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NUM. 7.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO 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 veinticinco de junio 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 28 de mayo de 2013.
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2. Dación de cuenta resoluciones de la Presidencia, de la 1286 de fecha 13 de
mayo de 2013 a la 1591 de fecha 7 de junio de 2013, según relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Comprimís sobre la pobreza
infantil i los comedores escolares.
4. Proposición de la modificación de la Plantilla y RPT.
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
5. Dictamen elevando a definitivo el acuerdo plenario de fecha 26 de marzo de 2013
para la transmisión de terrenos por modificación parcial del trazado de las vías
pecuarias que discurren en los términos municipales de Vilanova d’Alcolea y
Benlloch en las instalaciones aeroportuarias de Castellón.
6. Dictamen reconocimiento extrajudicial en concepto de adquisición de mobiliario
para el Inmueble “Hotel Cardenal Ram”.
7. Dictamen aceptación de la delegación realizada por el Ayuntamiento de Sant
Joan de Moro de las competencias de la recaudación en periodo ejecutivo de las
cuotas de urbanización y otros ingresos de derecho público, en la Diputación
Provincial de Castellón.
8. Dictamen aceptación de la delegación realizada por el Ayuntamiento de
Torreblanca de las competencias de la recaudación en periodo ejecutivo de las
cuotas de urbanización y otros ingresos de derecho público, en la Diputación
Provincial de Castellón.
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
9. Dictamen aprobación convenio marco de colaboración entre la Excma.
Diputación y la Universitat Politécnica de Valencia para establecer la
participación de ambas en materia de educación a través de un programa de
cooperación educativa.
10. Dictamen aprobación convenio de Cooperación Educativa entre la Excma.
Diputación y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para establecer
un programa de Cooperación Educativa.
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11. Dictamen aprobación de adhesión al convenio suscrito entre la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y
Editores.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
MOCIONES
1. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la Diputación de Castellón
y el fracking.
2. Moción presentada por el Grupo Socialista contra la privatización del
Registro Civil.
3. Moción presentada por el Grupo Socialista por una marca cultural y
turística.
- Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular.
4. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la malnutrición infantil en
la provincia de Castellón.
- Enmienda a la totalidad sobre la moción del PSOE.
RUEGOS Y PREGUNTAS.---------------------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 28 de mayo, 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 1286 DE
FECHA 13 DE MAYO DE 2013 A LA 1591 DE 7 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN
RELACIÓN ADJUNTA.
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la
número 1286 de fecha 13 de mayo de 2013 hasta la número 1591 de fecha 7 de
junio de 2013, copia de las cuales han sido entregadas a los grupos políticos y que
se relacionan a continuación:
NUM
FECHA
SUMARIO
---------------------- ------------------------- -------------------------------------------------1286
13/05/13
Desig. com. valoración subv. ferias comerciales
1287
13/05/13
Expediente 6 2013 de transferencias de crédito
1288
13/05/13
Devolución garantías varias abril
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EXPTE GENERACION CREDITO 2/2013
Contrato menor campaña teatral
Aprobación factura
desplazamiento alumnos externo
Contrato menor campaña teatral mayores
contrato menor campaña teatral personas mayores
Relacion facturas 10/mayo -Patronato Turismo
patrocinio l´informatiu de canal 56
Proyecto SOLCONCER
contrato menor campaña teatral personas mayores
Aprobación modificación contrato ONDA POYS 11
contrato menor campaña teatro personas mayores
modificación lote 2 uniformidad
ANULPARTE HONORARIOS PID AYTO. CASTELL CABRES
Campaña Turistica inline en "Logitravel.com"
20.000 BOLSAS PROMOCIONALES PATRONATO
Contrato menor campaña teatral para mayores
Relacion de facturas
Relacion de facturas
REALIZACION STAND FERIA ARATUR-ZARAGOZA
Contrato menor campaña teatro para mayores
Dación de cuenta proyecto modificado 2012, núm. 67
SUSTITUCIÓN SR. PRESIDENTE POR AUSENCIA
Libramiento cuota Biodiversidad 2013
AD gasto 2013 voluminosos Alto Palancia
LIQUID REPERCUSIÓN COSTES LUZ PALAU ELS OSSET
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA 52 CPOYS CORTES
expediente 3 2013 de generación de créditos
Relación de facturas
aprobación liquidación bop mes de abril
ATRASOS AYUDAS SOCIALES 4T 2012
inicio expediente contrat.cine de verano y de anim
CON.AÑO 2012 "CASETA PREFABRICADA ZON DEPORTIV"
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 8
Complemento Productividad Fíja Nómina Mayo/13
relación de facturas
Relación de facturas
RECURSO EN MAT. SANCIONADR DE TRÁFICO Y SEG.VIAL
Asuntos varios personal
revisionpreciosonda
GASTOS DESPLAZAMIENTOS SRES. DIP. MES ABRIL.2013
Pago factura
Pago facturas
Relacion de facturas
Pago Notaría Escritura Donación Fondos Documentale
Relación de facturas
devolución fianza edar villahermosa
Programa de Desarrollo Rural 2014/2020
Ausuntos varios personal
Aprobación facturas
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
transferencia de créditos
OBRAS POYS 2010 55 Y 206
Relacion de facturas
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cajas fijas
Cajas Fijas
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
Agencia Tributaria
abono desplazamiento profesorado
modificar decreto 1022
BAJAS TELEAYUDA (13 usuarios)
cajas Fijas
Relación de facturas
Asistencia sanitaria personal Diputación
Asistencia sanitaria personal Diputación
Relación de facturas
relacion de facturas
Relación de facturas
Relación facturas
Beca Torre La Sal
Contrato con Ramon Martinez grabacion bandas
Relación de facturas
Adjudicación Beca Europa Joven
PRODUCTIVIDAD NOMINAS TURISMO MAYO-13
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 4
NOMINA EDUCADORES PENYETA MAYO 13
Aprobación 1ª prorroga contrato explotación bar
NOMINA BECARIOS PENYETA MAYO 13
IVTM- 2013. Recibos Ayto. de Castellón
Pago Recibos IBI-13 Ayto. Castellón
abono docencia profesor
RESTI PAGO AYUDAS SOCIALES 4-TRIMESTRE-2012
Publicidad "jornadas gastronomicas" carne, vino y
Promocion turismo rural "Las mañanas COPE" Castell
Reportaje "Disfruta de CASTELLON" MES ABRIL
Contrato menor servicio de reingenieria
NOMINA DE MAYO 2013
gratifcacion mayo
Servicio gráfico para el Patronato de Turismo
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA 173 MANC.ALTO PALANCIA
Cambio de municipios en el contrato
CERTIFICACION DE PLAN DEPURACION
Servicios social media -marzo y abril 2013
Reportaje y publicidad suplemento ABC 31-5-2013
Programa gente viajera Onda Cero-25-05-2013
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
Asuntos varios personal
Asistencia Sanitaria Personal Diputación
Relación de facturas
justiprecio variante albocasser cv-129 y cv-130
Decreto de pago nº orden 44, C.R Ribesalbes
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permiso de obras cv-147 Iberdrola
REINTEGRO MAYO AYUDAS SOCIALES
aprobación pliegos expediente contratación
Modificación contrato
Relacion de facturas
Complemento Productividad Variable Mayo/13
Jurado CV-156 Vall D'Alba nº orden 31
DEVOL.FIANZA -EMPRESA EFECTOMARKETING
Contrato menor licencias antivirus
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
Indemnizaciones por razón de servicio
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
Jurado CV-156 Vall D'Alba nº Orden 19
TRANSFERENCIA CREDITO EXPTE AJP 6/2013
Relacion de facturas
MODIFICADO PAIM 2012 ARTESA
Jurado CV-156 Vall D'alba nº orden 5
reconoc. de la oblig. Subvenciones 2012
Jurado CV-156 VAll D'Alba nº orden 8001
NOMBRAM.REPRES.ACTA RECEP ALFONDEGUILLA PID/07
ALTAS TELEAYUDA (48 USUARIOS)
Jurado CV-156 Vall D'alba finca nº 31
Aprobación facturas
Pago fra. Sergi Gonzalez Gastos Cortometrando
Pago fra. Xarcha Colla Rey Barbut
Relacion de facturas
Pago factura
Aprobación prorroga contrato suministro gasolina
CERTIFICACION DEPURADORAS
CERTIFICACIONES DEPURADORAS
Pago R.P. Escritura Permuta plazas aparcamiento
recurso sgr aval hnos ventura
Asuntos varios personal
abono docencia curso
Relación de facturas
Aprobación 2 proyecto simplificados CPP 2013
Aprobación 2ªprorroga contrato
Relacion de facturas
abono desplazamiento alumnos
RESOLUC RECLAMACIÓN RESPONSABILID PATRIMONIAL
Reclamación concurso Bolsa Técnico Nuevas Tecnolog
abono docencia
Resolucion JPEF CV-156 Benlloch Vall d'alba
Resolucion JPEF CV-156 nº finca 2
Resolucion JPEF cv-156 nº 3
Resolucion JPEF CV-156 nº orden 4
Resolucion JPEF CV-156 nº 20
Publicidad Mediterraneo Fira de Vall d´Alba
Publicidad Feria Covering´s Mediterraneo
Publicidad Feria Moscu 2013
Cajas fijas
PAGO REVISTA POBLE PUBLICIDAD MAYO
PAGO FACTURA COPE PUBLICIDAD MES DE ABRIL
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Nómina mayo personal
PAGO REVISTA CASTELLO AL MES PUBLICIDAD MAYO
ANULHON NO SUBV. AYTO. TORO PID 2007/12
NOMINA MAYO-2013 PERSONAL TURISMO
Colaboración "pueblo a Pueblo" mes ABRIL 2013.
Nómina mayo Diputados
Servicios graficos para el Patronato Turismo
Nómina mayo jubilados
Contrato menor estudio necesidades familias
DECRETO RECAUDACION MAYO 2013
C.Valoracion Becas 2013 deportistas
C. Valoracion Equipamiento deportivo menos 3000
contrato menor
Aprobación facturas
Relación de facturas
abono docencia
Relación de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Aportación a Entes, Junio 2013
Pago Hon de Dir Ejec obra POYS 2008, NÚM. 61
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
contrato menor edición de libros
Cajas fijas
Servicio de Traduccion del español a frances e ing
Relacion de facturas nº 11 Mayo, Patronato Turismo
Cuñas Gastronomicas, dels sabors y de la Carne, vi
Recurso contra Recaudación en materia tributaria
Asuntos varios personal
ALTAS DE TELEAYUDA DE 41 USUARIOS
NOMBRAMREPRES.ACTA RECEP EL TORO PID 07/12
VOLTA A LA PROVINCIA 2013
ANULAR SUB. FIADELSO
PAGO 25% OBRA CPOYS POBLA TORNESA
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
PAGO 25% POYS 2012 ATZENETA
PAGO 25% POYS 2012 JÉRICA
PAGO 25% POYS 2012 LA VILAVELLA
PAGO 25% POYS 2012 SANT JOAN MORÓ
Contrato con Evenblas varios municipios
TERMINACIÓN DE OBRAS POYS 2012
Asuntos varios personal
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
abono desplazamiento alumnos
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
abono desplazamiento alumnos
ASIT.JURIDICA AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PA 76-2013
Resolucion JPEX CV-156 Finca nº 31
Resolucion JPEF CV156 finca nº 43
Permiso de obras, Ayto Castellnovo
Aceptación del legado destino Hospital Provincial
Pago Tasa por vado-2013 situado en C/ Vall d'Uixó
Relación de facturas
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IBI ejercicios 2011-2012 Edificio Cedes Albocácer
Resolucion JPEX CV-156 finca nº 5
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
contrato menor adquisición portátiles
Asuntos varios personal
Reducción jornada hijo menor doce años
DESTIGNACIÓN TÉCNICOS MESA CONTRATACIÓN
Pago BOE anuncio licitación contrato repositorio
PAGO BECAS RESTAURACION MES DE MAYO
devolución aval obra POYS 2011/92 ONDA
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
Cesión exposición Conoce las Energías Fanzara
Cesión exposición Parajes Naturales Bejís
Cesión exposición Parajes Naturales Figueroles
Cesión exposición Residuos Figueroles
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
Contrato menor implantación sist. gestión calidad
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
JSUTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
Rectificación decreto de pago del 75%
contrato tite teatro clasico peñiscola
contrato tite teatro clasico peñiscola
contrato con fund. shakespeare teatro. peñiscola
Contrato menor suministro tarjeta Gap Filler
Contrato con tragapinyols teatro peñiscola
contrato con cosmoarte teatro peñiscola
contrato algabaria teatro peñiscola
seguro multirriesgo
PAGO 25% OBRA POYS 2012 ESLIDA
PAGO 25% POYS 2012 RIBESALBES
Devolución Garantía 13/12
abono docencia
TERMINACION OBRAS CPOYS 2011
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
TERMINACION DE OBRAS POYS 2011
PAGO 25% PAIM 2012 VILLAHERMOSA
PAGO 25% PAIM 2012 VILLAHERMOSA
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
LOCOMOCIONES TURISMO MARZO Y ABRIL-13
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
transferencia de crédito
PAGO 25% PAIM 2012 SAN JUAN DE MORO
PAGO 25% PAIM 2012 SANT JOAN DE MORO
PAGO 25% PAIM 2012 SANT JOAN DE MORO
Asuntos varios personal
Comision valoración subvenciones juventud
PAGO 25% PAIM 2012 VILAR DE CANES
PAGO 25% OBRA PAIM LES USERES
PAGO 25% PAIM 2012 TODOLELLA
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PAGO 25% PAIM TERESA
PAGO 25% PAIM 2012 POBLA DE BENIFASSA
PAGO 25% PAIM 2012 POBLA DE BENIFASSA
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
PAGO 25% OBRA PAIM 2012 PUEBLA ARENOSO
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
Asuntos varios personal
Intereses de demora aplazamiento deuda
Anulacion Decreto por no coincidir importe factura
Contrato menor retimbraje de gas penyeta
Relacion Facturas nº 12/ mayo del Patronato Turism
Contrato menor mantenimiento registro telemático
Pago Fra. Soluciones Estratégicas CS-NEGRE
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
Nombactarecepción
Aprobación facturas
Libramiento GRB voluminosos AP enero-abril 2013
Desestimar ayudas sociales año 2012
Relación de facturas
PUBLICIDAD DEPORTES TODO FUTBOL I PICOTEJANT
CONTRAT PARA PAG WEB 2ª FASE RUTAS Y SENDEROS
Acción promocional, mercados provincia turismo rur
PagosubvAmicasdelBasquet
Aprobación 2ª prorroga mant. equipos teleayuda
Pagosubv.ClubçFutbolSalaPeñíscola
Relacion de facturas
TorreblancaSemanaSanta

PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA
COMPROMÍS SOBRE LA POBREZA INFANTIL I
ESCOLARES.

POR EL GRUPO
LOS COMEDORES

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR.
Antes de iniciarse los debates, el Sr. Presidente propone que se agrupe el de
este punto con el del punto 4 del Despacho extraordinario por tratarse de asuntos
similares, si bien realizándose las votaciones por separado.
Se procede a la votación de la inclusión en el Orden del día de todos los
asuntos que figuran como proposiciones y a la votación de la urgencia de los
asuntos del Despacho extraordinario, aprobándose por unanimidad.

