento pone de manifiesto que hay una
situación que no tuvo precedentes ni siquiera en los años setenta y para los cuales
vale la pena que estemos todos de acuerdo en algunas cosas.
Hay un modelo de financiación que usted imputa al gobierno Aznar que, le
digo, aquel modelo de financiación concluía, terminaba en el 2004 y fue
indebidamente prorrogado con daños enormemente lesivos para nosotros, durante 6
años. Del 2004 al 2010, que aparece el nuevo modelo, no gobernaba ni Zaplana,
como usted dice, ni Aznar. Del 2004 al 2010, insisto, no gobernaba ni Aznar ni
Zaplana, eran otros quienes tenían esa responsabilidad.
Y después, es verdad, si usted quiere que yo le reconozca que hemos hecho
cosas mal, sí, seguro, indudablemente. Yo, cuando ha habido debates y he
reconocido que hemos contado mal actuaciones muy importantes para esta
provincia no me han dolido prendas, ahora, de eso al desahogo que ha tenido usted
hace unos momentos para decir todo lo mal que está la Comunidad Valenciana, me
parece que justamente eso es lo que trataba de evitar este acuerdo lanzado desde
el Gobierno valenciano a la sociedad civil y que quien quiera suscribirlo que lo
suscriba.
Ha llegado a decir que tenemos un aeropuerto de broma, se arrepentirá. Yo
espero que algún día usted se arrepienta y ese aeropuerto sea una gran
infraestructura. Usted se arrepentirá pero de momento no pierde una sola
oportunidad, Sr. Nomdedéu de hacernos la publicidad negativa que queríamos evitar
con estas propuestas. Publicidad negativa, todos los días, ustedes y el Partido
Socialista.
Ha llegado a decir que lo que tratamos aquí de encubrir son las miserias de
gobernantes mediocres, el mayor número de presuntos corruptos por metros
cuadrados, que convoquemos elecciones y, tengo la sensación, Sr. Nomdedéu, que
ha venido usted aquí a sumarse a la carrera de las primarias que Compromís, que
su nuevo, que su recién estrenado, en el primer punto del orden del día, Partido,
anunciaba. Por tanto, bienvenido a ese concurso de insultos, de descalificaciones
hacia la Comunidad Valenciana.
No dice eso, es decir, hablando de tergiversar, hay 6 puntos en esta
propuesta, el primero habla justamente eso, de que se refuerce la imagen y las
potencialidades de esta tierra; el segundo de apoyar a nuestros sectores
productivos; el tercero de consolidar una red de vertebración territorial; el cuarto algo
sobre lo que siempre se debate aquí, a propuesta suya, pero le parece mal que lo
diga el Gobierno, que es defender una asignación equitativa de recursos, dentro del
conjunto nacional, que trate mejor a la Comunidad Valenciana; garantizar y priorizar
políticas solidarias y finalmente, impulsar todos aquellos acuerdos dirigidos a crear
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un óptimo marco empresarial para que hayan más oportunidades laborales. 6
cuestiones francamente positivas y que concitarían el acuerdo de todo el mundo,
excepto de nuestra oposición.
Lo suyo ha sido preocupante pero lo del Sr. Colomer también. El Sr. Colomer
es probable que ni siquiera se haya tomado la molestia de leer la propuesta y si lo
ha hecho no ha hecho referencia a ninguno de los acuerdos, lo cual dice
francamente que aquí la oposición se hace no a lo que decimos, es decir, no a las
cosas que se dicen sino a quien las dice.
Tenemos una oposición repleta de prejuicios, cargada de prejuicios, da igual
que lo que allí se haya propuesto hoy, seis puntos, hablen de pedir más financiación,
de hacer unas aportaciones más solidarias, de alcanzar acuerdos, da igual, lo que
digamos da igual, lo importante, lo penalizable, lo punible es quién lo diga, lo dice el
PP. Como lo dice el PP el Sr. Nomdedéu se desahoga y habla de todas las
maldades que hay en la Comunidad Valenciana y el Sr. Colomer, de la misma forma,
también, lanzándose a unas afirmaciones manifiestamente contradictorias. Dice que
nuestras relaciones con la sociedad civil son de talonario, de chequera, que
manipulamos a la sociedad civil. Cuando han dicho en el primer punto que no se
sumaban, los manipulamos o cuando se suman? Es lo mismo, es decir, ustedes
cuando alguien se suma a lo que hace el Gobierno popular están manipulados y
cuando no se suma hacen un ejercicio de libertad. Pues son los mismos, es decir,
son los mismos. Ustedes, todos los Plenos piden más recursos para alguna entidad,
justamente, es decir, probablemente merecidamente, más recursos, más
asignaciones y eso no es política de talonario o de chequera, manera única que
entiende la derecha de relacionarse con la sociedad civil, no, entonces cuando se
hace una aportación, pedida por ustedes, es porque es un derecho a la que la
sociedad civil debe acceder.