7p25062013.doc

10

A continuación toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president.
No m’agrada gens que tinga la sensació que les meues intervencions les
escriu Charles Dickens però la realitat és la que és també en les nostres comarques
i esta és la història que publicava l’altre dia un diari nord americà, que és la història
de l’entrepà màgic que és l’entrepà de pa amb pa perquè algunes famílies no tenen
diners per a posar mortadel·la dins i és màgic perquè algunes mares fent de la
desgràcia virtut, convencen el xiquet de la màgia d’un entrepà al que li pots donar un
gust que tu vullgues perquè com en realitat no fa gust a res i esta desgraciadament
és una realitat que es produeix en les nostres comarques i en moltes altres, eh! El
que passa és que jo de les altres no en sóc diputat, per tant qui tinga que resoldreho que ho resolga.
I alumnes que arriben a les escoles, i és un fet constatat, sense haver
desdejunat i això és terrible en el segle XXI i en la societat en la que estem.
Hi ha alumnes que no tenen cap menjada dietèticament equilibrada, més enllà
de la que mengen en el menjador escolar. Desgraciadament hi ha famílies en
exclusió social, famílies que fins fa quatre dies eren normalitzades i que ara entren
en esta dinàmica perillosíssima de trencament social.
I en este sentit és en el que hem presentat la moció, tot simplement es dóna
la evident circumstància de què una vegada acabat el curs escolar, tanquen els
menjadors escolar i per tant eixa única menjada que per alguns crios, per algunes
cries, era la única equilibrada que feien al llarg del dia, desapareixerà i nosaltres
enteníem que amb col·laboració amb els diferents ajuntaments, esta Casa hauria de
fer un esforç ja que sempre diem que tenim un resultat econòmic sorprenentment bo,
comparat amb altres institucions, doncs esta era una de les mesures o era una de
les línies de treball que enteníem que la Diputació havia d’implementar.
Dit això, una crítica al procediment, perquè esta moció es va debatre i es va,
com ha explicat el senyor secretari, va ser desestimada, el dictamen va ser
desfavorable el passat dia 18, per tant, nosaltres la vam presentar en temps i forma
per a buscar la possibilitat de consensos. En aquell moment el Partit Socialista la va
votar a favor, el Partit Popular la va votar en contra i va anunciar una esmena. Avui
al plenari ens trobem dues coses, una moció del Partit Socialista que diu
pràcticament el mateix, de fet intentaré demostrar que no aporta absolutament res
que no diguera la nostra, i una esmena del Partit Popular.
Diguem que no aporta res perquè on nosaltres demanem que “s’establisquen
mecanismes de relació amb els ajuntaments” la moció del Partit Socialista diu “crear
comissions integrades per representants dels centres d’educació infantil i primària,
instituts d’educació, tècnics dels serveis socials municipals, pediatres dels centres de
salut i ong’s” Ens fa la sensació que tal complexitat l’únic que fa és afegir dificultats a
la proposta. “establir mecanismes de relació amb els ajuntaments” diem nosaltres.
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On nosaltres demanàvem que es garantisca l’alimentació, la moció del Partit
Socialista demana que es garantisca, donant, al menys, esmorzar, dinar i berenar. El
problema és que quan es vol regular tot d’una manera tan clara i d’allò, tot allò que
no es regula queda fora, envien els xiquets al llit sense sopar.
On nosaltres demanem que la garantia incloga també els mesos d’estiu, el
Partit Socialista diu “que es perllongue aquest programa alimentari durant el proper
curs escolar adoptant les mesures necessàries perquè cap xiquet o xiqueta vaja a
l’escola o institut sense haver esmorzat, dinat o berenat diàriament” Entenem que
tampoc aporta res al que nosaltres dèiem, que demanàvem que garantisca també
els mesos d’estiu.
Jo, sincerament, espere senyor president i membres de la Diputació, que el
pròxim Reglament resolga este tipus de coses. Entenc que no té.. que, en fi, la
dinàmica funciona que te presenten una esmena a la totalitat, parcial, d’adició però
que es vote una cosa el dia 18 i que després, deu dies més tard presenten una
moció que diga pràcticament el mateix, no té molt de trellat en el procediment, com
tampoc ho té que el dia 18 el Partit Popular anuncie una esmena i que esta esmena
arribe ahir després de les tres de la vesprada. Escolten, si de veritat volíem arribar a
algun tipus d’acord, això no ho facilita.
Per part del meu Grup i ho hem repetit moltes vegades, presentem les
mocions el més aviat possible, precisament per establir eixa possibilitat de debats.
Jo no només la vaig presentar en temps i forma sobrat per a que es poguera produir
eixe debat sinó que després vaig anar a buscar el senyor vicepresident econòmic
perquè entenia que qualsevol esmena com la que vostès anunciaven passava
indefugiblement per una aportació econòmica extraordinària, per tant vaig entendre
que era amb ell amb qui havia de parlar.
Dit això sobre la forma en que arriba l’esmena també, per cert amb faltes
d’ortografia, em queixe formalment i queixat, una vegada queixat formalment de la
forma de procedir. Sobre el fons, l’esmena es resumeix en què els escolars mengen
rabo de bou, ja donem carn de bou, ens sembla clarament insuficient.
Fa poques setmanes el meu Grup va presentar esta mateixa moció a la
Diputació de València, allí també després el Partit Socialista va presentar una moció
igual i l’esmena del Partit Popular allí va vindre acompanyada de la implementació
d’una partida de mig milió d’euros.
L’única possibilitat què el meu Grup vote a favor d’esta esmena és que ara i
ací, en este acte, el senyor president o qui haja d’intervindre, informe que es
dedicarà una partida específica i que la quantifique i la partida ens semble raonable.
Cas contrari i molt decebut votaré en contra de l’esmena.”
Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
Bueno, el Grupo Socialista presenta una moción para combatir lo que es la
alimentación infantil, la mala alimentación infantil que en estos momentos está
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ocurriendo en muchas poblaciones y lo hace dentro de las normas que la Diputación
tiene establecidas, es decir, yo me congratulo de que todos estemos en la misma
línea, ojala salieran adelante las dos mociones con el voto favorable de todos los
Diputados porque yo se que es un tema que nos ocupa y nos preocupa
independientemente de la forma. Probablemente sea más importante el fondo que
las formas para poder llevar a cabo esta iniciativa que tanto el Bloc a favor de
eliminar la pobreza infantil, como la que ha presentado el Grupo Socialista de
eliminar la malnutrición y colaborar, en estos momentos, con los comedores de
colegios o probablemente de “escoles d’estiu” u otras actividades que se pongan en
marcha.
Nosotros aportamos gestión que se ha hecho en Andalucía y en otros
ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista y va en la línea que nosotros
hemos planteado.
Nosotros planteamos la moción, desde un punto de vista de traer al Pleno
ideas, aportar, consensuar, unas veces saldrán, otras veces no saldrán, pero desde
luego con la voluntad de llegar a consensos y acuerdos para poder solucionar este
problema que sí que es verdad que cada vez más, cada vez más, es más acuciante
porque lo que ha sido el paro, la evolución del desempleo, en parados de larga
duración permite, en estos momentos, que haya niños y niñas que vayan a los
colegios, que han ido a los colegios sin posibilidad de realizar las comidas
correspondientes.
En muchos municipios se han encendido las alarmas, han actuado, gobiernos
socialistas han actuado y algunos del Partido Popular también. Por eso lo traemos
aquí a esta Diputación, el ayuntamiento de ayuntamientos para que ponga recursos,
para que articule, a través de ong’s, a través de ayuntamientos, la posibilidad de que
los niños que estén en posibilidad de exclusión de riesgo social, exclusión social y
también de malnutrición, podamos dar cobertura a esta situación que de verdad nos
preocupa y nos ocupa.
Como decía el Sr. Nomdedéu, bueno, apoyar la enmienda del Partido
Popular, pues, seguir trabajando en esta línea, claro, si es que esta línea es la que
nos ha llevado a esta situación, es evidente que es difícil. Probablemente si nos
sentásemos a charlar llegaríamos a acuerdos pero continuar en la línea no es lo que
el Partido Socialista plantea. Por tanto, nosotros lo que planteamos es instar a los
municipios, crear comisiones, habilitar una partida presupuestaria y desde luego
que, de cara a este verano, que será, como bien a dicho el Sr. Nomdedéu, en estos
momentos ha acabado el colegio pero sí que hay capacidad de articular a través de
ayuntamientos, ong’s, escola d’estiu i otras actividades, que ningún niño pueda
quedarse sin las tres comidas pertinentes.”
Sra. Pallardó:
“Gràcies senyor president.
Senyor Salvador, senyor Nomdedéu, avui tinc l’oportunitat de debatre amb els
dos a la volta, a la vegada, del mateix tema, per tant són dos contra una, anirem per
parts.
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Mire, jo no vaig a entrar en el procediment, en els dimes i diretes del
procediment. Només dir-los que l’esmena es va presentar, com m’apunta el
vicepresident econòmic, el dia 24 a les 11:54 del matí, per la resta aniré al fons de la
qüestió.
Mire, el Grup Popular presenta una esmena de substitució i la presentem
perquè devem presentar-la, per molts motius.
En primer lloc, senyor Nomdedéu, diu vostè que els professionals del sector
educatiu han alertat que els xiquets busquen menjars a les papereres del col·legi.
Mire, el sector educatiu no, senyor Nomdedéu, està alertant qui està alertant, perquè
hi ha molta gent del sector educatiu que no té constància del que vostè planteja a la
seua moció i que si tinguera acudiria, per responsabilitat absoluta, als serveis socials
que són qui poden, en qualsevol cas, activar els protocols d’intervenció i els
protocols d’actuació més adients.
Mire, vostè ha arreplegat les declaracions que fa la FAPA Penyagolosa i les
ha elevades a la categoria de moció, unes declaracions, jo dic, des de l’absolut
respecte, pense, totalment alarmistes perquè el que fa, el que ha de fer la FAPA, si
realment està interessada en resoldre eixe tema, com vostè mateixa por fer-ho com
a representant públic, inclús com a ciutadà de Castelló, és facilitar els noms i els
cognoms als serveis socials de la ciutat o de la província, posar-ho en coneixement
dels equips socials de base que són qui tenen la competència i qui poden actuar i
actuen de fet.
Mire, senyor Nomdedéu, els serveis socials a tots els pobles, a les
Mancomunitats, a les agrupacions de municipis, tenen una absoluta coordinació amb
els col·legis i cap servei social de la província, cap servei social d’esta província té
constància del que vostè planteja, perquè cap col·legi ha comunicat als serveis
socials res del que vostè ha plantejat en el seu text.
És més, a la Direcció territorial d’educació s’ubica una treballadora social, una
funcionària que està en absoluta coordinació i que és l’enllaç entre els serveis
socials i els col·legis i només té constància d’un xiquet que es va marejar un matí en
un “cole” i ni tan sols per causa d’alimentació, poden ser altres causes o poden ser
un conjunt de les mateixes.
Algú està sent molt irresponsable en esta qüestió i vostès els primers que
estan donant cobertura a este tema.
En segon lloc, una moció on parla i diu vostè de que la pobresa infantil és
invisible al discurs polític i que cal posar als xiquets i xiquetes en l’agenda d’esta
Institució. Mire, ni la pobresa és invisible a esta Casa ni cal posar-la a la nostra
agenda, perquè la tenim a l’agenda i la tenim en la nostra gestió i no perquè vostè
vinga ara i presente esta moció.
Ho estem fent des de fa molt de temps, des de que la crisi és tan apressant,
que açò és molt més que un titular de premsa, senyor Salvador i senyor Nomdedéu,
que esta és una Institució que diagnostica i que tracta de buscar les solucions més
adequades.
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En tercer lloc parlen vostès d’establir mecanismes de relació amb els
ajuntaments. Em pareix una proposta tremendament sensata, sincerament. El que
passa és que tan sensata és que és així com ho tenim i és així com actuem i de fet,
en la Diputació tenim la Xarxa de qualitat i innovació social que ens permet tindre
una relació absoluta amb els serveis socials de tota la província i ens permet tindre
una gran operativitat inclús i tot, avançar-nos als problemes.
És per això que sabem que a Albocàsser hi ha quatre xiquets de procedència
romanesa amb un problema, efectivament, en una situació de risc i que ja hem resolt
el problema, no ara, fa ja mesos amb un conveni amb el CEM.
És per això que sabem que a Benassal, no ara, sinó en setembre quan
s’acabe la renda garantida a dues famílies amb dos xiquets cadascuna, van a tindre
un problema i ja estem intentant resoldre’l.
És per això que a La Vilavella ens han avançat i hi ha un xiquet de quatre
anys que no li correspon beca de menjador escolar i ja portem tot este curs també
solucionant este problema.
És per això que a la Mancomunitat de l’Alt Palància sabem que hi ha
ajuntaments que han fet una transferència de diners per a què es compren aliments
perquè han detectat, efectivament, que hi ha famílies en risc d’exclusió social. Inclús
esta mateixa Mancomunitat té municipis com Soneja i altres com Sant Mateu o com
Salzadella, d’altres Comarques, on hi ha xiquets de procedència marroquí que, tot i
que tenen els paràmetres i els requisits per a tindre la seua beca de menjador, no la
tenen perquè per qüestions culturals no volen quedar-se al menjador.
Tots eixos detalls sabem i molts més, sabem que en alguns municipis hi ha
xiquets mal nodrits que no desnodrits, mal nodrits perquè no tenen hàbits alimentaris
saludables, especialment els xiquets que estan en famílies sud americanes perquè
les seues dietes són molt riques en hidrats de carboni i és per això, senyor
Nomdedéu, que sabem i podem dir ben alt que cap Mancomunitat ni cap agrupació
de municipis, cap té constància ni cap informe que diga que hi ha xiquets en risc de
desnutrició perquè si un col·legi ho comunica o ho comunicara als serveis socials
automàticament s’activa un protocol d’emergència, d’urgència i de forma eficaç es
resol este problema i cap menor queda desatés de les seues necessitats primàries i
és molt sensat el que vostès plantegen, senyor Salvador, també a la seua moció.
Molt sensat perquè vostè parla de crear comissions de treball i de garantir
l’alimentació, bé a través dels serveis socials o bé a través de les ong’s locals i,
insistisc, mire si és sensat que així és com s’està actuant, eixa és la pauta d’actuació
dels equips socials de base i és més, totalment coordinats amb les policies locals,
amb les guàrdies civils, amb els centres sanitaris, amb els col·legis i amb les ong’s
com Càritas. Eixa coordinació forma, doncs, part de l’actuació integral que realitzen
els serveis socials.
No poden vostès vindre ací, ni tan mateix sospitar, ni tan mateix insinuar, ni
directament qüestionar el sistema, de manera que parega que hi ha menors a la
província que estan desnodrits i que no estan controlats, perquè això no és en
absolut cert.
No poden vostès donar la imatge que a la província els xiquets no tenen
garantida l’alimentació, perquè mire, això suposa qüestionar el treball dels
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professors, la responsabilitat dels pares, això suposa qüestionar els serveis socials
d’esta província i li assegure que els treballadors socials d’esta província, i ho
comprove dia a dia, son tremendament compromesos i no deixen a ningun xiquet,
per descomptat, sempre que tinguen constància, sense tindre ateses les seues
necessitats.
Ja per acabar, jo els pregue, de veres, senyor Salvador, en esta ocasió,
senyor Nomdedéu, ho he dit en vàries ocasions, en els temes socials és, per
responsabilitat política i personal que no es poden tractar des del titular d’un diari,
que no poden tractar-se des de la premsa, des de les sensacions o des de les
percepcions. En els temes socials s’ha de treballar des del diagnòstic, s’ha de
treballar des del coneixement de recursos socials i de la seua tasca, s’ha de treballar
des de la política de bisturí, des de la micropolítica, perquè només d’aquesta manera
podem donar respostes concretes a demandes concretes.
Gràcies senyor president.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, quan no hi ha ètica només queda l’estètica, per
això a vostès els hi preocupa tant la imatge pública, oi que vostès han dit no sé
quina cosa, que veges tu.. escolte, la història de l’entrepà màgic l’escriu Graham
Keeley que és el corresponsal de The Times a Madrid, no me l’he inventada jo, jo no
m’he inventat res. Això, llegiren una miqueta de premsa internacional, doncs vorien
quina és la imatge exterior d’eixa marca Espanya de la que vostès tan parlen. I li
assegure que no sóc jo qui li ha dit a eixe corresponsal el que havia d’escriure.
Li donaré dos o tres raons més per les quals jo presente això.
És veritat que nosaltres fem referència al que diu una Federació en la moció,
però jo, personalment i vostè no m’ho discutirà perquè vostè no hi estava i jo sí, jo
personalment he parat el meu cotxe a les deu de la nit quan he vist a un pare i a un
xiquet de deu anys, per cert, dels que déiem normalitzats, de Castelló, dels de tota la
vida, en el xiquet escolaritzat, furgant en un contenidor en esta ciutat, ho he vist jo i
el que va passar entre eixa família i jo, com vostè comprendrà, m’ho guarde per a
mi, però ho he vist jo, per tant no em diguen que no existeix allò que jo he vist i que
aparentment vostè desconeix i no ha vist.
I no em diga que jo faig quedar malament als membres del col·lectiu
d’educadors, entre altres coses perquè dorm amb una d’elles, perquè dorm amb una
mestra d’infantil i estes històries me les relaten de col·legis de Castelló i sap per què
moltes vegades des del propi col·legi no s’avisa als serveis socials? Perquè fan el
que han de fer des de la responsabilitat del funcionari que és parlar primer amb la
família i és la família qui demana que no ho facen, en alguns casos,
desgraciadament.
Per tant, haurem de fer moltíssima pedagogia i damunt per a que les famílies
entenguen que tal vegada sí que és el que s’hauria de fer, però per pura
responsabilitat el funcionari, la funcionària en este cas, és la que decideix parlar
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primer en la família i la família.. hi ha gent que té vergonya de ser pobre quan el que
hauria de donar vergonya és que hi hagen pobres, que és un altre concepte molt
diferent. Però això va així i no va en l’altra direcció.
I després jo, en fi, bé, si vostès consideren que és irresponsable vindre ací i
plantejar un problema que és real, una altra cosa és que siga incòmode.
Plantejar un problema real, m’agradaria saber quina valoració li mereix a la
senyora vicepresidenta el següent que li vaig a llegir: “.. el Presidente de la
Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha anunciado hoy - això era el dia 12 d’este
mateix mes – que la Corporación provincial destinará medio millón de euros a
mantener becas de comedor durante los meses de verano para evitar que los niños
con problemas pierdan su comida principal” i diu textualment o entre cometes “el
objetivo es que ningún niño entre el 1 de julio y el 31 de septiembre se quede sin
comer” què irresponsable! El president popular de la província de València, president
de la Diputació de València dient estes coses, què irresponsable el tio! “Ha explicado
Rus que ha dicho que hoy mismo se ha aprobado la partida de 500.000 euros en la
Comisión de Hacienda para que los ayuntamientos de la provincia puedan mantener
las becas de comedor de los niños durante los meses de verano” i afegeix “..si la
Generalitat no puede abarcar el tema, la Diputación estará al lado para ayudar.”
“Hoy vemos – diu el senyor Rus, president de la Diputació, dia 13 d’este mes, el
irresponsable que dóna mala imatge pública – hoy vemos que hay familias hasta de
clase media que tienen necesidades y los políticos tenemos que ser responsables”
Ho diu el senyor Rus, veig que no els interessa. Ja he acabat.”
Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
El Grupo Socialista en ningún momento ha planteado lo que la portavoz del
Grupo Popular ha querido trasladar y es que sean culpables los que tienen que
solucionar el problema. Mis circunstancias también me permiten dedicarme al
mundo de la enseñanza y me consta lo que el Sr. Nomdedéu acaba de corroborar,
es decir, sí que se están dando muchos casos, se está actuando y es verdad y es
constatable que muchas personas, muchas familias, no quieren que se sepa de su
situación económica en la población. Eso está ocurriendo en casi todas las
poblaciones.
Ocurre además, también, Sra. Portavoz del Grupo Popular, que muchos de
los pueblos que usted ha comentado, los que usted ha comentado probablemente
tengan servicios sociales. Hay infinidad de pueblos con 80 habitantes, con 60, con
110, con 15, que no tienen servicios sociales y están en situaciones complicadas,
muchos, más de un pueblo, se sorprendería.
Nosotros hemos traídos aquí esta moción porque entendemos, al igual que ha
comentado el portavoz del Bloc, que hay posibilidades de actuar y que el 90% de las
situaciones estarán controladas pero para eso estamos aquí, ayuntamiento de
ayuntamientos para corregir ese 10 o ese 15 o ese 4% que pueda quedar fuera de
esa cobertura, ahí es donde tenemos que llegar, donde en estos momentos, no
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estamos llegando. Decir que se continúe con una política que está claramente
demostrado que tiene lagunas, es decir que se va a quedar una parte de niños sin
poder comer correctamente durante este verano o cuando comience el colegio, por
lo tanto no entendemos porqué su defensa es un ataque hacia nosotros cuando
somos los intermediarios de la situación y en ningún momento hemos atacado a esta
Diputación, simplemente hemos planteado una posibilidad de trabajo.
La salida hacia delante de usted pues es antes muerta que sencilla, es decir,
se está todo haciendo muy bien, esa situación no se está dando cuando la realidad
es que en los comedores sociales hay colas y colas, cuando hay niños que no
pueden comer diariamente las tres comidas y esa situación se está dando,
mínimamente, pero se está dando.
Y, por último, para terminar, nosotros vamos a mantener nuestra moción,
votaremos a favor la del Bloc, como hicimos en la Comisión y quiero recordar que
había alguien que decía que qué era poesía, poesía eres tú, ¿no? Y usted nos dice
a nosotros ¿prensa? Prensa, en este caso, y publicidad será usted.”
Sra. Pallardó:
“Gràcies senyor president. Mire, quan no hi ha ètica ni estètica, només queda
la demagògia i per una altra banda, jo sé vostè, senyor Nomdedéu que diu, no sóc
diputat d’altres comarques sinó d’esta, jo li diré que jo no sóc diputada de la
Diputació de València sinó de la Diputació de Castelló.
Dit açò, els diré senyor Salvador i senyor Nomdedéu, en les seues
intervencions poden dir el que consideren però jo sé el que diuen les seues mocions
i sé el plantejament que vostès fan i sé el que vostès volen donar a entendre i vostès
donen a entendre i parlen de malnutrició i parlen de desnutrició i donen a entendre
què en esta província els xiquets no tenen garantida l’alimentació i demanen a esta
Institució que la garantisca durant l’estiu i demanen als ajuntaments que tinguen
previst com van a resoldre esta problemàtica.
Miren esta Institució treballa cada dia per ajudar a cobrir les necessitats
primàries de les famílies en iniciatives que mai abans s’havien fet perquè mai abans
havia hagut una crisi econòmica tan apressant. Ho fem amb mesures que
complementen l’aportació d’aliments al Banc d’aliments i a altres ONG’S locals.
N’hem fet ja vàries i per suposat totes elles abans de que vostès presentaren
aquesta moció. M’ha semblat un poc frívol el comentari del senyor Nomdedéu
perquè sí li diré, en primer lloc, que la Diputació ha impulsat un acord en onze
municipis per a que donen la carn de bou dels festejos taurins i això ha permès
repartir carn de bou, efectivament, a vint mil persones d’esta província. No tinga cap
dubte que entre ells també hi ha xiquets.
A més a més la Diputació, en segon lloc, a impulsat un acord amb les cinc
confraries d’esta província i s’han repartit, gràcies a este acord, més de cinc mil
quilos de peix entre gent desafavorida.
En tercer lloc la Diputació ha impulsat la campanya de recollida d’aliments no
peribles “Tu solidaridad es su alimento” en els municipis de més de vint mil habitants
i també hem aconseguit arreplegar quilos i quilos per a gent necessitada.
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En quart lloc la Diputació ha impulsat un acord amb l’associació d’exportadors
de cítrics, amb ASOCIEX, i s’han repartir més de 60 quilos de taronges a gent
necessitada, de 60.000, perdó.
En quint lloc, la Diputació ha impulsat un acord amb una gran superfície
comercial alimentària, acord amb el que participen deu municipis d’esta província,
gràcies al qual s’han repartir més quilos i més quilos d’aliments que també han
arribat, em consta, a xiquets.
En sext lloc, la Diputació ha impulsat una campanya amb els comerços per
arreplegar aliments per al Banc d’aliments, per a Càritas i per a Provida, que és una
associació que adquireix i distribueix exclusivament alimentació infantil.
En sèptim lloc, li diré, que a més, esta Diputació per instrucció expressa del
seu president Javier Moliner, va destinar 50.000 euros l’any passat, només, per a
emergència alimentària, incloses per suposat associacions que distribueixen
alimentació infantil.
A més de participar, i el senyor Salvador ho coneixerà bé, en el manteniment
del centre de dia de menors Quisqueya, que casualitat, s’ubica en Onda.
Miren, no poden vindre ací i demanar a esta Diputació que garantisca els
mesos d’estiu l’alimentació als xiquets, perquè esta Diputació treballa tots els dies en
eixe sentit, tots els dies de l’any, perquè som sensibles a les necessitats de les
famílies que efectivament i malauradament en aquest moment són necessitats
bàsiques el que tenen.
I tampoc poden dir que els ajuntaments haurien de tenir previst, com diu vostè
a la seua moció, què és el que va a passar amb eixos xiquets i xiquetes en risc
d’exclusió ara quan s’acabe el menjador escolar perquè els ajuntaments treballen en
el tema social amb molta serietat, a través dels seus equips socials de base. Molts
d’ells tenen les seues partides d’emergències socials pròpies, al marge de la renda
garantida de la Generalitat Valenciana i molts d’ells la van modificar en funció de la
necessitat i la realitat social, així ho va fer l’ajuntament de Vila-real amb 184.500
euros, l’ajuntament de la Vall en 300.000, l’ajuntament de Burriana en 136.000,
l’ajuntament d’Almassora en 150.000 i l’ajuntament de Onda en 750.000 euros, per
citar varis exemples.
Cada ajuntament fa una valoració sensata del que necessita i adapta, i
s’adapta a la situació real i li assegure que els serveis socials quan tenen
coneixement d’algun menor, insistisc, que té dificultats per a menjar o que està en el
que s’anomena situació d’alt risc, intervenen de forma immediata i de forma eficaç
perquè fan molt bé el seu treball i ho sé i ho comprove diàriament i vostès pregunten
en les seues mocions com van a resoldre els ajuntaments eixa problemàtica? Quina
problemàtica, senyor Nomdedéu, senyor Salvador? Els ajuntaments porten resolent
esta problemàtica que no és la seua, que no és la que vostès plantegen ací sinó una
real, la que està al carrer, eixa sí és una problemàtica, gens demagògica, li ho
assegure, com és traure endavant a centenars de famílies que passen necessitats
en este país, en esta comunitat i en esta província, perquè algú, en el seu moment,
va negar la crisi econòmica, algú, en el seu moment, no va saber afrontar-la i algú,
en el seu moment, va deixar este país en 5 milions de parats i en la més absoluta
pobresa.
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Miren, en època de recursos escassos, l’eficiència en la gestió és un valor
moral i esta Institució i els ajuntaments, li ho assegure, treballen en gran eficàcia en
el tema social. Eixa eficiència de la que vostès no poden fer gala en esta Casa,
perquè malgrat les seues propostes, les sues iniciatives i els seus plantejaments
porten molts anys sense tindre responsabilitats de govern en esta Institució.
Gràcies senyor president.”
Finalizadas las intervenciones y habiéndose desestimado en la Comisión de
Presidencia de fecha 18 de junio de 2013, el Pleno por mayoría, con los votos a
favor del Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís,
aprueba la enmienda presentada por el Grupo Popular, con lo que se desestima la
moción presentada por Compromís.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pobresa infantil és la pitjor de les xacres que afecta a la civilització actual,
segons dades de UNICEF es parla que al món hi ha 600 milions de d’infants que
viuen en la pobresa absoluta, i si afegim que mes de 200 milions de xiquets i
xiquetes pateixen explotació laboral el balanç no pot més que qualificar-se d’absolut
fracàs.
Si mirem les xifres de l’estat espanyol, tenim pocs motius per a l’optimisme,
segons UNICEF a l’Estat espanyol hi ha mes de 2.200.000 xiquets estan per davall
de llindar de la pobresa, i se situa en el lloc 26 de 29 respecte a la taxa de pobresa
infantil. Per últim les dades també mostren que les llars amb xiquets amb tots els
seus membres adults en situació d’atur ha crescut un 120% entre els anys 2007 i
2010.
En un context com l’actual, no pot ser que la pobresa infantil estiga invisible
en el discurs polític, es per això que es fa especialment necessari posar als xiquets i
xiquetes i a les seus famílies en el cor de l’agenda política.
Els professionals del sector educatiu estan alertant que, cada vegada, són
més els xiquets i xiquetes que no es porten l’esmorzar al col·legi, i fins i tot en el
casos més greus, alguns d’ells el dinar és l’únic menjar que fan complet al dia. De
fet, FAPA Castelló ha detectat ja casos de menors en Castelló que busquen menjar
a les papereres de les escoles. A principis del mes de juny deixarà de funcionar el
menjador escolar per a totes i tots aquests xiquets. Recordem que la beca de
menjador ja ha acabat o ha deixat de ser suficient per costejar eixa menjada, en
ocasions l’única de molts xiquets i xiquetes.
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Considerem que els ajuntaments haurien de tenir previst que és el que va a
passar amb eixos xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social i com va a resoldre
aquesta problemàtica més pròpia d’un país subdesenvolupat que d’un país que es
vol situar en el grup dels països del primer món. És per això que el Diputat que
subscriu en nom propi i del seu grup fa la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1.- Que la Diputació de Castelló, de forma urgent i immediata, establisca
mecanismes de relació amb els ajuntaments que salvaguardant la dignitat de les
criatures i de les seues famílies garantitze que tots els xiquets i xiquetes tinguen
l’alimentació garantida també en el mesos d’estiu, mesos en què no funciona el
menjador escolar.
2.- Que s’habilite de forma immediata la partida pressupostària corresponent
per fer front a les despeses que se deriven de la posada en funcionament de la
proposta anterior.”
ENMIENDA
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de la diputació provincial s’han dut a terme vàries accions per tal de
poder col·laborar en pal·liar la pobresa en sentit ampli, i on s’inclou també la pobresa
infantil.
La situació de crisi econòmica ha dut a la Institució provincial a tindre que
prendre mesures per a donar una resposta a les necessitats primàries de la
població. I també als ajuntaments a reforçar les ajudes d’emergència social.
Entenent que la xarxa d’Innovació i Qualitat Social és el mecanisme que té la
Diputació provincial per a la coordinació amb els serveis socials municipals de la
província.
Entenent que els treballadors socials fan un magnífic treball de coordinació
amb els col·legis, i entenent que són els competents per a detectar i canalitzar els
casos de necessitat en menors de la província.
Entenent que els menors estan assistits pel que fa a la manutenció
alimentària, també els mesos d’estiu, pels Serveis Socials Municipals de les
Mancomunitats i Agrupacions de municipis.
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Però conscients de la precària situació en què es troben moltes famílies
castellonenques, hem de seguir treballant per tal de que cada volta siguen menys les
persones que estiguen al llindar de la pobresa.
De fet l’empresa, la Diputació i Tauro Castelló han conveniat que el 70% de la
recaptació de la correguda de la Beneficència s’assigne a entitats titulars de
menjadors socials oberts a la ciutadania i a programes complementaris al del Banc
d’aliments pel que fa a l’adquisició d’aliments infantils, entre altres mesures que
pretenen implementar l’emergència social aplicada per les entitats.
Per tot lo anteriorment dit presentem la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1.- Seguir treballant en la línia encetada ara fa dos anys per la institució
provincial en col·laboració amb el Banc d´Aliments per recolzar-los en la captació
d’aliments.
2.- Recolzar els equips socials de base i la Xarxa d´Innovació i Qualitat Social
que és el mecanisme de relació que té la institució amb els ajuntaments de la
província en matèria social.”
4. PROPOSICIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y RPT.
Toma la palabra el Sr. Sales.
“Gràcies senyor president. Molt bon dia.
La setmana passada va passar per Mesa negociadora la creació d’un nou
servei, el Servei d’administració i innovació pública. És un lloc que s’adequa al que
establix la llei 17/2012, de pressupostos generals del Estat, que impedeix la creació
de noves places però no de nous llocs de treball, amb la qual cosa es compleixen els
requeriments en matèria de contenció de despesa pública i es permet, al temps, la
utilització eficient dels recursos disponibles, per tant, vam procedir a presentar en
eixa Mesa la creació d’un nou lloc de treball denominat Servei d’administració i
innovació pública.
Això sense perjudici d’escometre en un futur modificacions estructurals en lo
que és la composició de la RPT de la Diputació que permeta una millor optimització
dels recursos disponibles, si s’estima convenient modificar determinades estructures
de treball.
El dit lloc de treball assumirà les següents funcions i continguts. En primer lloc
registre, assegurant la garantia de legalitat de la documentació que es registre a
l’entrada, incorporant els nous aplicatius de registre que permeten l’accés telemàtic
dels administrats; en segon lloc, l’accés electrònic a l’administració, disposant les
mesures i previsions necessàries per incorporar l’administració electrònica en la
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tramitació administrativa; en tercer lloc la informació; i en quart lloc el règim interior.
És un lloc de treball que depèn administrativament, el seu òrgan de dependència
administrativa és la Secretaria General i se li adscriu el personal de Registre i de
Règim Interior.
Va ser aprovat per unanimitat pels Sindicats que hi havia a la Mesa
negociadora i esperem que siga també aprovat pel Ple de la Diputació.
Moltes gràcies.”
Sr. Salvador:
“Sí muchas gracias Sr. Presidente.
Bien, como hemos comentado en la Comisión, el Grupo Socialista votará a
favor, ya que dado que la negociación y los Sindicatos así también lo han entendido,
que era lógico y válido, no quiero entender que es una modificación de lo que
significaba la RPT inicial, pero bueno, es adecuarlo un poco a las necesidades
actuales y el compromiso del Diputado para adecuar la plaza que se crea nueva a
los contenidos y a la nomenclatura nueva que va a disponer.
Por lo demás, evidentemente vamos a respaldarles.”
Finalizadas las intervenciones se procede a la votación del asunto que sigue:
“Dada cuenta de la propuesta de modificación de la relación de puestos de
trabajo de Personal Funcionario de la Excma. Diputación de Castellón, consensuada
en la Mesa General de Negociación de 19 de Junio de 2013, y de conformidad con
el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y Promoción Económica de
fecha veinticinco de junio de 2013.
Estimando que el fundamento de la de creación del puesto de trabajo de Jefe
de Servicio de Administración e Innovación Pública radica en la necesidad de ajustar
los tiempos de tramitación administrativa a los requerimientos obligatorios de la Ley
11/2007, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a la administración.
Visto por tanto que la creación del puesto es adecuado a lo establecido en el
artículo 23. 2 de la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado que lo que
impide es la creación de nuevas plazas pero no de puestos de trabajo, por lo que se
cumplen los requerimientos en materia de contención de gasto público y se permite
al tiempo la optimización eficiente de los recursos disponibles.
Por tanto, en base a todo ello, el Pleno, por unanimidad, acuerda, modificar la
plantilla y relación de puestos de trabajo de funcionarios en la forma siguiente:
CREAR UN SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA
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1º.- Crear el Servicio de Administración e Innovación Pública con la creación
de un puesto de trabajo de Jefe de Servicio y adscripción de los puestos de trabajo
de Régimen Interior.
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, con
la creación de dicho Servicio, en la forma siguiente:
Trasladar los puestos de trabajo del Servicio de Régimen Interior:
792
1066
1171
777