Cuando lo hacemos nosotros es política de chequera, de talonario. Pues mire,
justamente para prevenirse contra comportamientos tan negativos, tan pesimistas,
tan en blanco y negro, como los de Compromís y los del PSOE, estos 6 puntos de la
moción adquieren más vigor que nunca.
Gracias Sr. Presidente.”
Sr. Nomdedéu:
“Sí, però ho farem curtet, senyor president.
Alguna recomanació per al senyor Barrachina, per exemple que escolte, es
passe el vídeo d’algunes de les meues intervencions en este Plenari. Notablement el
debat que vàrem tindre sobre l’aeroport i vorà el que vaig dir jo en aquell moment
sobre l’aeroport i sobre les dificultats d’altres infraestructures similars en altres
territoris per posar en evidència que no som els únics que no fem les coses bé i ho
vaig dir jo i no ho va dir vostè.
Segona cosa, diu vostè que m’opose a les qüestions que presenta el PP pel
fet què les presenta el PP. I això exactament com va? Quan les vote a favor com per
exemple l’esmena de les carreteres, ahi com va això? Què és què, com ha funcionat
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la cosa? He presentat una moció, vostès l’han esmenat, he considerat que millorava
notablement el que jo havia presentat i l’he votada a favor, com va això? M’he
oposat perquè ho presentava el PP o exactament això com funciona?
Finançament, no els hi tan se val, era Oliva, els recorden, tinc fausta memòria
per al País Valencià i per a les Caixes, el que va condonar el deute històric com si
tinguera alguna capacitat. Vostè pateix un problema amb la metonímia, una paraula
que encara no havíem gastat avui, que és que confon el tot per la part, és a dir, jo li
agrairia que em contestara a la pregunta si jo soc valencià i si jo forme part d’això
que en diuen la classe política, perquè aleshores quan vostè critica la meua actitud i
quan critica les meues opinions polítiques, segons la seua teoria i la vaig extensiva
al Partit Popular, que tenen molta gràcia en això, vostè està criticant a la Comunitat
Valenciana, perquè jo en forme part tant com vostè, una part més menudeta però en
forme part tant com vostè, per tant, si en la meua obligació com a diputat provincial o
com a regidor o com al que siga, en les crítiques que faig les faig a les polítiques que
a mi em semblen poc raonables, entre altres coses perquè una part de la societat
m’ha triat per a que faja exactament això, jo no estic criticant el meu País, estic
criticant els governants del meu País.
I així és la cosa i és el mateix que fan vostès, supose que vostès són uns
mals espanyols quan dia si dia també posen a caure del burro aquell senyor que se
deia Zapatero, són vostès uns mals espanyols i per culpa de vostès es dispara la
prima, Merkel ens vol no sé què... supose que estem parlant d’això.
Per tant, home, ja em quede tranquil, de veritat que em quede tranquil si tot el
que havíem de dir, això, tan fútil, tan poc, en tan poca profunditat, tan poc elaborat,
si tot el seu discurs és el de sempre, que cada vegada que u critica la governança, la
manera de fer les coses, determinades polítiques, és igual que faja 7 minuts acabe
de votar a favor d’una esmena, és igual, vostè diu “como lo dice el PP votas que no”
home no, una miqueta de rigor i una miqueta de serietat, que ha sigut en este mateix
Plenari, que vote a favor i en contra d’aquelles coses que considere que són bones o
que són roines, i que vostè i jo no tenim ni perquè estar d’acord, és així la
democràcia. A mi ja m’està bé que vostè vote en contra de les coses que jo presente
i això no m’haurà sentit a mi mai dir que per això vostè ataca la imatge pública del no
sé què només perquè jo he proposat una cosa determinada.
La confusió, diu vostè que hi ha 6 punts o no sé què, jo m’he referit als tres
punts que hi ha en el document abans de les conclusions, en la part expositiva on
diu “un compromiso para hacer valer la imagen de la Comunidad Valenciana y que
nunca más sea puesta en entredicho” i jo dic, saben que és el que posa en
entredicho la imagen de la Comunidad Valenciana, les coses que passen no que
algú les explique, per tant home no em diga que parle d’un punt que no existeix, està
escrit negre sobre blanc en este document i este, precisament este, és la base de tot
el demés. A partir d’ací neixen totes les altres propostes que fan vostès, un
finançament just, etcètera, parlem-ne, quan vullguen, vostè sap, mire en els diaris de
sessions, vostè sap el que deia el Partit Popular a Les Corts Valencianes quan el
meu Grup, Compromís, el de les samarretes, els que cridem, els que des de que sóc
de Compromís ja no portaré més corbata, em faré un dimoni, no sé quines coses..
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Saben el que en deien quan nosaltres li vam oferir al president de la
Generalitat anar de la maneta per a demanar un millor finançament per al País?
Doncs se’n van al llibre de sessions i miren les coses que ens deien i, en
aquell moment ja teníem el mateix finançament que ara, el que ara a vostès els hi
sembla absolutament impresentable i a nosaltres també. La diferència és que a
nosaltres també, per tant, com ho dèiem abans que ho diguera el Partit Popular, ara
que ho diu el Partit Popular diem dons molt bé xics, enhorabona, ja se n’haveu
adonat, però és que la culpa és vostra.