Jefe Neg. Información y Registro General
Auxiliar Administración General
Auxiliar Administración General
Auxiliar Administración General

Crear:
1 JEFE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA.
Número de Puesto: 1038
Grupo: A
Subgrupo: A1
Localización: Castellón
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón
perteneciente al Grupo A/A1 (Administración General)
Retribuciones:
Sueldo Base: A/A1
Nivel Complemento Destino CD: 27
Complemento Específico anual: 25.465,20 euros.
Dicho puesto de trabajo asumiría las siguientes funciones y contenidos:
Registro – Asegurando la garantía de legalidad de la documentación que se
registre de entrada, incorporando los nuevos aplicativos de registro que permitan el
acceso telemático de los administrados, y que asimismo supone la puerta de entrada
a la gestión y tramitación electrónica de los expedientes administrativos.
Acceso electrónico a la Administración (modernización) – Disponiendo las
medidas y previsiones necesarias para incorporar la administración electrónica en la
tramitación administrativa, colaborando con la Secretaría General, y habilitando las
medidas de seguridad suficientes que garanticen el cumplimiento de la normativa
sobre protección de datos.
Información – Disponiendo las actuaciones necesarias para canalizar la
información administrativa a través de los medios propios con que cuenta esta
administración.
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Régimen Interior - Tramitando los expedientes corporativos que deriven de la
gestión interna de esta Diputación, como aquéllos otros exógenos al funcionamiento
de la misma y que permiten desconcentrar la función administrativa, mediante la
creación de entidades u organismos afectos a las funciones y necesidades de esta
administración.
ENSEÑANZA
1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
AMORTIZAR
1 LIMPIADORA
Grupo Ley 30/1984: E
Subgrupo Ley 7/2007: AP
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficio
Categoría: Operaria
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en
la forma siguiente:
AMORTIZAR
1

COSTURERA
Número de puesto: 1247
Grupo Ley 30/1984: E
Subgrupo Ley 7/2007: AP
Nivel Complemento Destino: 14
Complemento Específico Anual: 5.639,16 Euros

AREA TÉCNICA
Modificar la denominación del puesto de trabajo núm. 760 de Jefe Sección
de Expropiaciones por Jefe Sección de Expropiaciones e Infraestructuras.
SECRETARIA GENERAL
1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
AMORTIZAR:
1 REGENTE PERSONAL SUBALTERNO
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Grupo Ley 30/1984: D
Subgrupo Ley 7/2007: C2
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Cometidos Especiales
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en
la forma siguiente:
AMORTIZAR:
1

REGENTE PESONAL SUBALTERNO
Número de puesto: 34
Grupo Ley 30/1984: D
Subgrupo Ley 7/2007: C2
Nivel Complemento Destino: 16
Complemento Específico Anual: 6.609,72 Euros

SECCION DE PERSONAL
1º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en
la forma siguiente:
CREAR:
1 REGENTE PERSONAL SUBALTERNO
Número de Puesto: 1309
Grupo: D
Subgrupo: C2
Localización: Castellón
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón
perteneciente al Grupo D/C2 (Administración General)
Retribuciones:
Sueldo Base: D/C2
Nivel Complemento Destino CD: 16
Complemento Específico anual: 6.609,72 euros.
SEPAM- MORELLA
1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
Trasladar plaza de Técnico de Administración General a Planificación
REGIMEN INTERIOR
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1º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en
la forma siguiente:
Trasladar el puesto de trabajo núm. 1242 Jefe Oficina Presupuestaria y
Coordinador Régimen Interior a Intervención.”
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
5. DICTAMEN ELEVANDO A DEFINITIVO EL ACUERDO PLENARIO DE FECHA
26 DE MARZO DE 2013 PARA LA TRANSMISIÓN DE TERRENOS POR
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL TRAZADO DE LAS VÍAS PECUARIAS QUE
DISCURREN EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VILANOVA D’ALCOLEA Y
BENLLOCH EN LAS INSTALACIONES AEROPORTUARIAS DE CASTELLÓN.
“Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 26 de marzo de 2013
aprobando el expediente para la transmisión de terrenos por modificación parcial de
trazado de las vías pecuarias que discurren en los términos municipales de Vilanova
d’Alcolea y Benlloch en las instalaciones aeroportuarias de Castellón.
Resultando que el expediente ha sido expuesto a información pública por
plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 11 de abril de 2013 n º 44 y Tablón de anuncios de esta Diputación sin que
hayan sido presentadas alegaciones.
Resultando asimismo se dio audiencia a la Generalitat la cual comunica en
escrito presentado en el Registro General de entrada de esta Diputación en fecha 21
de mayo de 2013 nº 16230 que el acuerdo se adecua a la Orden de 8 de junio de
2009 de la entonces Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
por lo que no procede efectuar alegación alguna.
Resultando que por el Ayuntamiento de Villanueva de Alcolea en escrito
presentado en fecha Registro de Entrada 10 de mayo de 2013, nº 15292, se notifica
el acuerdo de la Junta de Gobierno de innecesariedad de la licencia de segregación
de la transmisión de los terrenos .
Resultando que por el Ayuntamiento de Benlloch en escrito presentado en
fecha Registro de Entrada 4 de junio de 2013 nº 17799, se notifica la Resolución de
autorización de la segregación propuesta para la transmisión de los terrenos .
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 18 de junio
de 2013 por unanimidad se acuerda:
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Elevar a definitivo en todos sus extremos el acuerdo adoptado en sesión
plenaria de fecha 26 de marzo de 2013 para la transmisión de terrenos por
modificación parcial de trazado de las vías pecuarias que discurren en los términos
municipales de Vilanova d’Alcolea y Benlloch en las instalaciones aeroportuarias de
Castellón y asimismo aceptar la renuncia del derecho de uso acordada en fecha 6
de febrero pasado por el Consejo de Administración de Aerocas S.L referente a la
segregación de los terrenos del nuevo trazado de las citadas vías pecuarias.
Comunicar el presente acuerdo a la Generalitat, a la Gerencia Territorial de
Catastro, Aerocas S.L y a los Ayuntamientos de Benlloch y Villanueva de Alcolea a
los efectos procedentes.”
6. DICTAMEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN CONCEPTO DE
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL INMUEBLE “HOTEL CARDENAL
RAM”.
Toma el uso de la palabra el Sr. Martí.
“Gràcies senyor president.
Bé, al tractar-se d’un reconeixement extrajudicial, concretament una factura
de 3.631 euros amb 19 cèntims i tal com vam votar en la Comissió d’hisenda del
passat 18 de juny, nosaltres votarem en contra.
Moltes gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Es una actuación que contaba con un crédito presupuestario, ya aprobado en
el Pleno, creo recordar en una modificación de 12.000 euros y justamente en el
periodo de exposición al público, los 15 días que hay que exponerlo para que
entrase en vigor, fue cuando se produjo el momento en Morella de la inauguración
del Centro, por tanto en ese periodo, en el cual efectivamente existía crédito
suficiente pero sin embargo, dado que estaba en ese periodo, hoy, lo que hacemos
es reconocerlo extrajudicialmente.
Gracias.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del asunto.
“Vista la factura nº A 2339 de fecha 8 de mayo de 2013 emitida por JEAN
GOBERT CEZANNE, S.L. por importe de 3.631,19 € en concepto de muebles para
el Hotel Cardenal Ram, siendo que no existe expediente de Contratación.
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Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de compras y que según se
desprende del informe técnico los trabajos se han realizado correctamente, según
las órdenes dadas por el Gabinete de Presidencia de esta Diputación y los precios
cargados se ajustan a los que imperan en el mercado del sector.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y de Compromís y los votos en contra del Grupo Socialista,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa JEAN GOBERT
CEZANNE S.L. CIF B-12100830 de la cantidad de 3.631,19 €, importe de la factura
arriba relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada
empresa, con cargo a la partida 43201-6350000 del vigente Presupuesto, número de
operación de R.C. 26914,dando por finiquitado el total del pago de la obligación
contraída con el citado contratista por los trabajos realizados.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
7. DICTAMEN ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE MORO DE LAS COMPETENCIAS DE LA
RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO DE LAS CUOTAS DE
URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
Antes de proceder a la votación interviene el Vicepresidente Barrachina.
“Muchas gracias Sr. Presidente y con mucha brevedad, tanto en este punto
como en el siguiente, en el cual hay dos municipios Torreblanca y San Joan de Moró
para incorporar dos nuevas prestaciones, dos nuevas exacciones al servicio
Provincial de Recaudación y para agradecer la confianza que estos dos municipios
depositan en la Diputación y para agradecer también el servicio que los 89
trabajadores de la Diputación Provincial realizan en la recaudación.
De hecho, hoy, ya tenemos, como conocen los Diputados, 134 de los 135
municipios de la provincia a quienes les recaudamos algún tipo de tributo y a 125 de
los 135 les recaudamos la totalidad de los tributos.
Quiero agradecer también que el esfuerzo, este año, de los trabajadores, es
adicional dado que en lugar de tres periodos de pago, como hemos tenido
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tradicionalmente en la provincia de Castellón, hay cuatro periodos de pago, uno de
hecho novedoso para que pueda ser más cómodo llevar a cabo las obligaciones
tributarias por el cual 36 ayuntamientos de la provincia han decidido fraccionar en
dos periodos el cobro del IBI y el hecho de que sean más ayuntamientos, más
periodos de pago y además una recaudación más eficaz, se recauda cada vez más,
pues hace que el esfuerzo de los trabajadores casi se haya duplicado en los últimos
cuatro años.
De hecho, si el año pasado fue un buen año en recaudación, aumentamos en
14 millones la recaudación total, los primeros meses de este años, hasta hoy mismo,
25 de junio, el resultado es sorprendentemente mejor incluso que el del año pasado
y el primer tributo que ha salido al cobro y que ya se ha cerrado el periodo de pago
que es el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica ha aumentado primero, lo
cual es de agradecer a la totalidad de vecinos de Castellón, el porcentaje de vecinos
que acude a pagar en voluntaria, del 86 a casi el 90%, al 89,6, lo cual es de
agradecer en un momento económicamente comprometido y además la recaudación
de nuestros ayuntamientos ha crecido en 730.000 euros en ese primer periodo de
pago de este primer tributo del Impuesto de Vehículos, lo que supone crecer de
forma considerable hasta los más de 10 millones de recaudación de este impuesto,
por lo tanto hoy, gracias, como digo a la confianza de los ayuntamientos y también a
los trabajadores con los que cuenta la Diputación, no sólo es un servicio más
cómodo para los vecinos sino más eficaz y prestado en un mayor número de
municipios.
Muchas gracias.”
“RESULTANDO que el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, en sesión
ordinaria del Pleno de la Corporación, celebrada el día 30 de mayo de 2013 adoptó
por el voto favorable de la totalidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:
SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO, EN SU CASO, SOBRE
DELEGACIÓN EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE
LAS FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO DE LAS
CUOTAS DE URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.Dada cuenta del expediente incoado para actualizar y ampliar la delegación
de las competencias de recaudación en la Excma. Diputación Provincial de Castellón
efectuada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 21 de febrero de
1991.
Considerando lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, referente a la potestad de las Entidades
Locales para la delegación de sus competencias de gestión, recaudación e
inspección de los tributos a otras entidades locales.
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Considerando que el artículo 7.1 del texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, prevé además la delegación “en otras entidades locales en
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los restantes ingresos de derecho público que les correspondan”.
Vista la Ordenanza reguladora de la “Tasa por prestación de los servicios de
Gestión, Inspección y Recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho
público” que presta la Diputación de Castellón, publicada en el BOP nº 133 de 30 de
octubre de 2007.
Considerando que al amparo de lo expuesto anteriormente, existe la
necesidad de proceder tanto a la delegación como a la convalidación, de los actos
de gestión, inspección y recaudación, de los ingresos de derecho público no
tributarios.
La Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas celebrada el
día 18 de junio de 2013, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de
acuerdo:
PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Castellón, la recaudación en período
ejecutivo de los conceptos que se enumeran a continuación:
a) Cuotas de urbanización.
b) Restantes ingresos de Derecho Público.
Convalidando, por este acuerdo, y a efectos de lo prevenido en el artículo 67
de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, cuantos actos de trámite y resoluciones
hayan sido realizados por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y
Recaudación de la Diputación de Castellón en recaudación ejecutiva .
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Tesorería Municipal y a la
Diputación Provincial a los efectos oportunos”.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán
delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio
estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
tributarias y de los restantes ingresos de derecho público que la Ley les atribuye y
que les correspondan.
CONSIDERANDO que el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno
de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se
publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido
siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén
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integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte del
Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, de la normativa en esta materia establecida
por la Diputación de Castellón vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las
actualmente en vigor, de la “Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los
ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por
prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros
ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en un futuro
afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas el Pleno por unanimidad, acuerda la aceptación por parte de la
Diputación Provincial de Castellón de la delegación efectuada por el Ayuntamiento
de Sant Joan de Moró, según su acuerdo plenario en sesión celebrada el 30 de
mayo de 2013, de las funciones que se indican en el mismo, con sujeción a las
Ordenanzas citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de
dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
y el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.”
8. DICTAMEN ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR
AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA DE LAS COMPETENCIAS DE
RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO DE LAS CUOTAS
URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, EN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