I deixem-ho estar perquè no em vull calfar més. La imatge de les coses,
perquè sinó el pas següent és culpar els periodistes, perquè hi hauria una altra
manera, veritat? Mira per a no fer mal a la imatge de la Diputació, de la província, de
la Comunitat no copieu res del que dic, eixe és el següent pas, supose, en l’escalada
absurda de la doctrina del Partit Popular en este tema.
Que no diguem res l’oposició perquè incomodem i si ho diem aleshores és
que estem atacant les bases del no sé què, el fonament de l’Estat i ves a saber
quina cosa.
Quan jo critique, i acabe, les accions de govern del Partit Popular o del Partit
Socialista o de qui siga, critique el que estic criticant i fer eixe joc del tot per la part
és tan ridícul com pressuposar que quan vostè em critica a mi està criticant el País
Valencià.”
Sr. Colomer:
“Gràcies senyor president.
Ja hem dit en la primera intervenció que per conter de la societat civil que és
una altra esfera de la ... diferent a la nostra ja que ens movem en l’àmbit de les
institucions polítiques, fer este debat de confrontació era arriscat i era, de vegades,
no sé, improductiu i surrealista, però han volgut entrar i mire, fa mesos que jo sí que
conec esta proposta perquè sé qui és el pare intel·lectual de la proposta, sé de quin
laboratori surt i perquè hi ha fa mesos que circula pels ajuntaments i pel territori.
Avuí la porten vostès aquí perquè no tindrien en la factoria seua, aquí de la Casa,
d’esta Institució, altra temàtica i ho han considerat oportú, estan en el seu dret i
punto.
També he trobat a faltar que el senyor Barrachina o algú fera una introducció
inicial si és tan important, però mire, jo sobre la publicitat negativa, mire, vostès, clar,
tots parlem, açò és un santuari de la paraula, del debat, de les intervencions, és la
política, és el pluralisme, però quan u té la majoria absoluta des de fa 18 anys parlar
pot ser punible, que deia el senyor Barrachina, pot ser penalitzable a Compromís, a
nosaltres, ens poden criticar, clar que sí, per excessos verbals, pel que siga, però
quan vostès fan18 anys que poden parlar, evidentment i parlen moltíssim, amb molta
més agressivitat que nosaltres, ho tinc claríssim, això ho podríem discutir però en
altres institucions, sobre tot d’on parteix, a les Corts Valencianes, etcètera.
Quan fa 18 anys que no només parlen sinó que poden actuar, quan tenen el
talonari, la xequera, el Diari Oficial de la Generalitat, el diari oficial de tot arreu. Quan
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fa tants anys que tenen el diari oficial i la clau de la gestió, doncs la veritat és que
ara demanar auxili a la societat civil per a redimir-los del seu fracàs en la imatge que
han projectat al món, perquè no l’hem projectada nosaltres, senyor president, encara
que aquí ens han reprovat per sortir en programes de televisió, hem vist en este
Plenari convocar plens per a reprovar a persones de l’oposició que han sortit en la
televisió, escolte, siguen més valents i disparen directament als mitjans de
comunicació, disparen directament al missatger. Escolte, New York Times, tota la
premsa, els que podrien fer el relat de totes les capçaleres periodístiques més
importants del món, que han posat a esta Comunitat, a esta Comunitat com a
paradigma de les males arts. No hem sigut nosaltres, ja ens agradaria tindre la
capacitat d’influència arreu del mon. No hem sigut nosaltres, vull dir, confondre
l’estat d’opinió, l’opinió pública i publicada en les possibilitats que té l’oposició per a
fer contrapropaganda és tan surrealista com descabellat.
Mire, i parlant de publicitat negativa, Montoro, una persona tan eminent al seu
govern, ja en l’anterior del senyor Aznar, ja en l’oposició, “déjalos que caigan” això
és patriotisme, no? “déjalos que caigan” quan hi havia possibilitats, la pròpia
diputada de Coalició Canària ho va desvelar “déjalos que caigan” que s’afone
Espanya, dóna igual, senyor Barrachina, vostè estava allí... no sé si tenen autoritat
moral per a donar exemple del que significa la lleialtat institucional.
El sistema de finançament ha sortit en este tema i diuen que està en el tenor
del document que avui discutim, però si acaben vostès ara mateix a Madrid, a les
Corts Generals, avui, avui, senyor Barrachina, avui, vint-i-vuit de maig del 2013,
acaben de votar en contra, fa uns minuts, en les Corts Generals, en seu
parlamentària, votar en contra d’un canvi del model de finançament de la nostra
autonomia, per tercera vegada.
Si vostès diuen cal ajudar els sectors productius. Saben el que deuen als
instituts tecnològics, entre altres al ITC de la província de Castelló?
Jo, és que esta moció o esta resolució que presenten i acabe, és, jo crec que
fa mal a la política, perquè és, provoca un despiste i una confusió de papers tan gran
que no sé on està la virtut del document.
Tenen majoria absoluta, tenen la capacitat de dur els pressupostos on els
dóna la gana, tenen la capacitat de canviar el model de finançament, tenen la
capacitat d’ajudar el sistema industrial, el model productiu, de canviar el que
vullguen, fa divuit anys que tenen majoria absoluta i ara busquen un pacte.. han
arruïnat el sistema financer, han arruïnat la imatge, han arruïnat el 30% d’atur, el
30% d’exclusió social i el 30% del deute. Som lo pitjor d’Espanya en termes
objectius. El 30% d’estos tres indicadors que han de vore en la vida de les persones,
el 30% d’atur, el 30% de dèficit i el 30% d’exclusió social i ara busquen la taula de
flotació, de salvació, en un pacte amb la societat civil. Que no està la societat civil
ahí, que no està senyor Barrachina, que no està, que els sindicats, per exemple, li
han dit que no, que no se’ls utilitze per a este “tinglao”, per a este nou experiment del
laboratori d’idees que tots sabem, de la persona, a més, que passa les hores baixes
que està passant en estos moments.
Per tant mire, jo acabe, va haver una campanya electoral, no d’eleccions per a
institucions públiques i no protagonitzada per polítics. Crec que era a la presidència
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del Futbol Club Barcelona, dóna igual l’exemple, però que un candidat va dir, mire jo
el primer compromís que prendré, eren èpoques més turbulentes que les actuals per
a este Club, tots ho entendran, va dir, primer compromís que prenc és que quan u
ataque, quan u m’ataque no estarà atacant al Club, estarà atacant a la meua gestió,
però no estarà confonent-ho tot, no estarà atacant al poble valencià, no estarà
atacant a la nostra identitat, el nostre País, estarà atacant-me a mi, a la gestió
política, a un inquilí conjuntural del poder polític, no?
Ara, usar el poder per a ara confondre-ho en la societat civil per a redimir
divuit anys de gestió pèssima, els tres trenta per cents de la infàmia d’este País,
doncs senyor Barrachina, ahí no ens podem trobar, en tot el meu respecte.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Sí que no resistisc, senyor Colomer, a confrontar la vocació de les seues
paraules, la vocació de separar la responsabilitat dels dirigents respecte dels
territoris d’una afirmació que vostè fa, a penes uns minuts, acaba de fer, en la que
ha dit “som lo pitjor d’Espanya” quan vostè diu som lo pitjor d’Espanya no està
atacant als dirigents, està atacant a un territori i a una terra que ha demostrat
històricament capacitat de sobreposar-se i a una història i a una terra que té
capacitat d’atraure’s en torno a grans acord com el que avui es planteja. Qui ha
d’explicar com pot quedar-se al marge d’estos 6 punts és qui vota en contra no és
qui està a favor perquè promoure accions que defensen els interessos dels
valencians, recolzar els nostres sectors productius, consolidar la vertebració
territorial, defendre una assignació equitativa de recursos, garantir i prioritzar les
polítiques solidàries i impulsar els acords que creen un marc òptim per a que les
empreses creen llocs de treball és una cosa en la que deuríem estar tots. De fet, és
una cosa en la que estem tots, estem tots excepte els que en lloc d’estar en el pacte
han decidit fa molt de temps, estar al carrer.
Curiosament pacte i carrer són la confrontació que separa a Govern
d’oposició. Cadascú tria on vol estar i al final els ciutadans l’ubiquen allí on ha triat.”
Finalizadas las intervenciones, con los votos a favor del Grupo Popular, y los
votos en contra de Compromís y del Grupo Socialista, el Pleno, por mayoría,
aprueba la siguiente:
MOCION
“Exposición de Motivos
En momentos difíciles como los actuales, es imprescindible, más que nunca ,
aunar esfuerzo, hallar puntos de encuentro e impulsar la firme y leal colaboración
entre quienes formamos parte integrante de la Comunitat Valenciana, actuando
conjuntamente sus instituciones y su sociedad civil y generando con ello el impulso
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necesario para forjar entre todos una Comunitat Valenciana de prosperidad y
solidaridad.
En consecuencia la Diputación de Castellón manifiesta expresamente su
adhesión al contenido del “acuerdo de la sociedad civil por la Comunitat Valenciana”,
como muestra de su voluntad de colaboración y de reconocimiento al papel de
nuestras instituciones de autogobierno.
Con esta adhesión, la Diputación de Castellón pretende formar parte del
proyecto conjunto de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas
de la Comunitat.
Por todo cuanto antecede el Grupo Popular somete a debate y votación ante
este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.
La adhesión y apoyo al “Acuerdo de la sociedad civil por la Comunitat
Valenciana”.
2.
Remitir copia de la aprobación del presente acuerdo a la dirección General de
Administración Local de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana.”
9. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR
ATENTADO CONTRA LA SEDE DEL PARTIDO POPULAR

SOBRE

EL

En primer lugar toma la palabra el Sr. Barrachina.
“Muchas gracias Sr. Presidente.
La moción contiene una corrección y sería la supresión, a propuesta del
Grupo de Compromís, del párrafo cuarto y en el tercero la referencia que se hace al
entrecomillado donde figura la parte de kale borroka, el resto estaría acordado, al
menos en las conversaciones que hemos mantenido con el Sr. Nomdedéu, que al
final lo que tratábamos con la moción era poner de manifiesto, como recoge el texto,
que en democracia todas las ideas democráticas pueden ser defendidas, también
las que formaban parte de la pintada que acompañó al ataque con dos detonaciones
que rompió las dos ventanas de la sede del Partido Popular de Castellón y la
actuación sobre la puerta, que es la cuarta en los últimos meses, pintadas y el
pasado verano un intento, a las pocas semanas de llegar Javier Moliner a la
presidencia del Partido, un intento de arrancar la puerta, y que viene a decir que hay
grupos, en esta provincia, que han avanzado muy poco.
El atentado más importante que padeció la sede de la mayoría de los votantes
de Castellón fue en 2004. Entonces la pintada era la de “som països catalans”, hoy
es una parecida, quiere decir que hemos avanzado muy poco porque, en aquella
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ocasión con cócteles molotov y en esta ocasión con explosivos industriales,
comprados y cuyas pesquisas policiales que en estos momentos se llevan a cabo,
confiemos en que den finalmente con los delincuentes, y por tanto lo que venimos a
manifestar es que todas las ideas, también las expresadas allí, se pueden defender
libre y democráticamente. Son todas absolutamente legítimas y pierden vigor y
pierden contundencia y pierden importancia y pierden la razón cuando son
expresadas o defendidas de manera violenta, de manera agresiva.
El que cometió ese ilícito penal, ese delito de daños agravado, además, por el
uso de explosivos y la discriminación ideológica que contempla nuestro Código
Penal, confiamos el Grupo Parlamentario y espero reflejar el sentir de todo el
conjunto representativo provincial, pues esperamos que cargue pronto con las
consecuencias.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
El passat dia 23, a les nou i quart del matí, només assabentar-me’n vaig
telefonar a la senyora Begoña Carrasco que és la secretària general local i la
persona que ha substituït o ha assumit les competències del president que sé que
les ha cedit per la seua imputació. Un punt més tard vaig poder parlar amb el senyor
Moliner, president provincial i a tots dos, com no podia ser d’una altra manera, els
vaig manifestar en el meu nom i en el deu meu Grup, la nostra solidaritat i la més
severa i contundent repulsa pels fets ocorreguts, sense matisos.
No hi ha cap mena de justificació, cap. I no hi ha violència dels altres i
violència dels nostres perquè si són violents no són dels nostres. Per tant, cap.
Aprofite el que deia el senyor Barrachina, és cert, tot, absolutament tot es pot
defensar per la via pacífica.
Un a de saber també, ja que ix el substrat, i fan molt bé de fer-ho, eh! que jo
estic tres vegades indignat, una primera vegada com a demòcrata, perquè no es
poden atacar les idees amb violència, les que siguen, encara que jo ahí discrepe
moltíssim; una segona vegada com a persona que em dedique a la política; i una
tercera vegada com a persona que defensa el concepte de País Valencià perquè
crec que això ens fa més mal a nosaltres que no a vostès.
Tot i entenent el mal, el dany emocional i material que puga fer, un a de triar
on es posiciona i també al costat de qui es posiciona. Avui a Burjassot hi ha una
manifestació, absolutament lícita, defensant el que considere cadascú oportú que es
titula “no volem un alcalde catalanista, contra les orgies catalanistes” en la que
participa el Partit Popular i que organitza el GAP, el Grup d’acció valencianista amb
9 condemnes per actes violents. Ho dic perquè sent absolutament reprovables,
sense matisos el que ha passat a Castelló, ens ho hauríem de fer mirar, en general
també, si tot no val tampoc no val anar de la ma de segons qui a fer algunes coses.
Vull acabar en un article que va escriure el vicepresident Martínez que es deia
pedra, paper, tisora, o alguna cosa així i que em va agradar moltíssim. La paraula ha
de guanyar sempre al colp, això és una evidència i si em permet el senyor Martínez
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aniré una miqueta més lluny i els hi agrairia que escolten amb atenció el que vaig a
dir perquè no és un missatge per al Partit Popular, no ho és, és un missatge per a
aquells que van fer el que van fer, que és un atemptat violent contra la seu del Partit
Popular.
Va per ells, no va per a vostès, per a vostès només la solidaritat.