EL
LA
DE
LA

“RESULTANDO que el Ayuntamiento de Torreblanca, en sesión ordinaria del
Pleno de la Corporación, celebrada el día 27 de mayo de 2013 adoptó por
unanimidad de la totalidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO, EN RELACIÓN CON LA
DELEGACIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS
FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO DE LAS CUOTAS
DE URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.Considerando lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, referente a la potestad de las Entidades
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Locales para la delegación de sus competencias de gestión, recaudación e
inspección de los tributos a otras entidades locales.
Considerando que el artículo 7.1 del texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, prevé además la delegación “en otras entidades locales en
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los restantes ingresos de derecho público que les correspondan”.
Vista la Ordenanza reguladora de la “Tasa por prestación de los servicios de
Gestión, Inspección y Recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho
público” que presta la Diputación de Castellón, publicada en el BOP nº 133 de 30 de
octubre de 2007.
Considerando que al amparo de lo expuesto anteriormente, existe la
necesidad de proceder a la delegación de los actos de gestión, inspección y
recaudación en vía ejecutiva de las cuotas de urbanización y otros ingresos de
derecho público no tributarios, al objeto de complementar las delegaciones
efectuadas por parte del Ayuntamiento de Torreblanca en sendos acuerdos
plenarios de fecha 13 de septiembre de 1996 (IBI e IAE), así como los acuerdos de
delegación adoptados por el Pleno en fecha 3 de octubre de 1997 (Basuras,
Alcantarillado, Vados y Ocupación de vía pública).
La Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas celebrada el
día 18 de junio de 2013, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de
acuerdo:
PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Castellón, la recaudación en período
ejecutivo de los conceptos que se enumeran a continuación:
a) Cuotas de urbanización.
b) Restantes ingresos de Derecho Público.
SEGUNDO.- Convalidar, a efectos de lo prevenido en el artículo 67 de la Ley
30/1992, de 27 de noviembre, cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido
realizados por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la
Diputación de Castellón en recaudación ejecutiva relativos a las cuotas de
urbanización y otros ingresos de derecho público por actuaciones urbanísticas y de
otra índole en el término municipal.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Tesorería Municipal y a la
Diputación Provincial a los efectos oportunos”.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán
delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio
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estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
tributarias y de los restantes ingresos de derecho público que la Ley les atribuye y
que les correspondan.
CONSIDERANDO que el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno
de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se
publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido
siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén
integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte del
Ayuntamiento de Torreblanca, de la normativa en esta materia establecida por la
Diputación de Castellón vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las
actualmente en vigor, de la “Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los
ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por
prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros
ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en un futuro
afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas el Pleno por unanimidad, acuerda la aceptación por parte de la
Diputación Provincial de Castellón de la delegación efectuada por el Ayuntamiento
de Torreblanca, según su acuerdo plenario en sesión celebrada el 27 de mayo de
2013, de las funciones que se indican en el mismo, con sujeción a las Ordenanzas
citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de dicha
delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma
para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 2
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el 106.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
9. DICTAMEN APROBACIÓN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA EXCMA. DIPUTACIÓN Y LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA
PARA ESTABLECER LA PARTICIPACIÓN DE AMBAS EN MATERIA DE
EDUCACIÓN A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA.
“Visto el convenio marco de colaboración a suscribir entre la Excma.
Diputación Provincial de Castellón y la Universitat Politècnica de Valencia para
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establecer la participación de ambas en materia de educación y empleo a través de
un programa de cooperación educativa
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 14 de junio de 2013.
De conformidad con el dictamen de la Comisión Ordinaria de Cultura de fecha
18 de junio de 2013, el Pleno, por unanimidad acuerda:
Aprobar el convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y la Universitat Politècnica de Valencia con C.I.F. nº Q4618002B para
establecer la participación de ambas en materia de educación y empleo a través de
un programa de cooperación educativa.
Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya
para la firma del convenio.”
10. DICTAMEN APROBACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA.
“Visto el convenio de cooperación educativa a suscribir entre la Excma.
Diputación Provincial de Castellón y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para establecer un programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la U.N.E.D. matriculados en enseñanzas oficiales de grado (o
equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o conducentes
a la obtención de un título de Máster Universitario puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 13 de junio de 2013.
De conformidad con el dictamen de la Comisión Ordinaria de Cultura de fecha
18 de junio de 2013, el Pleno, por unanimidad acuerda:
Aprobar el convenio a suscribir entre la Excma. Diputación provincial de
Castellón y la Universidad Nacional de Educación a Distancia con C.I.F. nº G12057899 para establecer un programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la U.N.E.D. matriculados en enseñanzas oficiales de grado (o
equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o conducentes
a la obtención de un título de Máster Universitario puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.
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Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya
para la firma del convenio.”
11. DICTAMEN APROBACIÓN DE ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE
LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y LA
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.
“Atendido que con fecha 10 de abril de 2000, fue firmado Convenio entre la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Sociedad General de
Autores y Editores en el que se acordaba, entre otras cosas, que la Sociedad
General de Autores y Editores concederá autorización para la comunicación pública
de las obras de su repertorio de pequeño derecho a Las entidades locales,
integradas en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que ratifiquen el
Convenio.
Dada cuenta que los Ayuntamientos y Diputaciones integrados en FVMP
promueven, organizan y patrocinan diversas actividades culturales, que se nutren
esencialmente de las obras del repertorio administrado por SGAE, y existiendo un
interés común entre los Municipios y provincias y la Sociedad General de Autores y
Editores.
Con el informe favorable de la Comisión de Cultura de fecha 18 de junio de
2013, el Pleno, por unanimidad acuerda:
PRIMERO.- Adherirse al Convenio suscrito entre la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) y la Federación Valenciana Municipios y Provincias
(FVMP) con fecha 10 de Abril de 2000, al objeto de obtener la autorización de la
SGAE para el uso público del repertorio de la SGAE.
SEGUNDO.- Facultar al Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, para la firma de los correspondientes documentos de adhesión al
Convenio suscrito entre la FVMP y SGAE.
TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo junto con los documentos de
adhesión a la FVMP y a la SGAE.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN Y EL FRACKING.
En primer lugar toma la palabra el Sr. Colomer
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“Sí, moltes gràcies senyor president.
No és la primera vegada que hem presentat una moció relativa al fràcking, el
fràcking que es preveu aplicar a la província de Castelló. esperem que siga l’última
vegada, jo crec que seria el resultat d’una voluntat compartida de fer les coses bé en
una qüestió que molts territoris estan denunciant com a inadequada i com a
improcedent i per tant estan vetant la possibilitat del fràcking, de l’extracció del
petroli i també de les exploracions prèvies per determinar si és un territori que
alberga, com a vostès els agrada dir, possibilitats de progrés i un potencial de futur
que, baix cap concepte, nosaltres estimem que seria d’eixa manera.
Han passat vàries coses des de la darrera vegada que vàrem presentar la
moció, la darrera moció sobre este particular, qüestions que motiven que avui
tornem a presentar-la, la moció sobre el fràcking i que estimem, vull insistir, siga
l’última vegada que puguem debatre d’esta qüestió perquè ens poguérem posar
d’acord per a nosaltres encertar la direcció respecte del que cal fer en el nostre
territori en esta matèria.
Han passat vàries coses que passe a enumerar:
Les diverses manifestacions molt importants i molt significatives de quin és el
malestar, quina és la preocupació, quina és la voluntat de les poblacions, dels
ciutadans, dels municipis de la nostra província. La darrera manifestació va ser el
passat dissabte a la capital de la Plana, el 22 de juny, crec que és un fet important
que ha de motivar una reflexió per part de l’equip de govern d’esta Casa.
Una altra qüestió que ha passat recentment, és una reunió, va ser amb el
senyor Garcia, responsable de Medi Ambient, on es va deixar la porta no sé si mig
oberta o mig tancada, es va mostrar una mena de neutralitat al respecte, podríem
interpretar que no s’està a favor i de tal forma que hi ha canvis i moviments d’este
Govern i de la postura oficial que es tenia? És una pregunta que deixem a l’aire, no
ens va quedar molt clar després de les manifestacions públiques que es van produir.
Una tercera qüestió important és la proliferació de municipis governats pel PP
que han dit que no en les darreres setmanes, no vull parlar, vull parlar sols de la
província de Castelló. Està el tema també simbòlic de l’ajuntament de València
capital, però també molts ajuntaments i molts grups, per tant, del Partit Popular que
han dit que no, en una claríssima confrontació conceptual o teòrica o de
posicionament polític respecte al que encarna esta Diputació Provincial que encara
manté formalment l’estratègia d’anem a vore, anem a explorar i anem a no dir que
no.
I també, finalment, ha passat alguna cosa en el context internacional que ens
ha d’interessar, perquè esta és una qüestió global que avui planeja sobre el territori
de Castelló però que en Canadà recentment ha hagut problemes molt greus que han
alertat, novament, sobre el perill d’esta qüestió o el Consell consultiu independent de
Alemanya que, molt recentment, crec que és important esta documentació s’ha de
compartir, ha expressat la seua negativa al respecte de la tècnica del fràcking.
I una última qüestió, senyors diputats i senyor president, què ha passat en
estes últimes setmanes és que ha passat el temps i el temps pot donar una
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perspectiva més sensata, més cabal sobre el tema que ens ocupa i que ens
preocupa, la capacitat de reflexió, d’anàlisi, de crítica, d’autocrítica, sobre una
posició que vostès han de canviar d’una manera dràstica o han de clarificar davant
de l’opinió pública.
Per tant, sense més preàmbul, significaré que el tenor de la nostra moció
demana una posició activa, sense marge per a l’ambigüitat en contra d’esta tècnica
de fractura hidràulica a la província de Castelló.
En defensa del que és el patrimoni hidràulic, hídric, més important que tenim,
perquè no es pot compatibilitzar la defensa de recursos hídrics amb el plàcet,
diguem, el vist i plau, a l’exploració per tal de conèixer si hi ha petroli mitjançant el
fràcking. És una cosa radicalment incompatible i la comunitat científica s’ha
pronunciat d’una manera qualificada sobre este particular.
En segon lloc, demanem que es declare, per tant, com han fet les Corts
d’Aragó, per unanimitat de tots els Grups polítics, de tots invariablement, província
lliure de fracturació hidràulica, en este cas la nostra.
Després, instar a la Generalitat que, al cap davall, és la darrera competent a
l’hora d’atorgar o denegar llicències per a que ature eixa possibilitat i també,
finalment, que la Diputació de Castelló fomente, d’una manera clara i contundent,
l’espai, la vocació de futur de les energies renovables, també al nostre territori, de
manera que es puguen canalitzar els esforços en eixes coordenades, en eixa
direcció.
Moltíssimes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
No li falta raó al senyor Colomer quan diu que no és el primer cop que en
debatem, deu ser el tercer. Si mal no recorde va haver primer una moció presentada
pel Grup Socialista que venia demanant pràcticament el mateix, en el seu moment i
en aquella ocasió el Partit Popular va presentar una esmena a la totalitat que deia
justament el contrari, com per una qüestió d’aritmètica parlamentària era allò el que
s’anava a aprovar i a nosaltres ens preocupava que un posicionament favorable al
fràcking d’esta Diputació poguera aturar, d’alguna manera, el degoteig d’alguns
municipis del Partit Popular que anaven dient que, notablement també el del senyor
vicepresident, dient que era una pràctica lesiva per als interessos del seu municipi,
és per allò que vam plantejar en aquell moment que es creara una Mesa tècnica. El
Partit Popular va agafar la proposta al vol i la va condicionar al fet de que el Partit
Socialista retirés la seua moció, el Partit Socialista no la va retirar, és cert, però per
un defecte de temps i forma va quedar de totes maneres damunt la taula.
La segona vegada que el Partit Socialista va presentar idèntica moció o
similar moció, el Partit Popular, aleshores sí, va presentar una esmena que
proposava formalment que es posés en marxa aquella comissió tècnica que
nosaltres havíem demanat. Deia a més a més, que es posara en marxa en els
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termes en què jo l’havia proposat ací, cosa que finalment no s’ha produït, vull
recordar-ho perquè han quedat fora d’aquella Mesa el sector turístic i altres sectors,
el comercial, etcètera, agricultors, però bé, en qualsevol cas allò és el que va acabar
aprovant-se i cal dir-ho perquè també si no pareix que al relat falta alguna cosa, que
eixa Comissió està treballant i li falten, fins on jo sé, setmanes per a emetre el seu
veredicte final.
Diu també bé el senyor Colomer què ha passat en tot este temps que motiva
una nova presentació de la moció. En el calendari processal estrictament res, vull
dir, la Conselleria no s’ha de pronunciar la setmana que ve ni s’ha pronunciat la
setmana anterior, però ho explica bé el senyor Colomer, en el calendari polític han
passat moltes coses, per exemple la manifestació del dissabte passat i ahí és on
entrem nosaltres que encaixa esta nova proposta, no sé si és oportú o és
oportunista, tan se val, el que sé és que el meu Grup, jo personalment, en nom del
meu Grup, vaig signar un document que proposava la plataforma antifràcking de les
comarques de Castelló que ens demanava unitat d’acció. En ares a eixa unitat
d’acció votarem favorablement.”
Sr. García:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Intentaré ser breve y dejar clara nuestra postura referente a este tema.
Efectivamente, como bien se ha dicho, se ha debatido ya diversas veces, por
diversos compañeros. Intentaré ser breve porque información hay muchísima.
Mire, Sr. Colomer, yo, la verdad, efectivamente, me he reunido con dos
miembros de la plataforma antifracking y con dos miembros de una asociación
asociada al ca nostra i estuvimos debatiendo. Yo no he hecho ninguna declaración
pública pero agradezco este momento que me dejan para dejar clara nuestra
postura y también mi propia idea personal.
Mire, me la he leído con mucho interés, su moción, como no podía ser de otra
manera. Voy a intentar desgranarla, voy a intentar desgranar primero la exposición
de motivos y después le comentaré, pues, cada uno de los cuatro puntos que tiene
la exposición de motivos. Ya le digo que intentaré ser lo más breve posible porque
de este tema hemos debatido muchísimo y creo que no se llegará a ningún acuerdo,
pues porque creo que no se está trabajando bien por parte de diversos grupos y de
diversas percepciones que están en la sociedad que no es la postura del Partido
Popular, en esta Diputación. Esta Diputación nunca ha dicho que sí al fracking, esta
Diputación siempre ha dicho que sí a la investigación y que sí a la legalidad.
Yo, muchas veces leo la prensa y no me siento identificado. Este Grupo
Popular, lo ha dicho muchísimas veces el presidente Moliner que no estamos ni a
favor ni en contra del fracking, ni es el momento, ni es el debate. El debate es que
queremos saber qué es lo que hay en nuestro territorio pero como decía, mire,
ustedes, en una parte de su exposición de motivos nos dicen que es conocida
nuestra postura y que en las últimas semanas pues hay un grupo mayoritario y que
no se continúe adelante con el proyecto de la empresa Montero Energy. Mire, no es
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cierto que el proyecto sea para hacer prospecciones, punto uno, de hidrocarburos,
muchísimo menos, en ningún momento y mediante fracking. El proyecto son
permisos, como bien se ha dicho siempre y está claro y aprobado, para exploración,
que por otra parte no autorizan ni mucho menos, el poder comenzar las
perforaciones de ningún pozo, punto uno.
Si se refiere a la posición del PP para que se investigue que es lo que hay, la
respuesta es que sí, la respuesta es que sí, cumpliendo la legalidad y que no afecte
ni a las personas, ni al medio ambiente, ni a los acuíferos. Esa primera parte quiero
dejarla clara.
En segundo lugar ustedes dicen que cada vez están más cerca y que es una
postura equivoca. Miren, esto no es así ya que estamos muy, muy al principio de
todo y el camino es muy largo y complicado, entre otras cosas porque la legislación
medioambiental es muy complicada y en esta Comunidad hay muchísima,
muchísima tramitación medioambiental que se tiene que cumplir.
En el tercer punto si que ya no entiendo, la tercera parte que usted me
desgrana “...el donar o no llicència no depèn d’un informe tècnic, d’una comissió
científica..” Aquí sí que me ha descuadrado usted un poco, porque aquí sí que le
digo que no entiendo nada porque ¿qué me dicen? ¿Que el dar o no licencia no
depende de un informe técnico ni de una comisión de científicos? Eso me parece un
poco peligroso. ¿De qué depende entonces? Dicen que es una decisión política y
que apelan a la sensibilidad. Mire, esto no es así como ustedes dicen, en este
procedimiento hay todo un procedimiento que está perfectamente reglado y que se
tiene que cumplir y es que, en más de una ocasión, ya hemos relatado en este
mismo Salón, estos temas.
Yo creo que ustedes siempre toman las decisiones de acuerdo a la ley y
según los procedimientos, pero parece que ahora no quieren que sea así, lo cual me
preocupa un poco. Yo creo que las decisiones tienen que ir, las decisiones de los
políticos, avaladas por los técnicos.
I miren, perdonen pero creo que decir que se tomen las decisiones con
sentido común, en esto sí que podemos coincidir, se lo aseguro, con sentido común
y con legalidad, que es muy importante.
Después entro en el fondo de la moción, en el punto primero, le tengo que
decir que esta Diputación, mientras gobierne el Partido Popular, defenderá por
encima de todo los intereses de esta provincia en cualquier ámbito, no solamente en
este y le tengo que decir que para poder denegar el permiso de prospección y de
explotación, primero tendrán que conseguirlo que no estamos en este momento,
estamos en el momento de tramitación y lo solicitado, me reitero, es para
investigación.
Por segundo, reitero, necesitamos muchos datos para nosotros tener una
posición política. Si nos tenemos que declarar anti algo tendremos primero que
asesorarnos, el no por el no a nosotros no nos vale.
Por tercero, este punto me parece peligroso, en el cual ustedes dicen “instar a
la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España a denegar la concesión de
permisos la investigación” me parece, como digo, peligroso, porque creo que no nos
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estarán instando a que, la palabra tan empleada últimamente, a que prevariquemos
y esto sería muy feo por su parte que siempre defienden la legalidad de todas las
cosas, nosotros también aunque ustedes no se lo crean.
Y le digo que nos están instando a que prevariquemos porque nos están
diciendo que nos saltemos todo el proceso y el tema prevaricación está muy claro,
no podemos tomar decisiones que afecten ni a las personas ni a las empresas, en
este caso, aunque sea, sin tener en consideración muchísimos datos.
Y mire, en el punto cuarto sí que coincidimos en el tema de las renovables, sí
pero con una serie de matices, siempre y cuando no nos cuesten lo que nos han
costado estos últimos años y sigamos arrastrando el tema del déficit tarifario. El
tema de las renovables nos interesa y mucho, pero hoy por hoy sigue siendo una
utopía, tenemos que seguir trabajando y ya le digo que en este punto sí que
coincidimos siempre y cuando no nos cueste tantísimo dinero por el déficit tarifario.
Mire, yo personalmente, yo, no me considero experto en casi nada, en casi
nada, por eso tengo que decirles que cuando tengo que tomar una decisión intento
informarme personalmente y no necesito ninguna presión para tomar una decisión.
Actualmente tengo una gran cantidad de información sobre el tema del fracking,
recopilada en estos últimos meses, porque hemos oído hablar del fracking hace
ocho meses en esta provincia. Y les tengo que decir la verdad, yo no tengo todavía
una idea totalmente formada ya que como les digo hay mucha información en las
dos direcciones, pero lo que sí que me sorprende es que ustedes, que siempre
están informados y que piden tanta transparencia, siempre, y que necesitan
información para posicionarse, en este tema, desde el minuto uno ustedes se han
posicionado en contra, cuestión que en otras comunidades que gobiernan ustedes
no ha sido así. No sé si del fracking o también del PP, que es una sensación
personal que tengo. Ustedes que siempre quieren comisiones de investigación,
órganos asesores y consultivos, ahora que resulta que tenemos una específica
sobre este tema, resulta que ustedes no pueden esperar a tener el informe de la
misma. No acabo de entender estas prisas por posicionarse con tanta virulencia, tal
y cual ha sido el Sr. Nomdedéu, el Consell no lo tiene que decidir mañana.
¡Nos quieren negar el derecho a la información y nos quieren negar que nos
asesoremos? ¿Quieren que tomemos una decisión a la ligera? ¿Ustedes quieren
que creamos a pies juntillas lo que ustedes nos dicen? Mire, no me lo esperaba de
ustedes, ustedes, que tantas lecciones pretenden darnos cómo tenemos que hacer
las cosas, ahora resulta que no quieren transparencia, que nos piden que tomemos
una decisión alegremente, como dicen ustedes ¿No quieren que nos informemos?
Les reitero ¿No quieren que se sigan los protocolos legales? Como tantas veces nos
han dicho, que estén los actos reglados. ¿No quieren que busquemos otras
opiniones? Y encima, si no votamos lo que ustedes quieren nos dicen que no
sabemos lo que quieren los ciudadanos, ¿Por qué, por qué ustedes están en
posesión de la verdad absoluta? Pues miren, esto no funciona de esta manera,
perdonen que se lo diga, pero no están en lo cierto. Posicionarse en el no es lo fácil
y lo cómodo, porque se necesita más, parece que es lo que se lleva, hay que
posicionarse en el no y parece que es lo que se lleva. Pero gobernar es algo más
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complicado la gran mayoría de las veces, créanme, se lo digo yo, soy Alcalde de un
municipio y muchas veces tomar decisiones es ciertamente complicado.
Miren, para tomar una decisión, primero información y si está contrastada
mejor, y después decidir y decidir lo mejor, tanto para las personas como para el
territorio, y cómo no para el medio ambiente, no lo duden ustedes, no lo duden
ustedes.
Miren, un voto en contra hoy no es decir que el PP sí al fràcking, eso es lo
que ustedes están vendiendo desde hace tiempo, pero ya les digo que están muy
lejos de la realidad. Nosotros lo que queremos es información, queremos saber y no
posicionarnos en el no por el no, tan alegremente.”
Sr. Colomer:
“Si moltes gràcies, anem a veure, negar el dret a la informació, a la voluntat
de la transparència, vull dir, jo crec que ha dit una sèrie de coses que no les deu
creure en el seu fur intern, vull dir, nosaltres no li neguem res i reivindiquem el dret a
que cada Grup i cadascú es posicione en la línia que vullga, com ha fet per exemple
la senyora Barberà en València o el senyor Martínez, que és vicepresident, Andrés
Martínez, d’aquesta Diputació, que ha votat en contra del fràcking, i tota una sèrie
d’alcaldes, portaveus, regidors i tota una sèrie de tropa del Partit Popular que ha
votat en contra,... tropa en el bon sentit de la paraula, si algú s’ha sentit ofès demane
perdó, tropa, contingent, grup, plèiade, no hi ha cap voluntat d’ofensa en eixa
qüestió, no hi ha cap lio, vull dir cadascú es posiciona de la manera que vol i estima
oportú, senyor portaveu del Partit Popular, senyor García, jo crec que és un joc de
paraules, el tema de la investigació.
En la investigació està la penitència, en la investigació que vostè li dóna el vist
i plau, el plàcet i que troba que això s’ha de fer i que no es pot negar, està el
problema perquè vostè s’ha reunit amb la plataforma i amb la part de la societat civil
que reivindica el que nosaltres avui traslladem aquí, i vostè, i això sí que es un
problema, diu que “no se identifica con la prensa” que no ha fet declaracions - jo les
tinc aquí davant - o que l’han interpretat mal, tenim un problema, eh senyor
president? Si tot un portaveu del PP i tot un diputat d’aquesta Casa del govern no
s’identifica en el que diu la premsa, tenim un problema, no sé si hi ha que disparar
nosaltres al missatger, serà que vostès no s’expliquen, serà que està en una
ambigüitat, serà que cadascú fa el que li dóna la gana, això és un fet empíric, hi ha
base empírica per a dir-ho. Cadascú vota al seu poble i aquí una altra cosa diferent,
vull dir, jo no em posaria tant, ... em permetrà l’expressió, tampoc és un insult, tan
bravucó en aquest tema, perquè cadascú fa el que li dóna la gana en casa del PP en
aquest tema, això és una, ja, base empírica real, per a ... administrativa, en els diaris
de sessions, en les actes dels plenaris, per a afirmar-lo sense aventurar-nos a l’error,
cadascú vota una cosa al seu poble i aquí uns altra.
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Per tant, un poquet més d’humilitat, senyor García, un poquet més d’humilitat
en aquesta qüestió, que nosaltres en el tema de les incineradores i del fràcking,
mantenim una posició en origen des del minut zero, clara en eixa qüestió, no som
millors que vostès per això, ni li done cap lliçó de res senyor García, no li la vull
donar perquè no sóc ningú, ni estic en condicions de donar cap lliçó de res jo
tampoc, però en aquest tema, en l’àmbit de la política ens posicionem, i si estiguera
tot tan clar, per què han creat una comissió d’estudi?
Doncs que es segueixi el protocol i el procediment de la llei, i no els convidem
a prevaricar per a res, vull dir, ha fet un discurs excessivament a l’ofensiva quan no
hi ha motiu, quan no hi ha motiu i li ho dic sincerament, mire, a mi el fràcking em
preocupa perquè evidencia una absència de model per a la província de Castelló i
una estratègia de progrés i de prosperitat per a la província de Castelló i és apuntarse a tots els altars, i posar ciris en tots els altars i apostar per massa coses que són
contradictòries entre sí. No és coherent defensar el fràcking o mantenir aquesta
actitud en la defensa de les aigües minerals. Està el tema per exemple de.... ací hi
ha diputats ... de Catí, L’Avellà, o Benassal, o totes les aigües de manantial que
tenim, és contradictori amb el turisme de salut, amb l’aposta també per l’estímul que
significa i el target de visitants que volem quan parlem de turisme de salut, de
turisme esportiu, o amb els espais naturals, vostè és el diputat de medi ambient, a
més a més, o amb el tema de les banderes blaves.
De nord a sud, d’est a oest, tot el patrimoni ambiental que tenim és un valor,
és un tremend actiu en defensa d’un horitzó de progrés, d’una estratègia,
contradictòria al menys en dos coses que tenim damunt de la taula a aquesta
província. I vostès si les volen compatibilitzar tenen un problema, jo li ho dic, i no es
pot enfadar, la incineració i el fràcking, és incompatible amb la literatura oficial de
defensa del turisme de salut que vostès fan i del model d’una província i d’una
estratègia de futur que vostès en la seva literatura oficial, de quant en quant també
fan.
Jo no sé qui són, jo no sé qui són vostès, per el que he dit, per dos qüestions,
perquè en cada poble fan el que els dóna la gana i aquí una altra cosa contrària, i
perquè defensen un model de província contradictori amb l’altre i això em preocupa
sobremanera, senyor Garcia, per tant, reiterem perquè han passat moltes coses,
perquè tenen dret a estudiar-ho però que ja està bé la cosa, que vull dir, que
harmonitzen un poc el seu plantejament i posicione’ns d’una manera, que entenem
va en la línia d’un model de província que nosaltres tenim, que pot ser molt similar al
seu, si ens posem d’acord, però que sobra el fràcking, i sobra la incineració, i hem
de ser valents i situar-lo damunt la taula, i si no ens trobem en això, tenim una
divergència, que serà molt legítima en política, i tan amics, però que és una qüestió
que nosaltres volem significar, per tant, el Grup Socialista en aquesta Diputació li
demana que faça com fan en molts ajuntaments, com fan les Corts d’Aragó, com
han fet altres diputacions en Espanya, que han declarat el seu territori lliure de
fràcking.
Moltíssimes gràcies.”
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El senyor president li concedeix la paraula al senyor Nomdedéu.
“Gràcies senyor president.
Jo tampoc sóc expert en quasi res, i menge amb això, però jo si que havia
sentit parlar del fràcking abans que vingueren a explicar-ho Montero, i seré més
agosarat que el senyor García i explicaré una coseta molt senzilla que jo crec que,
com tots hem llegit molt i això, hi estarem d’acord.
Hi ha tres tipus de jaciment, les grans bosses de gas o de petroli, que s’extrau
i ja està, per dir-ho així, és bastant simple. Hi ha un segon nivell que són de menys
qualitat, que estan barrejades amb roca i amb pedra, però que s’extrau i hi ha un
tercer que són capes de pedra amerades o de gas o de petroli, que és del que estem
parlant, i estes no més es poden traure per la fractura hidràulica, trencant la roca i
afegint-li uns productes químics que alliberen allò que volem extraure, no hi ha un
altra forma en aquest tercer estrat, de forma de trobar aquests, el gas o el petroli.
Per tant, escolte, no hi ha altra forma de fer-ho a l’hora d’investigar que
practicant el fràcking directament o, com a poc, no es descarta i així mateix, així
mateix - pot moure el cap com vullga - però així mateix ho va explicar el senyor que
va vindre ací convidat per vostès aquell dia, i jo també hi era.
Per tant, eixa és la qüestió, és a dir, si em permet l’exemple diu, home, no
estem ni a favor ni en contra de la colonoscòpia però volem saber el que hi ha dins,
doncs mire, no més hi ha un camí, el recte, i em perdonarà el joc de paraules, però
és que la cosa va així, no hi haurà un altra manera de saber si hi ha suficient gas o
suficient petroli que aplicant-li la tècnica de la fractura hidràulica i després tot això
que deia vostè de la preocupació per la .... per si cometien algun ... com ho ha dit ....
prevaricació per prendre determinacions sense tal .... , la necessitat d’informes
previs, etc, etc, etc, se la van saltar vostès molt alegrement quan en aquesta Casa
van votar dos mesos seguits en contra de les prospeccions petrolíferes a les