Pedra, paper, tisora. Contra la absurda i acientífica tisora de voler retallar la
unitat de la llengua inventant acrònims que facen passar vergonya a totes les
universitats del món, no es val contestar amb una pedra, només es pot contestar
amb el paper, el paper guanya la pedra i guanya també a la tisora. I contra l’absurda
tisora que vol fer retalls en la realitat intentant ocultar l’atur, la corrupció, etcètera,
etcètera, darrere d’un banal i artificial debat sobre el nom del territori, no es pot
contestar amb una pedra, només es pot contestar amb la paraula i per tant amb el
paper. Res no és més poderós que la paraula i res no és més miserable que la
violència.”
Sra. Marco:
“Gracias Sr. Presidente.
Los socialistas de Castellón condenamos total y absolutamente los actos
violentos contra cualquier persona, cualquier idea o cualquier partido político. Así lo
pusimos de manifiesto en una iniciativa que se aprobó por unanimidad de esta
misma Corporación hace unos meses. Como también condenamos cualquier
mentira, injuria o calumnia que desprestigie el trabajo de las personas honradas y
honestas.”
Sr. Barrachina:
“Gracias y agradecer y por referirme a las expresiones del Sr. Nomdedéu,
sirva esta denuncia de la actuación violenta para denunciar todas, absolutamente
todas aquellas que haya sufrido cualquier grupo político de cualquier ideología en la
provincia, en la Comunidad Valenciana o donde sea, incluso, aunque es verdad, es
cierto, que tanto este, como las últimas pintadas, como los últimos atentados, es
cierto que casualmente son siempre unos los que la padecen, aunque seamos
nosotros. Es una casualidad. Nosotros siempre que un alcalde de cualquier otra
ideología lo ha sufrido, hemos estado junto a él y lo estaremos. Son absolutamente
legítimas todas las ideas e incluso las expresadas allí de forma inapropiada,
absolutamente legítimas, cualquier idea de dependencia o de independencia,
absolutamente todas.
Lo que ha dicho usted es completamente cierto, completamente real. Yo
puedo estar en desacuerdo con usted por motivos históricos, por motivos
económicos, pero me parece todo absolutamente legítimo dentro del marco
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democrático como ustedes y como el Partido Socialista viene defendiendo aquí de
forma ejemplar y además les agradecimos, ese mismo día, el hecho de que
respaldasen y condenasen, como no podía ser de otra forma, el Sr. Colomer y usted
mismo, Sr. Nomdedéu, las actuaciones.
Este Pleno no sería un pleno completamente democrático si no
condenásemos cada una de las agresiones que sufre cada uno de los partidos
políticos, todos con igual, todos con idéntica legitimidad.”
Se procede a la votación y con las modificaciones ya indicadas, el Pleno, por
unanimidad, aprueba la siguiente
MOCION
“Exposición de Motivos
En la madrugada del pasado martes 21 de mayo, la sede provincial del
Partido Popular de Castellón sufrió un atentado, con artefactos explosivos y ácido
corrosivo, que ha causado grandes desperfectos en el acceso principal y las
ventanas, así como diversas pintadas en la fachada, que económicamente aun
están por determinarse, dada la gravedad.
El resultado perseguido por los autores violentos era provocar todo el daño
posible, ya que entre las pruebas recogidas para su posterior investigación policial,
había parte de la etiqueta de uno de los artefactos, en la que se podía leer la
especificación de que el explosivo era de carácter “súper extra detonante”.
Los daños ocasionados por este grupo de violentos, podrían haber sido más
graves, de no ser por las cortinas instaladas en las ventanas, que al ser ignífugas
impidieron que ardiera el interior de la sede, evitando así consecuencias de
imprevisible alcance, dado que en la finca donde esta ubicada residen un gran
número de familias.
Estos actos vandálicos que ponen de relieve la intención de estos grupos
violentos de amedrentar, coaccionar, y presionar a las diferentes opciones políticas
para imponer su ideología, tal como se ha puesto de manifiesto en este ataque,
lejos de conseguirlo, no hace otra cosa que reafirmar los valores democráticos y el
derecho de los partidos, de poder defender nuestros planteamientos ideológicos y
acción política con absoluta libertad.
Por todo cuanto antecede el Grupo Popular somete a debate y votación ante
este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Mostrar su firme rechazo a los hechos acaecidos, entendiendo que
suponen un atentado contra la democracia y contra el principio básico de la libertad
ideológica.
SEGUNDO.- Condenar cualquier tipo de acto o expresión de manifestación violenta
y agresiva, contra cualquier colectivo representativo de nuestra sociedad.”

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inician con la intervención del Sr. Martí.
“Gràcies senyor president.
El passat octubre de 2012 es va aprovar a este mateix Plenari instar al
Govern d’Espanya per a licitar l’estudi de viabilitat i la possibilitat de prolongar el
servei de rodalies ferroviàries de Benicàssim fins a Vinaròs.
La primera pregunta aniria orientada a saber sobre el resultat d’este estudi,
que encara no s’ha dut a terme, posicionament d’aquesta Diputació i del seu Equip
de Govern per tal d’aconseguir que la línia de rodalies arribe fins el municipi de
Vinaròs com element essencial i vertebrador del nostre territori.