Columbretes, molt alegrement, que tan sols demanaven prospeccions, que no vol dir
extracció, eh? demanaven prospeccions, i ací es van posicionar dos mesos seguits
per a demanar-li a la Generalitat que no ho autoritzara, i a mi no em van aportar cap
informe previ ni cap reunió ni res, teníem clar que allò ens semblava poc raonable i
era una decisió política que ens semblés poc raonable i se li va demanar a qui havia
de fer-ho que no ho autoritzara, que és exactament el que ara demana el Partit
Socialista, per tant, home, tampoc no ens l’agarrem amb paperet de fumar.”
El president li passa la paraula al senyor García.
“Ara si que seré breu, mire, hi ha una xicoteta diferència, allò es tenien que fer
les prospeccions en un parc protegit, hi ha moltíssima diferència, i ja li dic, aquest
permís no dóna dret a fer ninguna perforació, en el fràcking, ninguna, ninguna, s’ha
de llegir u el procés. Jo el meu discurs me’l crec, jo, el meu discurs me’l crec, el que
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no em crec és el que vostè diu, que diu que no em crec el que diu la premsa, dic que
moltes vegades, el que reflexa la premsa, no en aquest tema, per les meues
declaracions, que no acabe d’entendre el debat, perquè jo tinc reunions en
despatxos que després en la premsa no ix com ix, dic això, i no estic matant al
missatger, no estic matant-lo en cap moment al missatger.
Després, clar, que vostès em diguen que ací votem una cosa i que cada
municipi fa el que fa, mire, no és intenció de la Diputació intervindre en ningun
ajuntament perquè no és la seva tasca, cada alcalde sap el que creu que és millor
en el seu ajuntament, si estem parlant en la Diputació, li ho hem dit molt clar, demà
no entraran les màquines a fer fràcking, i la postura d’aquesta Diputació, d’aquest
Grup és, que sí que volem saber el que hi ha, i volem assessorar-nos amb els
tècnics, jo no m’enfade per aquestos temes, sé que estem en un debat polític, però
la postura és clara, jo moltes vegades llig en premsa que el PP defensa el fràcking,
mire, no, això no és així, en comunitats, com en el País Basc, hi ha fràcking, en unes
altres comunitats que governen vostès hi ha fràcking, quant estava el govern
socialista va aprovar moltíssimes prospeccions amb fràcking, jo només vull que es
diga el que diem, al menys en aquesta Diputació. Jo no sé el que faran en altres
territoris i cada alcalde al seu municipi, ací la nostra postura, com a Grup Popular a
la Diputació és que volem saber el que hi ha, i volem transparència, i s’ha constituït
una Comissió, que a vostès, conforme ja ha dit el senyor Nomdedéu, no els pareixia
bé, jo entenc que no hem pres ninguna postura, volem saber... això es delicte?
Mire, reitere dos frases, per acabar, per no allargar-me en la meua
intervenció, perquè me l’he preparada, i per això li dic que me l’ha crec, li dic el que
va dir la senyora Bonig, la consellera de Medi Ambient, i el president d’aquesta Casa
“Se tendrán en cuenta todos los aspectos técnicos, pero que en ningún caso se
tomará una decisión que dañe el entorno natural castellonense.” quedes amb això.
Li ho resumis, no puc votar-li a favor perquè nosaltres no ens posicionem en
el no pel no, però li ho reitere, no es prendrà cap decisió, sempre serà tècnica, que
afecte a la província de Castelló, diguen vostès el que diguen, i nosaltres, el nostre
discurs ens el creem, no ens hem posicionat a favor del fràcking, ens hem posicionat
a favor de la informació i de la investigació i això no du a fer prospeccions.
Moltes gràcies senyor president.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Socialista y de Compromís y los votos en contra del Grupo Popular,
desestima la siguiente:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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A dia d’avui, i sent coneguda la presa de posició del Grup Popular, en les
diverses iniciatives que a les Corts Valencianes s’han portat a termini en les darreres
setmanes, i on es el grup majoritari, pareix que la voluntat de la Presidència de la
Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Economia, Industria i Comerç es continuar
endavant amb el projecte de l’empresa Montero Energy per a fer prospeccions
d’hidrocarburs al nostre territori mitjançant la tècnica del fràcking.
Amb l’afecció als aqüífers del territori, sectors econòmics importants, com la
ramaderia, agricultura o tota la industria alimentaria i forestal es poden veure
afectades per una equivocada decisió que cada dia s’aventura més propera i
equivocada.
Als membres del grup socialista de la Diputació ens es suficient amb el clamor
de la comunitat científica i ciutadana per a demanar al President de la Generalitat
Valenciana i al seu govern que reflexionen i posen sentit comú a la present situació.
El donar o no llicencia no depèn d’un informe tècnic ni d’una comissió de científics.
Es tracta d’una decisió eminentment política. I per això, amb la legitimitat que ens
atorga la nostra representativitat institucional apel·lem a la Presidència de la
Generalitat Valenciana i a la seua sensibilitat amb el territori per a que prenga una
decisió política: no es deu autoritzar cap prospecció ni extracció d’hidrocarburs
mitjançant la tècnica de fractura hidràulica o fràcking a les nostres comarques.
Com de la Presidència de la Generalitat està pendent el futur de Castelló, li
demanem que es reconsidere, amb sentit comú, la decisió al respecte, i així ho
volem transmetre mitjançant el plenari de la Diputació Provincial de Castelló,
clarament representativa del territori que es pot veure greument afectat per la seua
decisió.
Es per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Que la Diputació Provincial de Castelló es declare com a part
interessada en qualsevol llicència concedida o que pogués concedir per a la
investigació i explotació d’hidrocarburs en qualsevol terme municipal de la província,
especialment, a l’iniciat per l’empresa Montero Energy al nostre territori, denegant a
l’empresa Montero Energy ni a altra similar, qualsevol permís, ni de prospecció, ni
d’explotació de hidrocarburs, mitjançant la tècnica de fractura hidràulica o fràcking.
SEGON. Declarar la província de Castelló "Província Lliure de fracturació
hidràulica (fràcking)" i no permetre que s’utilitze aquesta tècnica en tot el seu territori,
instant a les Corts Valencianes i al Consell de la Generalitat Valenciana que faça el
mateix en l’àmbit autonòmic.
TERCER. Instar a la Generalitat Valenciana i al Govern d'Espanya a denegar
la concessió de permisos d’investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la
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tècnica coneguda com fracturació hidràulica, i a suspendre els permisos en vigor si
existiren, així com a elaborar una norma que prohibeixi aquesta tècnica.
QUART. Que per part de la Diputació Provincial de Castelló es fomente de
forma clara la seua vocació per les energies renovables, enfocant cap a ella els seus
esforços, i orientant estratègicament al nostre territori cap a eixes fonts, més
rendibles i beneficioses per al nostre territori.”
2. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.
En primer lugar toma la palabra el Sr. Gisbert.
“Gràcies senyor president.
Des de 1870 fins l’actualitat, tots els actes de registre civil, siguen certificats
de naixement, de defunció, de matrimoni, etcètera, tots, tots, s’han fet a les oficines
del registre dels jutjats, i s’han fet, ho ha pogut fer qualsevol ciutadà de manera
gratuïta a qualsevol lloc de la província, a qualsevol poble, als jutjats de pau o als
jutjats de la capital de província o d’altres localitats.
Si l’avantprojecte de llei del senyor Gallardón es fa efectiu i es converteix en
llei, aquests actes es privatitzaran i passaran als registradors de la propietat i als
registradors mercantils i als notaris. Aquest projecte, que serà tot avantprojecte
d’avantprojecte que vullguen, existir existís, està ahí, i abans que siga tard, abans
que es converteixi en llei, nosaltres, crec que tenim el dret i també l’obligació de
pronunciar-nos, i l’obligació de pronunciar-nos en contra, entenc jo, perquè suposa
com deia, una privatització, un encariment del servei per als ciutadans, que a més a
més, veuran dificultats per a poder obtindre certificats de registre civil.
Aquest avantprojecte què fa? Com deia, en primer lloc, aquest avantprojecte
posa en mans dels registradors de la propietat i dels notaris el registre civil, la qual
cosa comporta que per a sufragar-lo hauran de pagar aranzels. Els ciutadans que
fins ara ho tenien de manera gratuïta, hauran de pagar aranzels per aquests actes.
En segon lloc, suposa també circumscriure el registre civil a les capitals de província,
amb tots els inconvenients que això suposarà per als ciutadans que no viuen en la
capital, que viuen en els pobles de la província. I en tercer lloc, s’amplien els fets i
els actes inscriptibles, per a fer el servei més rendible per als registradors de la
propietat i per als notaris.
Com deia, fa 150 anys que es va crear aquest servei, un servei valorat pels
ciutadans, el més valorat dins de l’administració de justícia, i ara, si aquest projecte
de llei es converteix en llei, es convertirà en un negoci per a uns pocs i en una
carrera econòmica i plena de dificultats per a molts.
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L’any 2011, es va aprovar una nova llei del registre civil, que, per cert, el Partit
Popular la va votar a favor. Aquesta llei, que adaptava la llei de 1957 i el Partit
Popular la va votar a favor, aquesta llei suposava un gran avanç tecnològic perquè
digitalitzava tots els llibres de registre des de l’any 1950 i excepte algunes
disposicions que entraven en vigor en aquell moment, la llei es va ajornar també per
una negociació que va hi haver, tres anys, per a entrar en vigor però tot indica que
aquesta llei no entrarà en vigor si aquest avantprojecte es converteix en una llei.
Nosaltres, com deia abans, no podem esperar que això es consume, entenc
jo, perquè suposa que els ciutadans tindran que rascar-se la butxaca per a uns actes
que fins ara eren gratuïts, hauran de desplaçar-se a la capital de la província per a
fer-ho i entenc jo que nosaltres el que hem de fer és defensar el registre públic,
gratuït i de qualitat en tots els jutjats i vol dir també, en tots els pobles de la
província. Crec que tenim la nostra obligació com a responsables de municipis, com
a responsables també d’alguna forma i portadors ací de les inquietuds, de les
necessitats i també dels interessos dels ciutadans, dir que no i avançar-nos a que
aquest projecte es converteixi en llei. És una obligació nostra com a responsables
públics i per això nosaltres presentem aquesta moció en aquest sentit.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
No abundaré en els arguments, que ja s’han explicat, pel portaveu socialista.
Incorporar, si de cas, un altre argument a favor d’aquella modificació que es va fer
en l’any 2011, que trencava o feia desaparèixer el que eren les seccions de
naixement, matrimonis, defuncions, tuteles i representacions legals, per a convertir a
la persona com a subjecte central de la vida pública, i per tant adequar-se una mica
a l’esperit i a la textualitat de la Constitució de l’any 1978. Fins i tot, podríem afegir
també com a una cosa a valorar molt positivament és que havia de ser accessible
electrònicament, la qual cosa democratitzava i facilitava l’accés.
Era un procés de modernització indiscutible que per les raons que s’han
explicat ja es va quedar a mig. Ara el que es pretén és precisament, ho dèiem
també, que passa a mans dels registradors de la propietat - que crec que és la
professió del senyor Rajoy - que són qui assumirien les competències però no el
personal dels registres civils, la qual cosa genera una disfunció que s’hauria de
resoldre per la via de la pèrdua de llocs de treball públics o per l’adscripció als
serveis deficitaris en personal, cosa aquesta darrera, que no encaixa molt amb el
discurs del Partit Popular que en general considera que els funcionaris són molt
bons però que hi ha massa.
Deixant de banda, evidentment, el tema que siga més car i que siga de
pagament, perquè la inscripció seria gratuïta però les certificacions no, no hi ha
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precedents al nostre entorn, eh? En cap altre país això funciona així. De fet a la
República Federal d’Alemanya, per exemple, fins i tot el registre de la propietat està
gestionat pels jutges, pel Poder Judicial directament, i és gratuït, per tant estem
parlant d’una cosa molt diferent. Hi ha que dir també que el Col·legi de Notaris és
contrari a aquesta modificació, hi ha que dir també que el Ministre Gallardón va
reunir als registradors de la propietat i als notaris en el seu despatx fa algunes
setmanes, i el Consell Notarial d’Espanya li va dir que eren contraris a aquesta
reforma, ho dic també perquè és la posició pública dels notaris.
Com dèiem abans que no som experts en algunes de les qüestions o en quasi
res, vaig demanar assessorament en aquest tema i vaig estar parlant amb el
president dels notaris europeus i vicepresident dels notaris mundials que es un notari
de Castelló, hem d’estar orgullosos i tal com es va comprometre, em va enviar un
anàlisi jurídic complexíssim del qual se m’escapen moltíssimes coses i que a més a
més, com no és el debat ara, els hi faré només, els llegiré només l’últim paràgraf que
és una valoració no jurídica i que diu: “ Gobernar es reformar, las organizaciones
estatales son imperfectas, los servicios públicos funcionan, de ordinario,
deplorablemente y, en todo caso, es imprescindible adaptar lo existente a los
cambios tecnológicos y sociales pero las reformas no son buenas necesariamente
ya que pueden ser desacertadas y poner las cosas peor que antes. De esta
manera, aunque el País suspire por reformas, he aquí que algunas se hacen de
forma tan disparatada que la crítica se vuelve contra ellas y no contra el
acostumbrado inmovilismo ministerial; un buen ejemplo tenemos en la que ahora se
cierne sobre el registro civil.”
Por la presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Barrachina:
“Muchas gracias señor presidente.
Hemos hecho un ejercicio nuevo de crítica preventiva, decía el portavoz
socialista, el Sr. Gisbert, que confía en que el proyecto de ley no salga adelante, no
puede salir adelante porque no hay proyecto de ley.
En otra de sus afirmaciones habla de que confiaba que el anteproyecto
tampoco saliese, tampoco va a salir, porque tampoco hay anteproyecto. Hacemos
oposición y esto me recuerda mucho a los tres o cuatro ejercicios que hemos hecho
de votación preventiva contra la reforma local para que no desapareciesen los
municipios, después para que no desapareciesen los concejales, después una
tercera votación, que ya ni recuerdo, porque en este país, si no eres de izquierdas,
no puedes cambiar nada, pero aquí no se puede hacer ninguna modificación, no hay
un proyecto de ley, hay sólo dos respuestas en el Parlamento, en el cual se afirma
que no hay ninguna intención de privatizar nada.
Cómo lo habrán contado ustedes, que cualquier asistente a este Pleno puede
haber llegado a entender que esto era un negocio de esos que hace el PP para
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privatizar y que era un negocio para los registradores y para los notarios, hombre, y
preventivamente, y como bien ha dicho el Sr. Nomdedéu, ya han salido los notarios
a decir que ellos no quieren llevar nada, y los registradores también han salido a
decir que ellos tampoco quieren llevar nada, con lo cual, menudo negocio, menudo
negocio, si los que lo tenían que llevar, ese supuesto borrador, ya han dicho que no
tienen que llevar nada.
A mi juicio, divagación, España - y ustedes lo conocen porque padecieron ese
resultado electoral - llegó a una situación de práctico colapso, hay que cambiar
muchas cosas, entre otras, el registro. Los registros hacen acopio, curiosamente en
el Ministerio de justicia, y en los servicios de justicia, del 52% de las reclamaciones
que a ustedes creo que no les preocupan, no van dirigidas contra los servicios de
justicia, sino contra los del registro, y la desjudicialización, es decir, el hecho de que
los registros no necesariamente tengan que ser llevados por un juez, es un proceso
que no ha iniciado este partido político porque no ha tenido tiempo, pero que el
Consejo General del Poder Judicial ya en su informe de 2008, el 2008 no gobernaba
el registrador Rajoy, 2008, ya advertía de que el colapso de la justicia tiene bastante
que ver con que se le atribuyen servicios que el propio Tribunal Constitucional dicen
que no tienen que ver con la justicia y su ley, la del 2011 a la cual yo vote que sí,
porque yo estaba allí, 2011, habla de que ese servicio lo han de prestar, la ley, en
vigor, funcionarios públicos, no necesariamente jueces, pueden ser notarios, pueden
ser registradores, pueden ser secretarios municipales, lo que sí es cierto es que si
anualmente hay más de 20.000 reclamaciones habrá que darle una solución y
cualquier cosa que sea en España dar una solución que no provenga desde su
exclusivo núcleo ideológico, ustedes se oponen, pero no a la solución, al proyecto de
la solución, al anteproyecto de la solución y al borrador, que alguno dice haber leído
en prensa, de propuesta de solución.
Es decir, en este País no se puede hacer absolutamente nada. Somos
capaces de hacer acopio de la mayor tasa de paro juvenil, el 56, y hay una
propuesta de reforma laboral ya en marcha y ustedes la recurren y en Bruselas
dicen que nos hemos quedado cortos. Tenemos la mayor tasa de fracaso escolar de
la Unión Europea y una reforma para exigir mayor calidad educativa y ustedes la
recurren. Hoy mismo hemos conocido un dato en el cual España, este mes, pagará
un 5% más en pensiones que el año anterior y esas pensiones están recurridas por
ustedes y ahora piden que nos opongamos a un presunto borrador, previo al
anteproyecto que antecede al anteproyecto de lo que en futuro será una ley, que
ustedes además tienen Senadores y Diputados para enmendar. En este País no se
puede hacer nada, es decir, todo aquello que no sea condenar a España al
inmovilismo que nos condujo a donde ustedes están y donde nosotros estamos, todo
aquello que sirva para corregir o para enmendar, ustedes le dan respuesta negativa.
Lo decía Mario hace un instante, es decir, ustedes están situados en el no, no al
proyecto de ley, no, es que no existe; no al anteproyecto, no, es que tampoco existe,
es que no han dado tiempo, es que nunca dan tiempo, es decir, en los primeros
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doce meses de gobierno del registrador Rajoy más de cuatro mil manifestaciones,
en buena parte de ellas ustedes secundándolas, no se puede hacer nada.
Este País tiene infinidad de problemas, uno de ellos es que los registros
civiles podrían funcionar mejor. Den ustedes tiempo y dejen que se presenten
soluciones. No sé, por cierto dónde ha podido encontrar lo de que tendrán que venir
de todos los pueblos a Castellón a hacer el registro. Lo que puede haber leído usted,
y se lo explico, es lo de validez provincial que es lo contrario. Validez provincial
quiere decir que un señor en Algimia de Almonacid o en Culla, puede hacer su
anotación y sirva para toda la provincia. Es al revés, es decir, no hace falta ir a Ahín,
o a Alcudia de Veo o a Segorbe para hacer tu modificación en el Registro, no, en
cualquier sitio sirve para toda la provincia, es al revés, o sea, no es que lo que
hacemos ahora en Segorbe tengamos que venir a hacerlo aquí. Validez provincial es
al contrario, es que una sola anotación en cualquiera de los 135 pueblos sirva.
Supongo que se debe referir usted a eso, a lo de la validez provincial, porque si no,
no entiendo tampoco a que se refiere.
Por tanto, vamos a votar que no, no porque no estemos de acuerdo en parte
de la exposición de motivos, de que los pueblos… porque es que esto es una
oposición preventiva a un borrador difundido y filtrado no sé porqué que hace,
francamente, entregar minutos de tiempo y de trabajo de la Diputación Provincial a
menesteres absolutamente impropios.”
Sr. Gisbert:
“Gràcies senyor president.
Senyor Barrachina, vostè sempre ve ací sabent exactament el que passa,
sabent la veritat, parla excàtedra, vostè ho sap tot, mire, senyor Barrachina, el
anteproyecto, el borrador del anteproyecto, pero existe, existir existe, lo tengo, són
105 pàgines, no les he fotocopiades totes per no gastar més paper de la Dipu, però
les he fotocopiat fins l’índex. Existeix, com existia la pretensió, enviada a Europa, de
suprimir ajuntament o de suprimir regidors. Vostès llancen el globus sonda, desprès
es queda en el que es queda, però això existeix i el ministre Gallardón ja ens té
acostumats, no? a les seues actuacions en la justícia. Per tant, senyor Barrachina
això existeix.
Prevenció, clar que prevenció, què vol que fem, que s’aprove? Vostè està
d’acord? Si vostè pensa que açò no és res no li costa res de dir que estem en contra
de que es privatitze, és el que demanem, estem en contra de que es privatitze el
registre civil que fa 150 anys és públic, gratuït i de qualitat per a tots els ciutadans.
En quant a la província, vostè diu que ha llegit alguna cosa, bé existirà quan
vostè ho ha llegit. Però mire registradors de la propietat no hi ha a tots els pobles, hi
ha molts municipis que tenim dificultats ara per anar al Registre de la Propietat. Sí
hem de fer actes que ara, en estos moments, fèiem en el jutjats de pau, haurem
d’anar a buscar als registradors de la propietat. No sé on estaran, possiblement a la
província sinó, en qualsevol cas hi ha que desplaçar-se per uns actes que fins ara no
calia desplaçar-se i eren gratuïts.
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Mire, esta llei, que vostès sempre ho venen com a que suposarà estalvi, com
a que suposarà eficàcia, no suposarà cap estalvi, perquè els funcionaris es queden i
els serveis passen a unes persones que tenen un negoci particular, que puguen ser
funcionaris públics però que tenen també un negoci privat que hauran de contractar
altra gent.
Hi havia una polèmica, no sé en estos moments, el registradors i els notaris si
s’oposen totalment però hi havia una polèmica per qüestió dels aranzels, era
simplement per qüestió de quins aranzels es posaven i per això estava paralitzada,
però existir existeix i estaven en negociacions de vore quins aranzels es posaven per
a estos actes i per a molts actes més que s’afegeixen, a més dels habituals del
Registre Civil, afegeix molt més actes.
Com deia, el ministre Gallardón ens té acostumats en la seua intenció de
canviar la vocació pública de les lleis, en este cas de la llei del Registre Civil. El
ministre Gallardón continua en la seua línia, en la línia d’una justícia de dos
velocitats, una justícia per a les persones que tenen diners i una justícia per a les
persones que tenen menys recursos.
I perdone que entre en esta dicotomia que tal vegada puga sonar antiga però
que vostès l’estan actualitzant altra vegada, una justícia per als rics i una justícia per
als pobles, una via ràpida per a uns, una via lenta o via morta per als demés. Ho va
fer amb les taxes judicials a les que es van oposar tots i vol fer-ho ara també amb la
privatització del Registre Civil i no diguem ja en altres qüestions que ens retrotrauen
a fa molts anys, amb algunes lleis que també vol modificar el ministre.
Per tant, prevenció absoluta. Davant les actuacions del ministre Gallardón,
prevenció absoluta.
Vostès, com deia, ens retrotrauen una altra vegada a això, el ministre
Gallardón és un exemple, és un paradigma però en tenim més, si no anem al senyor
Wert també, una educació per a rics, una educació per a pobres, eh! Retallem
beques, retallem drets, posem aranzels.. parla de manifestacions, que han hagut
quatre-centes manifestacions, no sé si son moltes o poques però per descomptat raó
tenen qui es manifesten, perquè vostès estan retallant, han posat la tisora a tots els
llocs, a l’educació, a la sanitat, a les prestacions socials i la volen posar a la justícia,
a la justícia que és un element bàsic de la democràcia, és un component essencial
d’una societat democràtica. La justícia que, per la ma del seu ministre de Justícia la
veritat és que s’està convertint en una falta absoluta de justícia en el nostre País i
per això nosaltres portem ací esta moció perquè no es done un abús més en este
sentit. El Registre Civil ha de continuar sent un registre, un servei públic i de qualitat i
abans de que açò continue endavant jo crec que no costaria res de manifestar quina
és la nostra posició al respecte i la nostra posició és que hi haja justícia que és que
el Registre Civil siga gratuït i per a tots igual.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
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“Gràcies senyor president.
Jo, de vegades tinc la sensació, dic, el portaveu del Partit Popular s’ho inventa
eixes coses que diu, se les ha d’inventar, no sé, comença a amollar números i xifres
i coses i tal, dic un dia el pillaré, ha sigut hui, ell li l’ensenya, jo li la llig directament,
entre vostè a www.registradores.org que és la pàgina de Registradores de España i
diu: “La dirección general de los registros y del notariado ha ultimado un nuevo
borrador del anteproyecto de ley de reforma integral de los registros” deia dilluns 1
d’abril del 2013, home clar, és que vostè, escolte vostè el que ha dit, ha dit que no hi
ha ni “borrador”, ni “preborrador”, ni res de res, sí, sí, escolte després el acta, home,
que vostè se va creixent, se va creixent i va dient coses i al final, escolte el acta i
vorà el que ha dit. Ha dit que no hi havia res, que no hi havia res de res i que ens ho
inventàvem. Escolte, hi ha hagut una reunió entre el senyor ministre i el òrgans
col·legiats de registradors i de notaris, el Col·legi o la Plataforma de Registradors de
Espanya, expliquen que ells mateixos han elaborat un altre esborrany, vol dir que ja
hi havia un altre i estan treballant en això i ells mateixos diuen: “... una norma que
genera tensiones, se trata de una norma que genera una amplia y enconada
polémica en el seno del colectivo registral...” No que els registradors hagen dit que
estan en contra sinó que entre ells s’estan barallant entre els que estan a favor i en
contra “...con una notable oposición, además, la de los notarios…” Que és el que he
dit jo, no el que deia vostè, els notaris han dit que estan en contra, els registradors
diuen en el seu web corporatiu que ho estan discutint i tal, per tant, escolte, és el que
hi ha i a vostè li pareixerà bé o li pareixerà malament però el tema s’està debatent i
és raonable que es faja política preventiva, és més que raonable, o què hem de fer?
És que vostè té el discurs molt fàcil. Clar, si ara venen vostès amb una llei aprovada
i nosaltres diem la llei no està bé, diu perquè no ho havíeu dit abans en el procés,
home si quan ho dius abans et diuen que és massa prompte, a vostè el que li
molesta és que tinguem opinions.
I vostè, a més, és mefistofèlic, absolutament, li pega la volta a les coses i diu:
“.. no se puede hacer nada porque ustedes están en contra..” Es diu democràcia,
uns estan a favor i uns altres estan en contra. “.. no se puede hacer nada..” És si ens
posarem amb un cadenat a la porta del seu despatx i no el deixarem eixir, vostè faja
el que crega oportú, nosaltres votarem a favor o votarem en contra i opinarem
abans, durant i després, a favor o en contra, igual que fan vostès, igual que fan
vostès on no governen, perquè és la seua obligació i perquè és el que sustenta la
democràcia, és que jo no sé quina és la sorpresa de totes estes coses.
A mi ja m’està bé una altra cosa del que vostè diu, eh! Diu gastem molt de
temps en això, en parlar d’estes coses on no tenim una competència directa o no sé
què, és el meu Grup el que ha proposat en la Comissió que està redactant el
Reglament d’esta Casa que s’incorpore la diferenciació entre allò que és
competència pròpia de la Diputació i el que no ho és i sóc jo, en nom del meu Grup,
qui ha demanat que es convertisquen en, com a l’ajuntament de la meua ciutat, en
declaracions institucionals, allò que no genera un expedient propi de la Diputació, és
a dir quan és una reclamació només, com ara. I en eixe cas, sóc jo, en nom del meu
Grup, i no vostès qui ha proposat que en eixe cas només passe el filtre de la Junta
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de Portaveus allò que siga unànime, perquè és una Declaració Institucional, de tota
la Institució i ens estalviem tots estos debats. És veritat, jo no tinc cap interès
específic en debatre sobre este tema en concret en el que no tenim cap
competència, però algú ha obert la porta en el seu moment a portar este tipus de
debats ací, no sé, tal vegada va ser el meu Grup en mil nou-cents.. no, no crec,
veritat que no? segurament no seríem nosaltres.
Però en fi, en qualsevol cas este és el joc, ja m’agradaria a mi que canviara,
de fet hem proposat que canvie i que no ocupem el nostre temps de diputades i
diputats provincials debatent de coses que les han de debatre els diputats i les
diputades de Madrid o els de.. tal. A mi em sembla fantàstic i tal vegada així ens
podríem dedicar a allò que ens hauríem de dedicar en esta Diputació, que
desgraciadament, com demostra el rellotge, en el despatx ordinari invertim un terç
de tot el debat que genera un Plenari mensual, el que vol dir que invertim una part
fonamental dels nostres temps i dels nostres esforços en debatre coses sobre les
que no tenim cap tipus de competència i en aquelles que tenim competència, i
acabe, i li ho he sentit dir alguna vegada al senyor president que ja li agradaria que
es produïren més debats en la part del despatx ordinari sobre la que tenim
formalment competències en esta Diputació. No hi ha tantes, pot ser perquè no fan
falta diputats per a les competències que té una Diputació.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Sr. Nomdedéu, en ningún momento he dicho que no existiese un borrador, es
más, a usted no se lo he dicho. Es decir, la moción, es una moción del PSOE y yo
respondía al Sr. Gisbert y al Sr. Gisbert le he dicho que no existe anteproyecto y que
no existe proyecto, eso es lo que he dicho.
Usted, reclama que se pierde el tiempo pero en la moción de otro se dedica a
inventar, se lo ha inventado, repase usted el acta, la trascripción, a inventarse que
yo digo que no había borrador. Puede haber un borrador y treinta y cinco mil, puede
haber documentos firmados y documentos apócrifos miles. Lo que digo es que es
tiempo perfectamente perdido el que usted nos hace perder y el que otros muchos
nos hacen perder, yo también les puedo hacer perder el tiempo, en este mismo
instante, debatiendo, como insisto, debatimos sobre la reforma local en tres o cuatro
ocasiones, borradores inexistentes, propuestas que jamás se llevaron a cabo, jamás.
Ahora lo volvemos a hacer, insisto, no me prestarán ninguna atención pero en
el Congreso de los Diputados que es donde se residencia la Soberanía Popular hay
dos textos, dos respuestas de la Dirección General de Registros, dice: “no se va a
privatizar, creemos en un servicio público y llevado por funcionarios” A partir de ahí,
ya lo de los ricos y los pobres, lo de que los del pueblo tenemos que venir a la
capital, eso es lo de siempre, es decir, ustedes ese discurso lo tienen, lo traen hecho
de casa y luego encuentran el enganche, que les sirve para todo, es decir, cualquier
propuesta del PP es contra ricos y contra pobres. Justicia para ricos y para pobres,
cinco millones de asuntos pendientes en la justicia indican que no hay justicia ni para
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ricos ni para pobres; pretender que se pague en las tasas judiciales un 10% que es
la tercera parte de la media de la Unión Europea y países donde gobiernan ustedes
se cobra el 100%, es decir, eso es justicia para ricos y para pobres.
Insisto, vienen con el discurso hecho de casa, sólo necesitan que les den una
excusa y yo lo que digo es que un borrador es una muy mala excusa para hacer el
discurso de ricos y pobres. Yo hago el discurso de países viables y de países
inviables. España, hasta agosto del año pasado era un país inviable, las reformas
han hecho que no tengamos necesidad de ser intervenidos y hay que modificarlo
casi todo y las cosas que hicieron ustedes, todas, no casi todas, todas. Ante lo cual
ustedes se manifestarán, protestarán y nosotros seguiremos llevando el trabajo que
naturalmente tenemos que hacer para sacar el país adelante y después habrá gente
que incluso haciendo oposición, como el representante de Compromís, se inventará
que yo digo que no hay borradores, no, no hay anteproyecto, no hay proyecto de ley,
borradores pueden haber, ese y miles y perder el tiempo, todo el que ustedes
quieran, yo, ni un segundo más.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Socialista y de Compromís y los votos en contra del Grupo Popular,
desestima la siguiente:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ministerio de Justicia está estudiando la modificación de la Ley del Registro
Civil, y ha hecho público un borrador de Proyecto de Ley que pretende, entre otros
cambios, los siguientes:
1.-

Tendrán la consideración de Encargados de las Oficinas del Registro Civil los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes realizarán en sus oficinas
todos los trámites propios de este servicio que actualmente se viene prestando
gratuitamente desde la administración pública.

2.-

Los registros tendrán un ámbito de actuación provincial. Nada se dice de las
poblaciones más pequeñas, en las que actualmente existen juzgados de paz,
que dejarán de realizar los actos propios del registro civil. Esto supondrá un
verdadero inconveniente para los ciudadanos residentes en poblaciones
pequeñas y alejadas de las capitales de provincia (o grandes poblaciones que
cuenten con registrador de la propiedad), que deberán desplazarse decenas de
kilómetros para realizar trámites esenciales como la inscripción de un
nacimiento o la solicitud de una partida de defunción.
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Se amplían los hechos y actos inscribibles. Junto a los actos de inscripción y
certificación que actualmente se realizan en los registros civiles (nacimiento,
defunción, fe de vida, matrimonios, etc) se incorporan los siguientes:
- La representación voluntaria de las personas físicas, incluidos los

apoderamientos preventivos, su modificación y revocación.
- El domicilio y la dirección a efectos de las notificaciones que legal y

Reglamentariamente se determinen.
- Los seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, seguros de

Deceso y demás que la Ley determine.
- Los testamentos otorgados y demás actos de última voluntad que Legal

o reglamentariamente se determinen.
4.-

Además, los matrimonios en forma civil se celebrarán ante notario, quienes
realizarán todas las gestiones necesarias para su autorización.

5.-

Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y los notarios, sufragarán
íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del
Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los
correspondientes aranceles. En consecuencia todos los ciudadanos tendrán
que pagar un arancel al Registrador de la Propiedad o Notario, por las partidas
de nacimiento, defunción, matrimonio y todo tipo de actos que actualmente son
gratuitos y que afectan a la esfera más íntima de derechos y voluntades de los
ciudadanos. Si tenemos en cuenta que todos los ciudadanos hacemos uso de
este Servicio varias veces a lo largo de nuestra vida, esto va a suponer un
incremento innecesario e injustificado para nuestros ya maltrechos bolsillos.
En este BORRADOR, lógicamente, no se establecen las cuantías de los
ARANCELES A COBRAR, pero de todos es sabido que no se caracterizan
precisamente por ser económicos. Lo que ha sido un servicio público para
todos los ciudadanos va a acabar siendo un negocio para unos pocos.

6.-

Cabe recordar que el Registro Civil ha sido un servicio público y gratuito para
todos los ciudadanos desde 1870, y que fue modernizado en 2011 con la
digitalización de todos los libros del registro desde el año 1950, lo que supuso
una inversión de 129 millones de euros, mejorando la calidad de este servicio
que, en la actualidad, es uno de los mejor valorados dentro de la
Administración de Justicia. Ahora, tras esta inversión pública, se pretende
transferir el Registro Civil a los registradores de la Propiedad, y el
mantenimiento del coste del servicio directamente en el bolsillo del ciudadano.
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Por todo ello, presenta para su consideración y aprobación por el Pleno los
siguientes
ACUERDOS
1

Manifestar el rechazo a la pretensión del Gobierno de privatizar el Registro Civil
y de transferir su gestión a los Registradores de la Propiedad y Notarios.

2

Expresar nuestra oposición a que el ciudadano tenga que pagar por un servicio
que, desde hace 150 años, se viene realizado de forma cercana, pública y
gratuita.

3

Decidir la remisión de un comunicado al Sr. Ministro de Justicia, instándole a
que de marcha atrás en sus pretensiones de privatizar los Registros Civiles,
solicitando que continúen siendo un servicio público y de calidad.”
3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA POR UNA
MARCA CULTURAL Y TURÍSTICA.
- ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR.
En este momento se incorpora a la Sesión el Diputado Adelino Santamaría.
En primer lugar toma la palabra el Sr. Colomer.

“Sí, moltes gràcies senyor president.
És la darrera moció que presentem i partim de la idea que marquem esta
iniciativa amb eixa voluntat que la província de Castelló necessita renovar la seua
identitat. Crec que és una batalla que queda per davant, que és una batalla
apassionant i que la volem compartir amb totes aquelles forces polítiques, socials i
econòmiques que interpreten que les coses es poden fer d’una altra manera.
Partim, per tant de la necessitat d’una nova identitat industrial, institucional,
ètica, també, fixen-se que acaba de sortir una notícia important en eixe sentit, que va
referència al llegat sobre el prestigi d’esta Casa durant molt anys i el que queda per
davant que tant de bo siga radicalment distint, una nova identitat turística, una nova
identitat cultural. Estes dos últimes qüestions poden trobar un punt d’intersecció
creatiu i productiu per al conjunt de la nostra societat i el nostre territori.
El model turístic que hem tingut, és una moció que parla de marca cultural
però que guarda una estretíssima relació amb la proposta, amb la promesa turística
al nostre territori que ha de fer per davant i de cara al futur. Som hereus d’un model,
pot ser estiguem en eixa època en la que lo vell no acaba de morir i lo nou “tampoco