I, en el mateix sentit, volem preguntar també, en relació a la notícia de
supressió de la línia de mig recorregut València-Terol, una línia utilitzada sobretot
per la gent gran, estudiants, sense possibilitat de vehicles alternatius a la nostra
província, fonamental a la zona de l’Alt Palància i, davant de les afirmacions del
Ministeri de mantindre aquelles línies en cas de que altres administracions es
puguen fer càrrec dels respectius dèficits de la línia, la pregunta és saber si des de
l’Equip de Govern de la Diputació s’han establert les corresponents converses amb
els representants de la Generalitat Valenciana, així com de la Diputació de Terol i de
la Diputació General d’Aragó, per tal d’estudiar les possibilitats d’arribar a un acord
per tal de mantenir este important servei per la nostra ciutadania dels nostres pobles
d’interior.
Moltes gràcies.”
Sra. Pérez:
“Dos qüestions.
Preguntar pel decret 1141, que hi ha una despesa de 2.765 euros en bitllets
d’avió. Voldríem saber on es volava, quin era el motiu del viatge i qui ha anat a eixe
viatge.
I una següent qüestió és perquè avui hem escoltat paraules com retallades,
ajustos, “techos de sentido común, racionalizar o cultura de la austeridad”. Sentim
això però veiem un decret, el 1213, concretament, on apareix una despesa de 8.500
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euros en un vi d’honor. La pregunta és si és eixa la cultura d’austeritat de la que
parlen.
Supose, senyor Sales, que més de 2 ous dur hi haurien en eixe piscolabis.”
Sr. Salvador:
“Sí, gracias Sr. Presidente.
Bueno, a mí me llama la atención, me gustaría saber quién son las personas
que han participado en el acto promocional consistente en una quedada de
community manager en Castellón, que ha costado 9.000 euros. En concepto de qué
se ha pagado.
También otro decreto en que se autoriza la disposición de la defensa jurídica
de la Diputación o un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Vilanova, cuáles
son los criterios para poder apoyar a unos ayuntamientos sí y a otros no, porque
algunos ayuntamientos se han quedado sin ese apoyo de la Diputación.
Y también, la organización del tour d’estiu campus de tecnificación de fútbol
en seis municipios. Cuáles van a ser los municipios dónde se va a realizar este
campus.
Y, por último, hemos hablado mucho hoy de creación de empleo, de apoyo y
demás. El plan de empleo de la Diputación va a aportar, aproximadamente, unos
500.000 euros. Yo he contado a grosso modo, los decretos que se están pagando
en temas como proyecto de comunicación audiovisual, la televisión viajar en su
programa canal viajar, patrocinio de programas de Cevisama, contraportada en el
catálogo de ventas francés 2013, publicidad en el periódico del azulejo, cuñas de
radio, publicidad en revista, viajes de rutas tour operadores, servicio autocar para
viaje de familiarización, cuñas de radio, publicidad en las revistas, es decir, hasta un
total de más de 300.000 euros en decretos, la gran mayoría destinados a publicidad,
autobombo y faustos. Si no somos capaces de recortar un poquito y destinarlo a
políticas de empleo, si el Presidente cree que esta es la línea.”
Sra. Marco:
“Gracias Sr. Presidente.
Tengo entendido que la antigua comisaría de policía de Castellón es
propiedad de la Diputación de Castellón. Quisiera saber si hay algún proyecto de
futuro para tal edificio y si no fuera así le rogaría que se pusiera al servicio de los
ciudadanos de Castellón.”
Sr. Gisbert:
“Sí, hem aprovat una moció en la que d’alguna forma demanàvem ajuda per
al manteniment de les carreteres que s’havien cedit als ajuntaments. Hi ha una altra
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circumstància - jo en la moció no he volgut dir res més – és una moció que
aprovàvem per unanimitat, però hi ha una altra circumstància que és aquelles
carreteres, no que es cedeixen sinó que són d’ajuntaments encara
incomprensiblement avui dia. Jo, reitere el dia de La Canà. Què pensa fer la
presidència de la Generalitat respecte a carreteres com esta, concretament la de La
Canà?
I, el segon cas és.. hi ha un avantprojecte d’un avantprojecte d’un
avantprojecte, supose que serà així, però hi ha un també en el que es vol privatitzar
el servei del Registre Civil. Això és molt important per a tots els ciutadans de la
nostra província, visquen on visquen, perquè si es privatitza això suposarà despeses
per als ciutadans, però és encara molt més greu per als ciutadans d’aquells pobles
de la nostra província on no hi ha Registre Civil.
Es pensa fer alguna petició des de la presidència? En qualsevol cas què és el
que opina la presidència d’esta Casa sobre la privatització del Registre Civil i els
perjudicis que pot causar als municipis i als ciutadans de la nostra província.
Moltes gràcies.”

Sr. Colomer:
“Sí senyor president. Moltes gràcies. Voldria preguntar-li per quina és la
previsió que fa o què pensen fer quan entre en vigor esta nova llei de la que avui
hem parlat tant - diuen que si serà a principis d’any – on les comunitats autònomes
agafaran definitivament les competències en matèria de sanitat, benestar i educació.
Haurem de tindre, hauran de cavil·lar vostès – ho estaran fent ja – l’estratègia
respecte del Hospital Provincial de Castelló, l’existència del Consorci o Centre
Penyeta i tot allò que arreplega i cau en les coordenades de les competències que
seran revisades i d’una manera molt tassada li correspondrà la gestió a
l’administració i sols a l’administració que la llei determinarà.
Estaria bé que diguera quines son les seues previsions i si pensa fer alguna
cosa al respecte.
Respecte a la necessària convocatòria del Consorci Hospitalari, senyor
President, crec que portem cert retràs, cert que el Consorci és Generalitat i la
Diputació però hi ha un cert retràs en la convocatòria del Consorci, hi ha una inversió
feta, substancial per nova tecnologia per a tractar la malaltia del càncer i sembla que
no es operativa fins que no s’habilite i es substancie la inversió i el Consorci ha de
tindre una convocatòria per tal d’avançar esta qüestió i rematar-la. Voldríem
preguntar-li i demanar-li quin és el calendari de convocatòria de la pròxima sessió
del Consorci perquè hi ha temes pendents molt importants.
Li recorde, tercera qüestió, senyor president, que fa quatre anys i quatre
mesos van acabar el Centre Ocupacional per a persones discapacitades de Penyeta
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Roja i que continua tancat, en el que és una estampa que jo no vaig ara a recrearme descrivint la sensació que genera i la, no sé si és una gestió adequada, li pregue
per favor que prenga d’una manera definitiva cartes en l’assumpte.
Vull dir-li també una qüestió que ens preocupa a municipis com Benicàssim
en el tema dels festivals, que és la millor contribució que ha fet cap poble al futur de
l’aeroport i al futur de la internacionalització, a la realitat ja de la mundialització d’esta
província, en el sentit més positiu del terme, senyor, senyors del Partit Popular. Els
festivals de Benicàssim són les qüestions que més prestigi i bona reputació han
generat arreu del món per a la província de Castelló, ho dic molt orgullós i podem
compartir fàcilment este orgull, però ara mateixa l’ajuntament ha dit que no pagarà
enguany la subvenció perquè l’empresa ha entrat en concurs de creditors, de tal
manera que hem pregunte com quedarà l’ajuda que tenim consignada la Diputació
per al mateix event, per al mateix fenomen musical i, en tot cas, li pregue, en un
tema, des de la lleialtat absoluta i la participació i la vocació més cooperadora del
món, li demane que prenguen interès en el futur dels festivals perquè hi ha moltes
variables per resoldre i no voldríem que fora un tema que se’ns anara de les mans.
Ho deixaré ací. Li demane constància i interès, senyor president.
En el tema del fracking, li vull simplement senyalar que prenga nota, des de la
serenitat, prenga nota de la quantitat de PP’s a la província de Castelló que estan
votant el que estan votant. Ho deixarem aquí.
I davant la imminent visita del senyor Rajoy, li demane també la força i
l’energia i el coratge suficient com per a recordar-li una agenda de compromisos
irrenunciables que té la província i que segur que vostè serà un gran interlocutor per
a fer-li arribar estes peticions inajornables.
Acabe, en una qüestió relativa a l’aeroport.
S’han consumat els canvis que eren, no sé si previsibles o no però s’han
consumat i tenim una certa sensació què el centre de gravetat, el punt de decisions
està més lluny que mai de la província de Castelló. Tenim confirmació què quan
nosaltres hem fet alguna proposta en positiu, recorde un debat amb el senyor
Barrachina com a portaveu, de que no ens aprovaven una proposta perquè ja existia
un consell assessor per tal d’estimular la posada en funcionament de l’aeroport. Es
confirma que no s’ha reunit mai, mai, és una resposta signada per la conselleria
Bonig, no s’ha reunit mai, en cinc anys no s’ha reunit mai, és una falta de voluntat,
una falta de ganes, dóna igual. El que li demane, senyor president, és que, no per a
que em conteste avui però si que voldria que en una pròxima sessió no haguérem de
ser nosaltres qui forcem un ple extraordinari però que vostè parlara aquí, parlara
aquí, en esta Sala, del futur real, d’una manera realista, del futur de l’aeroport de
Castelló.
Moltes gràcies.”
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Antes de finalizar la sesión plenaria, el Sr. Presidente pide disculpas a los
medios de comunicación, especialmente a los radiofónicos, por las averías
provocadas por el distribuidor de sonido, lo que ha provocado que tuviesen que
buscar las mejores condiciones para realizar su trabajo, comprometiéndose a que en
la próxima sesión plenaria esté resuelta.
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer
uso de la palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las catorce horas y
cincuenta minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta y
con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario,
certifico.
Vº. Bº.
El Presidente

El Secretario General

Javier Moliner Gargallo

Manuel Pesudo Esteve