7p25062013.doc

57

termina de nacer” que deia aquell i per tant és un moment històric de moure fitxa i
d’intentar saber interpretar bé què podem fer i què podem fer bé junts, a més.
Som hereus d’un model, volia dir, que s’ha basat en els esdeveniments
improductius, esta Comunitat és l’exemple, el paradigma del fracàs, en eixe intent.
És un model que s’ha basat en la especulació urbanística i en la complicitat de les
entitats financeres que han desaparegut del mapa, Bancaixa la Cam, el Banc de
València.., tot el sistema financer valencià lligat a un paradigma de creixement
econòmic turístic, entre cometes lo de turístic, s’ha esborrat del mapa i ens ha
conduit a una situació frustrant tan inviable com insostenible.
Castelló, per tant, nosaltres considerem que pot i ha de provocar, motivar i
buscar, ser un destí de qualitat en eixe sentit. Jo sempre he dit, i molta gent opina el
mateix, que encara podem ser una mena de Toscana levantina, front al Levante feliz
frustrat i fracassat que amagava una concepció de la vida, de la riquesa, del
creixement, de la societat, de les oportunitats, que ha esdevingut en el gran fiasco,
en el gran fracàs que ens ha portat a una reputació terrible arreu del mon, per tot allò
que hem malbaratat. Tot el model, basat moltes vegades en la corrupció, basat en la
corrupció urbanística, basat en la depravació i basat en moltes coses que no cal
culpabilitzar a ningú, simplement cal passar pàgina. Eixa és la reputació que té la
Comunitat Valenciana i Castelló pot i ha d’escapar. És el gran missatge perquè
encara tenim moltes oportunitats perquè aquí, en els últims 16 anys, es van
prometre moltes coses i probablement no se n’ha fet cap. L’aeroport és la única i tots
sabem com està, no vull parlar especialment de l’aeroport.
Però tots els grans projectes, els grans parcs temàtics, tot allò en el que es
basava el model turístic, que tantes vegades vàrem anar a vendre a Madrid i arreu
del món, i a Fitur, de la ma de Orange Market, tot això ha esdevingut fum de canya,
fum de palla. Per tant, una nova identitat, sí senyor Martínez, una nova identitat
turística és molt important i tenim bons actius i una bona base per a rectificar i
encara estem a temps, en este territori nostre de la província de Castelló que és on
jo em limite a situar la proposta que els vaig a fer.
Tenim una oferta plural, els festivals, els grans festivals, els millors del mon en
el seu gènere, uns quants d’ells, els de Benicàssim especialment. Tenim molts
fenòmens culturals potencialment, que poden donar molt més de si encara. Tenim
un llegat, un patrimoni històric, arqueològic, paleontològic, etnològic, de primer nivell.
Altres destinacions turístiques del mon, reeixides, paradigmàtiques amb el producte
de turisme cultural, són menys que nosaltres, són, tenen menys que nosaltres, però
han sabut vendre, han sabut potenciar, han sabut transformar el recurs en producte i
comercialitzar-lo molt millor que nosaltres fins ara.
Per tant, el que els propose ha de vore amb la construcció consensuada i
compartida d’una marca turística forta en matèria cultural, una marca que simbolitze i
que abrigue tota una estratègia compartida per part de totes les experiències i tot el
bagatge cultural, la creativitat, la capacitat d’iniciativa que els municipis de Castelló
presenten.
Per tant, la bona notícia és que hi ha una base real, que no hi haurà que
inventar. Altres han inventat i han triomfat, tot cal dir-ho en este mon tan competitiu
com és el turisme. Aquí en Castelló tenim grans oportunitats, tenim bons recursos
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que cal transformar en productes i una marca, no una fantasia ni una ficció, una
marca cultural potent que abrigue tot el que som i sobre tot el que podem ser, seria
la proposta, des de la humilitat i a compartir i a estudiar i a deliberar en el sector, el
que el Grup Socialista proposa en este moment, perquè pensem que és donar un
pas positiu i és una de les, no sé si serà la millor, ni molt menys, però és una
aportació que fem per a passar de les paraules als fets.
Hem patit molt en matèria turística, tenim resultats, poden ser manifestament
millorables, però sobre tot som hereus d’una imatge arreu de Espanya i del mon, que
no ens mereixem, cal cancel·lar-la i per la via ràpida i activar una cosa nova i lo nou
necessita amics, que deia Ratatouille, “Lo nuevo necesita amigos” i per tant, bolcarnos o adreçar part de les nostres energies i recursos a una marca cultural potent,
unitària, crec que faria molt de bé a la província de Castelló.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
A mi em sembla molt raonable, crear una marca turística que associe les
nostres comarques als diferents festivals musicals, a manifestacions artístiques de
tota mena, que la programació és amplíssima i esta Diputació en té bona prova en el
Catàleg que s’edita any a any i altres coses que no estan en el Catàleg, és
extensíssima i és molt interessant.
Diuen que, o hem sentit eixa frase que, un aeroport no fa un destí però un
concepte de vegades sí que pot fer-lo. Jo, hi ha un exemple d’una ciutat que
m’agrada molt, que és Girona i que visite en certa freqüència i quan entres a la part
vella de Girona està tot ple de banderoles que diu: “Història, cultura i comerç” per tot
arreu de la ciutat i tu dius, història, l’època romana, la convivència més o menys
pacífica entre jueus i cristians, l’eliminació visigòtica, la musulmana... història, no hi
ha cap dubte que hi ha al·licients històrics per a vore. De cultura, també, té museus,
té teatres, te festivals de música molt interessants també, les Cases d’Onyar, el Call
jueu, on neix la càbala Bonastruc ça Porta, interessantíssim, i comerç, i clar jo
supose que els hi deu de passar a tot el mon el mateix. U quan fa vacances no pot
obviar que es dedica al que es dedica i veu les ciutats en ulls de regidor i diu, que
em puc emportar jo a la meua ciutat que tinguen estos especialment interessant?
Què puc millorar del que tinc? Què tinc jo millor que tenen estos? I sempre vas fent
una lectura crítica i entres als comerços de Girona, que insistisc - Comerç, Girona,
Comerç – i no tenen res que no tinguen els nostres comerços, però tot simplement
m’han convençut i entres en totes les tendes de Girona, no em passa quan vaig a
Lleida o no em passa quan vaig a Alacant, perquè com no m’han convençut que el
comerç era específic, era peculiar, era.. per tant, és veritat que la potència que puga
arribar a tindre un sol concepte, com a publicitat, això no cal que ho descobrim ara i
no cal que ho inventem ara.
Per tant, nosaltres mantenim que una marca cultural que englobe l’oferta,
lluny de fer-nos mal, només ens pot fer bé, perquè, en fi, no cal que ho repetim, el fi
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del Arenal Sound, dels Peregrins de Les Useres, el Sexenni, el Festival de Jazz de
Peníscola... immens, tenim una realitat, no hem de crear-la de zero, tenim una
realitat, simplement es tracta de posar-la en valor, de posar-la especialment en valor,
perquè sempre hem dit que el problema del nostre turisme ve de la conjunció
copulativa, era sol i platja i és doncs no, sol coma platja, hem de moure la conjunció
una miqueta cap allà i posar-li un valor afegit, un tercer. Per què no la cultura, que
som força competitius en eixe àmbit? És una posició en positiu.
Vostès ens remeten a la seua esmena als punts 8 i 10 del decàleg que ens va
presentar el senyor president l’altre dia, bé. En aquella reunió el que ens va dir el
senyor president és que férem aportacions a eixe decàleg i nosaltres demanem
humilment al Partit Popular que entenga la moció del Partit Socialista com allò que
creiem que és, que és una aportació dins d’eixe decàleg, o fora, però bé, casualment
van presentar vostès el decàleg la setmana passada i per tant encaixa molt bé dins
els punts 8 i 10 que parlen de turisme.
I per què nosaltres creiem que esta proposta que fa el Partit Socialista millora
la que fan vostès que és la defensa de les dues marques que ja tenim? Doncs
perquè les dues marques que ja tenim que són “Castellón Spain” i “Castellón
Mediterránea” són marques de localització geogràfica, i avant, no posen res en valor,
només diuen a la gent Castellón Spain, Castellón Mediterráneo, sol i platja. Això és
el que podrà entendre una persona quan veja eixa oferta. Si som capaços de dir
que, a més a més, hi ha una potència cultural que ens singularitza respecte a altres
destins, doncs tal vegada serem capaços d’aconseguir augmentar en positiu la
quantitat de visitants que venen a les nostres comarques que a la fi és el que pretén,
entenem, l’equip de govern i el que pretén millorar el Partit Socialista amb la seua
moció.”
Sr. Martínez:
“Moltes gràcies senyor president, senyores i senyors diputats.
Jo voldria abans de res ficar-los en antecedents perquè pareix que, amb la
visió catastrofista que s’acaba de donar del turisme de la província, doncs pareix que
el sector turístic estiga al nivell de la crisi que està sofrint tota l’economia a nivell
nacional.
Li diré primer que la província de Castelló té 94.594 places d’allotjament
turístic. 1.300.000 viatgers van xafar la província de Castelló, l’any passat, pareix
que, en la intervenció de vostè, que no haja vingut ningú a la província. D’ells,
300.000 estrangers, 300.000 persones que han vingut de l’estranger, significa 6
milions de pernoctacions al nostre territori, el 12% del PIB i 1.600 milions d’euros
directes en producció, 30.000 ocupacions i un increment, en relació al 2011 en
turisme estranger d’un 12% i un increment de l’estranger en un 9,6 de la despesa
que ha fet a la província.
Si li done estes dades - són les dades reals - vorà que o no es acord a la
realitat la seua intervenció, o bé desconeix clarament la incidència del sector turístic
a la província. Un 12% del PIB però que es calcula fins a un 20 en efectes de
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comerç i en altres, de forma indirecta, que són els diners que es queden a la
província.
En relació a la moció que presenta vostè, dir-li que la Diputació de Castelló i
tècnicament parlant, mitjançant el seu Patronat de Turisme, gestionà l’actualitat o
l’actualització de la seua marca turística provincial l’any 2011. Castellón
Mediterránea per accions que es fan dins la mateixa geografia nacional i Castellón
Spain per aquelles accions d’àmbit internacional.
Al mateix temps es creà marca amb la llegenda Castelló Cultura, perquè jo
crec que confonem el que és marca amb el que és producte, i evidentment nosaltres
creiem en Castelló Cultural com a producte dins la mateixa marca.
La política turística que està duent la Diputació de Castelló, l’equip de govern,
està totalment consensuada amb els agents vinculats al sector turístic provincial, tan
en el sector públic com en el sector privat, a través de la constitució de meses de
treball formades per ajuntaments, empresaris.. i que fan que elaborem cada any el
pla de marketing, en este cas el 2013 que es va presentar i per cert, no vaig vore al
senyor Colomer, sí en la presentació del 2012 però en la del 2013.
143 persones del sector turístic d’esta província van participar en la elaboració
del pla de marketing de la província 2013. Meses de treball d’ajuntaments de costa,
meses de treball d’ajuntaments d’interior i meses sectorials d’empresaris, per
producte turístic, perquè igual podria ser Castelló salut, podríem avui discutir si no
treballem pels municipis com puga ser Montanejos, puga ser Benassal, que també
dediquen el seu producte turístic al turisme de salut.
El nostre pla de marketing defineix al turisme patrimonial, el defineix i és el
que defineixen 143, com he dit, persones del sector. És un producte en èmfasi
principal, mostra de la importància que se li concedeix, només darrere dels dos més
importants en quant a visitants i ingressos, que són clarament el de sol i platja i el
d’esdeveniments i festivals, per cert en 45 milions d’euros d’impacte econòmic.
Pareix que no recolzem els festivals, i ho sent dir a cada Plenari, inclús als Consells
d’administració del Patronat Provincial de Turisme, i tenim un impacte directe de 45
milions d’euros en esta vesant.
Cal dir que, només li ficaré dos exemples d’un edifici, a nivell cultural i
patrimonial, gestionat per la Diputació, Castell de Peníscola, 222.144 visites en l’any
2012 i les Grutes de Sant Josep, gestionades per l’ajuntament de Vall d’Uixò,
144.000 visites, que són d’alguna manera, el treball que es fa per tal que la
província, quan ens visiten, pugen gaudir d’excursions patrimonials en altres
aspectes, per cert, en este cas, amb recolzament de la Generalitat on vam tindre en
la província la Llum de les Imatges en Segorb, la Llum de les Imatges en Sant Mateu
i, este any, al nord de la província de Castelló.
El Patronat col·labora amb els ajuntaments de la província a l’hora de
fomentar la creació de bens culturals i col·labora amb ells per la seua consolidació.
No sé si es referia a ells com aquells esdeveniments improductius, el Orfim de
Oropesa, el Festival Mac de Moncofa, la Fira 1900 de Vilafamés, la Entrada de
Toros y Caballos de Segorbe, el Congrés Internacional de Turisme, Universitat i
Empresa, Peñíscola Ciudad del Papa Luna, el Sexenni de Morella.. i li podria
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anomenar una infinitat d’activitats en les quals col·laborem des del Patronat
Provincial de Turisme.
I un dels objectius prioritaris per la present legislatura és la posada en valor
dels recursos culturals i productes autòctons, perquè no és suficient poder anar a
vore una cosa a nivell cultural sinó que després cal deixar-se els diners al territori,
per tant, el Patronat a organitzar la celebració de jornades gastronòmiques de
caràcter supramunicipal on es fica en valor la gastronomia local dels productes
autòctons com és la trufa, els formatges, el vi, la carn, el peix, els bolets, l’oli.. i que
per tant generen riquesa i visites als municipis. 43 municipis han participat de les
diverses jornades amb un impacte econòmic de 429.000 euros que hauria que
sumar, eixe impacte econòmic en el comerç que no està calculat en estos moments.
El projecte Conecta Castellón liderat pel president Javier Moliner té tan mateix
eixe objectiu promocionar i comercialitzar els productes gastronòmics de la
província. Recolzem des de la Diputació la celebració de 63 fires agroalimentàries
amb productes lligats al patrimoni, agricultura, cultura i material etnològic.
Per tant, i estan d’acord en què la importància del producte Turisme Cultural
té la oferta turística a la província, tal i com defineix el Pla de marketing turístic 2013,
proposem que s’acorde mantindre la política de potenciar i desestacionalitzar el
turisme de la ma dels agents implicats del sector públic i turístic i prioritzar eixes dos
accions que va anunciar el president el divendres, les accions 8 i 10 del Pla
d’accions 2015, Pla de captació de turisme internacional, en este cas per tal que
puguem mantindre el màxim número d’ocupacions fora de temporada, per tal de
desestacionalitzar i Pla provincial de dinamització turística en esdeveniments
culturals i esportius, recorde que les 100.000 pernoctacions que s’han aconseguit
des de la Casa en esdeveniments esportius també és el que se’ns està demanant.
Tot això farà més potent dos marques, la de Castelló Mediterrani y Castellón
Spain, que són les que el dia de demà poden pegar fort a nivell de promoció. I li diré
una cosa, en una entrevista que vàrem tindre, jo sé que vostès no creuen en
nosaltres quan de vegades hem fet al·lusions al mercat rus, vàrem estar a Salou farà
uns dies i ens van dir que la gent no anava a Salou per Salou sinó que la marca
Salou era Barcelona Spain. Si fem grans les marques tenen més possibilitat en el
futur, si englobem l’oferta hi haurà més possibilitat en el futur i si tenim varis
productes potents, com és la cultura, no ho negue, en les activitats que s’estan
promocionant, probablement al mercat tindrem més incidència en el futur.
Moltes gràcies.”
Sr. Colomer:
“Sí senyor president. Gràcies.
No, no m’ha quedat molt clar la versió que ha fet sobre Salou, però dóna
igual. Vull dir-li que jo no tinc una visió catastrofista de la província, en absolut i no
pot derivar-se mai eixa afirmació després de la intervenció que hem fet nosaltres,
avui i molts dies.
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No tinc tampoc una, no tenim una visió tampoc, triomfalista, que pot ser siga
la seua. Tenim una visió optimista, perquè crec que tenim molts recursos i tenim un
gran potencial, i en açò del turisme cal fer coses innovadores cada dia, cal fer-les bé
i sobre tot cal fer-les cada dia i gestionar la rutina o estancar-se és una gran
temptació i un gran error. No dic que siga el seu però, per tant, quan algun grup o
algun col·lectiu aporte alguna cosa en positiu, no és com per a menysprear-lo tan
gratuïtament. Jo crec que és important i tot el que es fa en cultura, tenim una gran
base, que ho he destacat especialment en la primera intervenció, hi ha que posar-lo
en valor i hi ha grans possibilitats perquè a més la cultura és un fet identitari i un fet
que ens fa sers diferents. Tot el que fem en cultura, des del punt de vista patrimonial,
des del punt de vista artístic, musical, de conferències, de mil iniciatives, des dels
grans festivals, que són una referència a nivell mundial, fins a coses més humils que
fan els pobles per a traure i per a plantar cara i per a ser atractius i per a ser
diferents, tot això és el que en un mon global, qui no es original, qui no és diferent no
és ningú. I l’aeroport si l’hem d’omplir i ha de ser una porta - i tant de bo ho siga una porta d’entrada i de sortida, és perquè alguns triaran, en este mon global, tan
competitiu i tan agressivament competitiu en matèria turística, alguns triaran a
Castelló perquè valga la pena vindre. I val la pena vindre i la gran vacuna dels
destins turístics, madurs i potents i competitius és fugir com del diable, si em permet
l’expressió, és fugir de la indiferenciació, el ser una marca i el ser un territori
estandaritzat, ni carn ni peix, ni fred ni calor, que és el risc de províncies com la
nostra si no espavilem. Ara, si ens muntem en el triomfalisme i en què vostè no sap
res de turisme! Que vostè no sap que ja hem triomfat? Vostè no sap que ja tenim
tantes medalles i tantes pernoctacions? I els russos i els d’ací i els d’allà, vostè no ho
sap? Bé, doncs si és així jo calle i endavant, però no, jo vull i volem col·laborar i
volem aportar perquè hi ha moltes coses positives a fer i som optimistes, senyor
Martínez, en eixe sentit, i la cultura ens fa ser diferents. Castelló és diferent al resto
del mon, en base a molt poques coses i una d’elles és la cultura, les manifestacions,
els fenòmens culturals i una potentíssima marca cultural és un objectiu estratègic a
compartir, rendible. La cultura, els festivals... mire, el dia que van entrar els grans
festivals en la província de Castelló ens van dir de tot, jo no vull recordar aquell
episodi i la cultura, la música, els festivals són hiper-rendibles, ho poden ser, ho han
sigut i ho han demostrat, com he de dir que no? precisament servidor de vostè. Vull
dir que, en eixe sentit, la cultura ens fa ser diferents i en la província de Castelló
tenim premisses fonamentals per a ser-ho i per a triomfar arreu del mon i podem ser
la Toscana d’este territori de la mediterrània.
I parlant de marques, jo no vaig a dir que ho descobrisc avui senyor president,
però Castellón Mediterráneo i Castellón Spain, bé, doncs, Castellón Mediterráneo,
quines ironies de la vida, quan hi havia una marca que es deia Mediterrània, vostès
la van boicotejar d’una manera, desglossar, i un motí d’alcaldes dels pobles del Partit
Popular, en Fitur, trencant la marca, trencant la unitat, trencant la imatge.. és deia
Mediterrània i quines ironies de la vida ara tornem a la marca salvavides de
Castellón Mediterráneo. Vull dir que no aporta especialment res. Vostès deien a
l’argumentari de l’època, de què estem parlant, de Tunis? De què estem parlant de
Israel? De què estem parlant, de Itàlia? Mediterrània, i vinga la rialla i vinga l’acudit
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fàcil, doncs ara hem anat a morir a la marca i no és això, ja li ho hem dit abans, i no
és això i jo crec que esta marca és positiva, però no hi ha que polemitzar en relació a
les marques. Si la volen bé i sinó perdrem esta votació i seguirem treballant perquè
no és un bon preliminar alimentar polèmiques sobre les marques. Les marques han
de ser volgudes, han de ser sentides, han de ser ben interpretades, ben concebudes
i ben treballades i per tant si vostès voten que no, crec que perdem una bona
oportunitat, crec que algun dia la recuperaran, també he constatat eixa història, que
diuen que no, com els punts 8 i 9 del Pla d’acció - i acabe - 2015, que vostès en
l’esmena ens presenten, no? Els punts 8 i 9 venen per compte de l’aprofitament, sinó
no estaran, eh! Sinó no existiran eixos punts, per compte de l’aprofitament de
remanents de tresoreria de la liquidació positiva del pressupost que redireccionem
cap a una inversió productiva. Dels deu punts, vostès avui em presenten que el 8 i el
9 és bo per al que estem dient en esta moció. Hauran d’autoritzar-los perquè fa sis
mesos ens varen fer burla i ens varen tractar d’ignorants quan nosaltres proposàvem
que els remanents de tresoreria s’aprofitaren per a qüestions productives i no sols
per al que Rajoy volia i no sé si vol encara. Vull dir, estan venent la pell de l’os abans
de matar-lo, han de rebre autorització de Madrid per aprofitar els remanents per al
punts 8 i 10.
Per tant, jo veig que en esta legislatura, este Grup fa propostes, que són
objecte de la sàtira, moltes vegades, i de la desautorització i després es recuperen i
es repesquen i són bones idees i venen de vostès. Jo sé que la de avui és una bona
idea i que algun dia la repescaran i eixe dia segurament estarem junts i contents i
optimistes senyor Martínez.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Jo lamente que actue el senyor vicepresident sempre una miqueta a la
defensiva, sempre pareix que se’ls hi critiquen coses i que, en fi, home, no sé, llegim
la moció, és una proposta en positiu, es pot estar d’acord, no sé pot estar d’acord, en
eixa part del debat ens entendrem, estiguem d’acord o no estiguem d’acord, però dir
constantment és que vostès, com deia abans l’altre vicepresident, si ho diu el PP
voten que no a tot, doncs home, és el que fan vostès quan diu coses l’oposició,
generalment, no?
Ens diuen que estem en contra de tot, vostès voten en contra de tot, els hi
costa deu i ajuda acceptar una proposta que vinga de l’oposició, fins i tot quan, torne
a insistir en el meu argument d’abans, quan el senyor president ens demanava que
s’aportaren coses a eixos punts 8 i 10 que, a més a més, com deia el senyor
Colomer, ja vorem, de moment no sé si és un esborrany, senyor Barrachina, o és un
avantprojecte o què és però, en fi, vostès han presentat un Pla en públic per a
gastar-se uns diners dels quals encara no tenen autorització, per a poder-se’ls
gastar. Home, ho dic perquè ací tots fem ja, ja, ju, ju, però les coses haurien de ser
una miqueta més rigoroses quan s’exigeix rigor als altres u n’hauria de tindre, també.
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El resum, per a mi, és que ens diu, han dit tot el que s’està fent, que són
moltes coses, moltes, moltes molt bé, a més a més, des del nostre punt de vista, i
després ens ha dit que confonem la marca i el concepte, per dir-ho d’alguna manera.
No és que ho confonguem – i el producte – no que ho confonguem és que volem
que siga el mateix, volem que aquell producte que ens singularitza es convertisca en
la marca, perquè li torne a dir el mateix que he dit abans, les dues marques que
vostè planteja són de caràcter estrictament geogràfic i la informació afegida que
aporten és nul·la, és simplement dir: estem en una zona on tot el món, en el món,
sap que el que significa és que estàs ben situat baix del sol i que fa bon temps i per
tant això ja ho tenim, d’alguna manera, guanyat.
Clar, quan vostè diu és que alerta amb les marques, no sé què, perquè
Barcelona Spain, volem competir amb Barcelona Spain? Ho dic perquè tal vegada
és un altre, clar, ho dic perquè els exemples són també molt soferts, els exemples
són molt soferts, diu, la gent que va a Salou no va a Salou perquè siga Salou sinó
perquè la marca és Barcelona Spain. Molt bé, doncs aleshores li semblarà raonable
que la gent que vinga a Castelló vinga sota el paraigües de Valencia Spain, per
exemple, dic jo. Bé, doncs a mi no em sembla raonable, a mi em sembla raonable
posar en valor allò que nosaltres tenim, entre altres coses perquè jo li puc posar
altres exemples, al revés també.
Va haver un ambaixador de Israel que quan va arribar a Alemanya va vore
que la majoria de, com a destí turístic, els alemanys quan anaven a Israel, anaven a
Eilat perquè anaven a fer pesca submarina, hi havia un percentatge altíssim
d’ocupació durant tot l’any, perquè fa molt bon temps, perquè la pesca, perquè allí la
zona és fantàstica i ell se’n va adonar que en els cartells publicitaris on només
posava Eilat, doncs a ell li pareixia que tenia que posar Israel també, una qüestió
patriòtica i no sé que.., ho van posar i va caure el 80% les visites a Eilat, perquè la
majoria dels alemanys només sabien que anaven on anaven, que era a fer pescar
submarina en un lloc xulo, no tenien ni idea que anaven a Israel i Israel s’associava
amb una cosa perillosa, no sé que i va caure directament, per tant, mire si és
important la marca, i la fan espifiar absolutament i va tornar a desaparèixer i van
tornar a vendre-ho com allò que els feia singulars, que en aquell cas què era? Què
podien fer pesca subaquàtica d’altíssima qualitat, perquè en aquell moment històric, i
no sé si avui, el concepte associat al nom del país,doncs, turísticament no
encaixava.
Per tant, acabe, Castelló Spain, “bonico, apanyao”, Castellón Mediterráno,
estupendo. Si jo sóc de Múrcia o de Rússia sabré que nosaltres tenim sol i platja,
com tants i tants altres destins, per tant alguna cosa més hauré d’afegir per a
singularitzar-me, per a diferenciar-me d’un altre que li puga oferir el mateix a igual
preu o a millor preu encara i com nosaltres, i estarem d’acord segurament, no
hauríem de competir només per el turisme econòmic i de quatre pessetes sinó per
un turisme d’una certa qualitat, això hem d’aportar-li un valor afegit i crec que no és
cap mala idea que un producte molt bo que tenim, molt bo que tenim, el posem a la
marca comercial que volem vendre, perquè al final una marca comercial hauria de
servir per a que el consumidor sàpiga que és el que es va a trobar.”
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Sr. Martínez:
“Moltes gràcies senyor president.
Dir, que mira, ara m’acaben de passar unes dades del mes de maig, un
increment d’un 12,78% en els viatgers a la província de Castelló; 85.179 visitants, en
el mes de maig, en relació a l’any anterior; 269.871 pernoctacions, això significa un
increment d’un 17% i en el número de viatgers un 12,78%
Jo crec que si no parlem el mateix idioma doncs pràcticament, o siga l’oferta
complementària al turisme de sol i platja és un esdeveniment cultural, qualsevol
esdeveniment cultural, siga un concert de jazz, siga una actuació de teatre, siga una
visita a l’interior de la província, siga la visita a una ermita o siga la visita a una ciutat
d’interior, per tant, estem parlant del mateix però pareix que en el tema cultural i en
el tema patrimonial des d’ací no s’estiga fent res en relació a que este producte es
sume a la marca que tenim en l’actualitat.
Jo sé de municipis que podrien anar en la marca pròpia però en el conjunt es
fa la força. Mire, de 6 milions de pernoctacions dóna la casualitat que 2 milions són
al poble meu i sens dubte crec en la província, crec en el conjunt de la província, en
tot, els subproductes que hi ha a l’actualitat i és el que venim a fer des de la
Diputació.
Pareix que no estem fent res Mire, la guia de rupestre, Guia de rupestre de la
província de Castelló, que és la que tenim en totes i cadascuna de les accions que
es fan a l’exterior, que és fan en el street marketing que van fer l’altre dia. Per què?
Perquè creiem que una instància en platja, que és on està el llit, on està el llit,
perquè desprès aniran, tal vegada, allà i no podran dormir, per què? Perquè no hi ha
hotels allí dins. Doncs creiem que això és una oferta complementària al turisme de
sol i platja i creiem en això i anem en tot conjunt. Anem amb l’allotjament que tenim
en platja, anem amb l’allotjament que tenim als balnearis, anem amb l’excursió de
rupestre, anem amb la visita a l’església de Sant Mateu, anem amb les festes, cada
sis anys, dels Sexenni o amb l’anunci en l’any anterior, i anem amb una oferta
conjunta i potent que, pense jo, que en moments difícils, estem traient els números
més històrics que hi ha a l’actualitat pensant que repuntarà el que és el turisme
nacional que ha tingut evidentment una crisi per la butxaca dels espanyols.
Cal dir Castelló Patrimonial, parlaven de Castelló patrimonial? Si és que
nosaltres ho estem comercialitzant, ho estem duent a totes les fires, a cadascuna de
les fires.
Parlem també de Guia d’excursions i escapades. 16 excursions i escapades
passen per tots els pobles amb la singularitat que poden tindre cadascuna d’elles.
Per cert, en els 12 municipis que estan declarats conjunts històrics-artístics com és
Ares del Maestre, Burriana, Castelló, Catí, Culla, Jérica, Morella, Onda, Peníscola,
Sant Mateu, Segorbe i Vilafamés, però tot això s’uneix a que nosaltres no podem
comercialitzar, precisament, qui comercialitza són els empresaris perquè no tenim la
potestat de comercialitzar. Són els empresaris els que trien els seus paquets i les
seues excursions. Nosaltres les facilitem, les portem als tour operadors per a que
pugen fer paquets d’interior i costa o d’interior només. I li diré més, i li diré més, en
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un dels fullets, riquesa cultural, festivals, ruta de la ceràmica, ruta dels castells,
festes d’interès turístic.. és que, també, quan parla de l’especulació urbanística, li ho
dic de veritat, jo crec que esta Diputació no ha donat mai una llicència d’obres, ni
una, no sé, el senyor secretari em podrà corregir si ha donat alguna llicència d’obres.
Altres municipis n’han donat en tot arreu, en Moncófar, en Almenara, en Peníscola,
en Benicarló, en Vinaròs.. s’han donat eixes llicències d’obres. És que l’única
especulació que estem promocionant, igual és el moviment 135, Castellón tierra de
Castillos. Jo estic convençut que si vostè hagués estat aleshores, probablement
algun castell no s’hagués realitzat, com no es va fer cap hotel a l’època que vostè va
tindre la fortuna i l’honor de ser president i alcalde de Benicàssim, ni un sol hotel, i
probablement si tant bé ho hagués fet, ara es dirigiria a nosaltres com, inclús alcalde
de Benicàssim a nivell turístic.
Perquè en estos moments nosaltres ho tenim molt clar, Museu de Belles Arts
de Castelló, Museu Ceràmic a Alcora, Ruta de les Oliveres Mil·lenaris, Sexenni
Morella, tot això en publicacions que portem a cadascuna de les fires i que aglutinen
gent. Col·laborant en el Sexenni, rècord, segons el seu alcalde, rècord, no sé, no sé
qui inflarà les xifres, o no, de visitants al Sexenni de Morella. Pel treball de
l’ajuntament de Morella i per l’ajuda i col·laboració en totes i cadascuna de les
promocions turístiques que s’han fet.
Per tant, jo crec que el producte cultural està dins del mercat i està dins del
mercat de la província i està triat per molta gent i cada vegada més, i cada vegada
més i hi haurà països que vindran única i exclusivament pel tema cultural i
patrimonial, com està avui reconegut per experts en turisme.
Per últim, indicar que, bé, el president ho té clar, es va reunir esta setmana
passada amb els empresaris, fa deu dies i tot el que li van demanar està al Pla
d’acció, que tan de bo puguem utilitza eixos diners per al 2015, bé, 2013, 14 i 15.
Tot el que li van demanar al president, que no va ser altra cosa que
desestacionalitzar, fora dels mesos d’estacionalitat turística, que és octubre,
novembre, desembre.. per tal de mantindre els empleats en la indústria turística, en
els hotels i en el tema turístic de tota la província, i després potenciar les activitats
culturals i esportives, perquè ho han demanat tots els empresaris de la província, els
d’interior i els de costa. Els d’interior perquè ho necessiten, i els de costa i els de
ciutat, en este cas.
Jo, res més, senyor president. Jo crec que està tot explicat i en totes les
accions, la cultura de la província sempre la portem en les promocions turístiques.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís, aprueba
la enmienda presentada por el Grupo Popular, por lo que, en consecuencia, decae la
moción presentada por el Grupo Socialista.
MOCIÓN

7p25062013.doc

67

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La província de Castelló necessita articular i promoure un nou model turístic
que pose en valor la gran quantitat de recursos i potencialitats que té.
El model basat en esdeveniments improductius, l’especulació urbanística i la
complicitat de les entitats financeres, ens ha conduït a una situació frustant, tan
inviable com insostenible.
Castelló pot i deu emergir com un destí de qualitat en base a productes
turístics competitius i originals.
Els municipis de Castelló han demostrat una considerable fecunditat a l’hora
d’organitzar festivals, concerts, exposicions, manifestacions artístiques plurals, així
com la defensa del patrimoni històric, artístic, cultural, arqueològic, paleontològic i
etnològic.
Per tot l'anterior, proposa al ple la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
La diputació promourà un gran consens entre tots el municipis i actors socials
del sector turístic provincial per a fomentar una Marca de qualitat lligada als
fenòmens culturals. Una marca forta que projecte i simbolitze tota una estratègia
compartida i dotada econòmicament que pose en valor el bagatge, patrimoni i
recursos culturals existents.”
ENMIENDA
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2011, la Diputación de Castellón, a través de su Patronato
Provincial de Turismo gestionó la actualización de la marca turística provincial,
CASTELLÓN MEDITERRANEO para acciones en el ámbito nacional y CASTELLÓN
SPAIN para acciones en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, se creó una
marca específica para acciones vinculadas al área cultural manteniendo la marca
CASTELLÓN con la leyenda CULTURA.
La política turística llevada a cabo por está institución se planifica y se
desarrolla de forma consensuada con los agentes vinculados al sector turístico
provincial tanto del sector público como del sector privado a través de la constitución
de mesas de trabajo formadas por ayuntamientos y empresarios turísticos y fruto de
este trabajo es el Plan de Marketing Turístico anual.
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Del mismo modo el Patronato Provincial de Turismo colabora con
ayuntamientos de la provincia a la hora de fomentar la creación de eventos
culturales o colaborar en su consolidación.
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Mantener la política de potenciación y desestacionalización del turismo de
la mano de todos los agentes implicados, sector público y turístico.
2. Priorizar las acciones 8 y 10 del plan de Acción 2015, Plan provincial de
captación de turismo internacional y Plan provincial de dinamización
turística con eventos culturales y deportivos, que permitan un mayor
fortalecimiento de la marca turística “Castellón Mediterráneo” y “Castellón
Spain”.
4. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
MALNUTRICIÓN INFANTIL EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
- ENMIENDA A LA TOTALIDAD SOBRE LA MOCIÓN DEL PSOE.
Se procede a la votación pues este punto ha sido debatido conjuntamente con
el punto 3 del Orden del día. Por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y
los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís, se aprueba la enmienda
presentada por el Grupo Popular, decayendo en consecuencia la moción presentada
por el Grupo Socialista.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisi econòmica que travessen algunes famílies espanyoles els impedeix
poder donar als seus fills els aliments necessaris pel creixement normal.
La dura realitat és que el 25% dels xiquets i xiquetes espanyoles menors de
16 anys pateix malnutrició, segons els càlculs de diverses entitats que atribueixen
aquesta dada a la crisi econòmica. Aquesta malnutrició infantil es dóna
majoritàriament en famílies formades per persones joves amb fills petits al seu
càrrec o famílies monoparentals castigades per l’atur i amb greus problemes
econòmics que els impedeixen oferir una dieta equilibrada als que més estan patint
les conseqüències de la crisi com són els seus propis fills.
Desgraciadament, la malnutrició infantil no és només un problema de les Illes
Canàries o d'Andalusia on els seus respectius governs autonòmics han pres
mesures per resoldre el problema, sinó una xacra de l’actual crisi econòmica, una
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crisi que segons l’últim informe de Càritas ha desplaçat ni més ni menys que a tres
milions d’espanyols cap a gairebé a la vora de l’exclusió social i, a deu milions els ha
portat a la seva inclusió en l’apartat de "pobresa relativa", perquè estan malvivint
amb una renda que és la meitat de la renda mitjana dels seus conciutadans.
Els menjadors escolars de les nostres ciutats i pobles tanquen les portes per
vacances, i molts xiquets i xiquetes s’han quedat sense poder almenys, fer un
menjar "decent" diari. És per això que aquesta Diputació, deu de prendre mesures
adequades per a evitar que el sector de la població més vulnerable patisca el menys
possible els efectes de la greu crisi econòmica per la que el nostre país està
passant.
Es per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
1. Instar als municipis a crear comissions integrades per representants dels
centres d’educació infantil i primària, instituts d’educació secundària, tècnics dels
serveis socials municipals, pediatres dels centres de salut i ONG per detectar aquells
menors d’edat que als nostres municipis estan en risc de patir malnutrició o ja la
pateixen.
2. Que s’habilite la partida corresponent i que per part de l’àrea de Serveis i
Benestar socials de la Diputació s’elabore un programa específic d’atenció a aquests
menors durant el període de les vacances escolars d’estiu, per garantir la seva
correcta alimentació donant almenys esmorzar, dinar i berenar als nostres municipis.
Aquest programa serà realitzat pels serveis socials municipals amb els seus mitjans
amb l’aportació econòmica de la Diputació Provincial i en col·laboració amb les ONG
locals que diàriament atenen persones en perill d’exclusió social o de pobresa.
3. Perllongar aquest programa alimentari durant el proper curs escolar
adoptant les mesures necessàries perquè cap xiquet o xiqueta vaja a l’escola o
institut sense haver esmorzat, dinat o berenat diàriament.”
ENMIENDA
“Des de la diputació provincial s’han dut a terme vàries accions per tal de
poder col·laborar en pal·liar la pobresa en sentit ampli, i on s’inclou també la
pobresa infantil.
La situació de crisi econòmica ha dut a la institució provincial a tindre que
prendre mesures per a donar una resposta a les necessitats primàries de la
població. I també als ajuntaments a reforçar les ajudes d’emergència social.
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Entenent que la xarxa de Innovació i Qualitat Social és el mecanisme que té la
diputació provincial té per a la coordinació amb els serveis socials municipals de la
província.
Entenent que els treballadors socials fan un magnífic treball de coordinació
amb els col·legis, i entenent que són els competents per a detectar i canalitzar els
casos de necessitat en menors de la província.
Entenent que els menors estan assistits pel que fa a la manutenció
alimentària, també els mesos d’estiu, pels Serveis Socials Municipals de les
Mancomunitats i Agrupacions de municipis.
Però conscients de la precària situació en què es troben moltes famílies
castellonenques, hem de seguir treballant per tal de que cada volta siguen menys les
persones que estiguen al llindar de la pobresa.
De fet l’empresa la diputació i Tauro Castelló han conveniat que el 70% de la
recaptació de la correguda de la Beneficència s’assigne a entitats titulars de
menjadors socials oberts a la ciutadania i a programes complementaris al del Banc d
´Aliments pel que fa a l’adquisició d’aliments infantils, entre altres mesures que
pretenen implementar l’emergència social aplicada per les entitats.
Per tot lo anteriorment dit presentem la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1.- Seguir treballant en la línia encetada ara fa dos anys per la institució
provincial en col·laboració amb el Banc d’Aliments per recolzar-los en la captació
d’aliments.
2.- Recolzar els equips socials de base i la Red d’Innovació i Qualitat Social
que és el mecanisme de relació que té la institució amb els ajuntaments de la
província en matèria social.”
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Volíem demanar informació sobre com es va justificar i quan es va justificar,
per part de la ONG Contigo Colombia el pagament del pis que es va comprar a
Santa Fe, a Bogotà i que havia de justificar-se abans de desembre del 2011 i
demanem que se’ns facilite accés a dades com l’adreça concreta i finalitat social de
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l’immoble així com les gestions efectuades per la Diputació per a confirmar que
s’havia donat ús correcte d’acord amb la subvenció concedida.
Gràcies.”

Sr. Martí:
“Bé, gràcies senyor president.
En els decrets de presidència dels que s’han donat compte avui,
concretament del 1.286 al 1.581, 305 decrets, detectem una sèrie de despeses com
per exemple son: “reparto de carteles y folletos, reportaje en revista, azafatas feria,
transporte y estancias feria, publicidad, estudio gráfico, etcétera.”
Despeses que sumen més de 200.000 euros, concretament 220.000 euros.
La pregunta i no és oposició preventiva és si estes despeses van en la línia
d’austeritat d’aprofitar els mitjans que tenim a la pròpia Diputació, de contenció del
gasto, d’optimització dels recursos i d’aconseguir una Institució més responsable
socialment, com tantes vegades diu o posa de manifest el senyor vicepresident
econòmic.
Moltes gràcies.”

Sr. Salvador:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Bueno, el viernes cayó una tromba de agua en la zona de La Plana Baixa,
Artana, La Vilavella, Eslida, Aín. Ha supuesto, como sabe el Presidente, una pérdida
de cosecha importante en la plantación de naranjos. Existen dudas en los vecinos de
qué manera van a poder solicitar y actuar frente a esta situación. Me consta que el
Presidente ha tenido una reunión con los alcaldes de Artana, La Vilavella y Eslida
pero no ha tenido ningún contacto con el Alcalde de Aín, que también está en una
situación afectada. No se si ha actuado como Presidente del Partido Popular o como
Presidente de la Diputación, pero sí que es Presidente de todos, de todos los
castellonenses.
Me gustaría saber qué medidas se han tomado en esa reunión y si son
trasladables y en las próximas reuniones que se convoque a todos los pueblos
afectados y no sólo a los del Partido Popular.”

El Sr. Presidente toma la palabra para contestar al Sr. Salvador.
“Si em permet sí que li contestaré que no s’ha produït eixa reunió, per tant la
informació de la que disposa no és certa. No he mantingut cap reunió amb alcaldes.
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Eixa va a produir-se demà pel matí. Aprofite l’ocasió, bé directament sinó el meu
gabinet ho farà, en estos mateixos moments, per a convidar a eixa reunió que es
celebrarà demà a les 9 del matí, a l’alcalde de Aín.”

Sra. Marco:
“Gracias Sr. Presidente. Era adherirnos a la pregunta que ha hecho el Sr.
Nomdedéu con respecto a la ONG Contigo Colombia que recibió fondos de la
corrida de la Beneficencia del 2010 por una cuantía de 50.000 euros. Saber si se ha
justificado, si no se ha justificado, si se ha comprado el piso, si no se ha comprado,
si cumple con los objetivos para los que obtuvo ese dinero. Nada más. Muchas
gracias.”

Sr. Valverde:
“Gràcies senyor president. Per continuar en el mateix tema.
Ja fa varis plenaris li vaig pregar que renunciara a la batalla legal que aquesta
Diputació tenia contra l’ajuntament de Vila-real i que li retornara els 20.000 euros
que aquesta Diputació li havia confiscat. Vostè em va dir que quan s’entra en pleit,
fins al final.
Hem arribat al final, s’ha emés una sentència pel Tribunal Superior de Justícia
contra la que no cap recurs i llig, no vaig a fer-li lectura d’una sentència duríssima
contra aquesta Institució, vostè la coneix ben bé. Sols li diré que els tres Magistrats
del TSJ diuen “causa verdadera perplejidad que en el procedimiento par distribuir y
cobrar las entradas, era una práctica habitual que se hiciera de forma oral, sin
contrato o convenio alguno” La sentència assegura que “debe tildar de temeraria la
defensa que la Diputación hace de sus prácticas habituales” i els condemna en
costes “por una manifiesta temeridad en la defensa de una actuación tan
insostenible como ilegal” La sentència acaba deduint testimoni davant de la Fiscalia
del Tribunal Superior de Justícia “existiendo indicios de que la actuación pudiera
constituir.. – perdó perquè s’ha acabat la bateria al ipad – pudiera constituir un ilícito
penal fuera por malversación de caudales públicos o por prevaricación”
Davant d’esta sentència tan dura, jo, avui, senyor president, senyor Folgado,
també, vull fer-li tres preguntes. Hi ha algun altre ajuntament de la província de
Castelló que aquesta Diputació ha considerat que tenia algun deute pels motius de
les entrades dels bous? En cas positiu, esta Diputació ha saldat eixe deute a través
de la compensació o d’altre mètode? Algun altre ajuntament s’ha dirigit a aquesta
Institució manifestant la seua disconformitat en la liquidació de les entrades?
Vull acabar dient-li, senyor president, que estos fets no són de la legislatura
anterior, són d’esta legislatura perquè ha sigut vostè, senyor Moliner, ha sigut el
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senyor Folgado els que han fet la compensació il·legal, confiscant-li a l’ajuntament
de Vila-real 20.000 euros que ara hauran de tornar sumades a les costes del procés.
Moltes gràcies.”

El senyor president pren la paraula per contestar al senyor Valverde:
“Senyor Valverde, si que, si em permet, li contestaré alguna reflexió. Veig que
ve vostè molt ben entrenat i preparat per a derivar l’atenció a allò que, a aquella
direcció en la que políticament li ha arribada. No sé si eixe entrenament és fruit
d’alguna lliçó apresa o és d’eixida pròpia, no?
Si que li diré que en tota eixa tasca de preparament, pot ser que a més de la
bateria del ipad li ha fallat també la informació del ipad, no?
La sentència no és ferma, la sentència sí que té possibilitat de tindre recurs.
Es pot recórrer en Cassació davant el Tribunal Suprem, per suposat que sí i així els
Serveis Jurídics d’esta Casa ho van assegurar. És la Diputació l’ha que l’ha
convertida en ferma. No només la convertida en ferma, per a la seua informació, l’ha
pagada ja, com sol fer les coses esta Casa.
No només decidim no recórrer-la sinó que immediatament anem i la paguem
per a que ningú puga dir-nos res més. I precisament anem i la paguem per allò que li
vaig dir, perquè esta Casa no vol tindre conflictes en ajuntaments.
Vostè va demanar que retiràrem aquella sentència. La va demanar uns mesos
abans de que primer hi haguera una altra que ens donara la raó a la Diputació. Ha
arribat una altra sentència i ha donat la raó a l’ajuntament, per tant, diguem que
anem un a un. Podríem haver volgut desempatar, no hem volgut desempatar, hem
volgut arreglar el problema, per això davant de la sentència i davant de l’opció de
buscar que el Tribunal Suprem desempatara entre el que deia una que estava a
favor de l’ajuntament i una que estava a favor de la Diputació, el que hem volgut
resoldre ha sigut anant i pagant-ho.
I home, no seré jo el que diga que hem anat a pagar-ho el senyor Folgado i jo
però si que ho ha anat a pagar esta Casa i esta Corporació que és com fa les coses
des de la serietat i des del rigor.
I no només hem anat a pagar-ho i ho sap vostè ben bé, sinó que davant els
dubtes que no només reprodueix esta sentència sinó que ja se’ns havien produït
abans, vam decidir canviar el sistema. Vam decidir canviar el sistema per a que mai
més entre ajuntaments i el Ajuntament d’ajuntaments poguera haver conflictes a este
respecte.
Per tant, la manera de resoldre els conflictes, de solucionar els problemes
previs, tal i com hem fet, no generant-ne més i resolent aquests problemes que ja
havien arribat a vies judicials, no portats per esta Casa, no portats per la Diputació
perquè qui recorre no és la Diputació, qui recorre és l’ajuntament de Vila-real, abans
de negociar, per tant, no portats per esta Casa, els problemes judicials es resolen
acatant les sentències, no creant més conflictes i pagant el que u déu que és el que
ha fet esta Institució.”
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Sr. Colomer:
“Sí senyor president.
Mire, volia comentar-li una qüestió referent a la política d’incendis i els efectes
de la mateixa, la prevenció, no arriben bones notícies de la Generalitat en quan a les
retallades que poden deixar en una situació molt precària a tot el sistema de
prevenció, de lluita contra el foc, voldria cridar-li l’atenció des del punt de vista de
que prenga les mesures o les converses adients amb els responsables màxims per
tant que la Diputació puga corregir, en un moment donat, esta situació, per un altre
costat, absolutament inadmissible per part de la Generalitat.
I en segon lloc, si no és ara, quan ho estime oportú, una reflexió sobre el grau
de compliment de les promeses d’ajuda, el decret d’ajudes a partir de l’incendi que
vàrem patir, tan greu, la temporada anterior a la zona de l’Alt Palància, etcètera.
Per tant, tenim una percepció que tal vegada no és del tot positiva en eixe
sentit i estaria molt bé que no reproduirem, tenim un exemple en el passat, molt roí
que va ser el de l’Alcalatén, no dic que vaja a produir-se el mateix espectacle de
males pràctiques administratives entre les Institucions públiques però sí que deuria
vostè prestar el màxim interès per a que tots els afectats cobraren allò que se’ls va
prometre.
En segon lloc, ja ho he dit abans, verificar si els 16 o 18 milions de remanents
que ara han sigut ràpidament reorientats, verbalment, com a un Pla d’acció 2015,
que han batejat vostès i tots estos dies estan traslladant a l’opinió pública, que pot
tindre aspectes molt interessants. Altres que poden ser manifestament millorables
però la mare del corder, si em permet l’expressió, la base de tot, és que puguem ser
autoritzats per a practicar la despesa, perquè sinó estem ja creant una sèrie
d’expectatives que seria molt greu que no es poguera tindre un desenllaç apropiat.
I com que esta qüestió depèn de l’administració central del Estat, a vore si ens
pot donar, ben aviat, una bona notícia sobre este particular.
I per últim, creix la sensació que l’aeroport de Castelló que és el gran llegat
que té esta legislatura, senyor Moliner, està mal fet o està mal dissenyat o alguna
cosa passa. Ara va a executar-se l’aval del ex-gestor per a corregir les deficiències
d’obra que s’han tornat a trobar. La pregunta és molt clara, quan estarà acabat, quan
serà operatiu i què passa amb l’aeroport de Castelló?
Vostè és el vicepresident de Aerocas. Jo sé que en els darrers temps s’ha
traslladat tot el centre de gravetat, de decisions i de gestió de l’aeroport fora de la
província de Castelló, que per a mi és una claudicació difícilment comprensible, des
del punt de vista de la suposada - també vaig a posar-ho tot en quarantena i entre
cometes - personalitat que ha tingut esta Diputació alguna vegada, no? que jo ho
dubte senyor President.
Però ara sí que es de veres que ni en la forma ni en el fondo pintem res, tinc
eixa sensació, però jo l’encoratge a vostè a prendre part en l’assumpte per a dir-li a
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qui pilote esta qüestió i mai millor dit, que pose ordre i que genere certidumbre i
certeses en un tema en el que ens juguem moltíssim senyor president.
Moltes gràcies.”
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
treinta 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

