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NUM. 9.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:
D. Manuel Pesudo Esteve

D. Javier Moliner Gargallo
INTERVENTORA:
Dª. María Isabel Gil de Grado

DIPUTADOS:
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 Luís 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

----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a diez de septiembre de dos mil trece,
siendo las doce horas, previo reparto
de la convocatoria y orden del día, con
la debida antelación, se reúnen en el
Salón

de

Diputación

Plenos

de

Provincial

la
los

Excma.
señores

expresados al margen, al objeto de
celebrar,

en

primera

convocatoria,

sesión ordinaria del Pleno de esta
Excma.

Diputación

Provincial

de

Castellón de la Plana, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 30 de julio de 2013.
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2. Dación de cuenta resoluciones de la Presidencia, desde la número 1929 de fecha
15 de julio de 2013 hasta la número 2152 de fecha 23 de agosto de 2013, según
relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dictamen de aprobación de la subsanación error numeración asignada a puesto
de trabajo de Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública.
4. Aprobación Reglamento Orgánico Provincial.
5. Proposición de aprobación de la solicitud de subvención para la prórroga de la
contratación de los cinco agentes de empleo y desarrollo local de los Centros
Cedes y del Centro Desarrollo, Información y Promoción Rural del Alto Palancia.
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. Dación de cuenta del decreto de presidencia nº 2054 de fecha 30 de julio de
2013 referente a la adjudicación de un acuerdo marco para la prestación del
servicio de mantenimiento de ascensores, que tramita la Central de Contratación
expte. 2/2013 (13).
7. Dación de cuenta del decreto de presidencia nº 2070 de fecha 2 de agosto de
2013 referente a la adjudicación de un acuerdo marco para la prestación del
servicio de auditorias energéticas que tramita la Central de Contratación expte.
3/2013 (14).
8. Dictamen de solicitud del club de caza la Atalaya de integración de los terrenos
de esta Diputación sitos en Alcalá de Xivert declarados monte de utilidad pública
anexándose al coto de Alcalá de Xivert.
9. Dictamen de reconocimiento extrajudicial del montaje de la exposición en el
Museo de BBAA de Castellón.
10. Dictamen de aprobación de la rectificación del Inventario de bienes y derechos a
31 de diciembre de 2012.
11. Dictamen de aprobación del expediente 2/2013 de reconocimiento de crédito de
obligaciones de ejercicios anteriores.
12. Dación de cuenta de la información a remitir para el cumplimiento de
obligaciones contempladas en la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera, 2º trimestre 2013.
DESARROLLO SOSTENIBLE
13. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista, relativa a la
incineración de residuos urbanos en el Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana del año 2013.
14. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista, relativa a la
Campaña de prevención de incendios del año 2013.

15. Proposición aceptación renuncia de D. Evaristo Martí Vilaró a su condición de
Diputado Provincial.
16. Proposición aceptación renuncia de D. José Manuel Gisbert Querol a su
condición de Diputado Provincial.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. Moción presentada por el Grupo Compromís sobre la utilización del valenciano
en todos los ámbitos de la Administración.
2. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre un Plan de empleo alternativo
en la Diputación Provincial de Castellón.
3. Moción presentada por el Grupo Popular sobre la autonomía de la Comunidad
Valenciana.
RUEGOS Y PREGUNTAS.---------------------Antes de iniciar la Sesión, el Sr. Presidente hace constar la condolencia de la
Corporación a la Diputada Ana Belén Edo por el fallecimiento de su hermano.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2013.
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Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el
día 30 de julio, 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, DESDE LA
NÚMERO 1929 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2013, HASTA LA NUMERO 2152
DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la
número 1929 de fecha 15 de julio de 2013 hasta la número 2013 de fecha 23 de
agosto de 2013, copia de las cuales han sido entregadas a los grupos políticos y que
se relacionan a continuación:
DECRETO
FECHA
SUMARIO
---------------------- ------------------------- -------------------------------------------------1929
15/07/13
Anulación subvención convenio asociación vitivínic
1930
15/07/13
adj. sistema de información gestión publicaciones
1931
15/07/13
Pago factura de Vila-Real Comunicacio Disseny
1932
15/07/13
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
1933
15/07/13
adjud. mantenimiento webs provinciales
1934
15/07/13
Decreto pago fact. nº 6, Horfi
1935
15/07/13
Relación de facturas
1936
15/07/13
Parte del Servicio de Mantenimiento alojamiento an
1937
15/07/13
Relación de facturas
1938
16/07/13
abono docencia profesorado
1939
16/07/13
APROB.PARTECERTIF.Nº 4 (FINAL). ANUALIDAD 2013
1940
16/07/13
abono docencia curso
1941
16/07/13
Libramiento subvención feria comercial
1942
16/07/13
Relación de facturas
1943
16/07/13
abono desplazamiento alumnos
1944
16/07/13
abono desplazamiento alumnos
1945
16/07/13
Relación de facturas
1946
16/07/13
Relación de facturas
1947
16/07/13
Relación de facturas
1948
16/07/13
Aprobación pliegos y expte contrat SONEJA 2013
1949
16/07/13
Aprobación pliegos y expte. contrat Castellfort 13
1950
16/07/13
Contrato con La caseta Teatro animaciones Peñiscol
1951
16/07/13
SERVICIO DIVERSO DE MATERIAL GRAFICO PATRONATO
1952
16/07/13
Relación de facturas
1953
16/07/13
adquisición de hinchable con logo Patronato
1954
16/07/13
APROB. CERTIF. Nº 6 -CTO. GEST MODERNIZ.RED CARRET
1955
16/07/13
Relación de facturas
1956
16/07/13
Patrocinio Festival Arenal Sound en playa Burriana
1957
17/07/13
NÓMINA DIPUTADOS JULIO 2013
1958
17/07/13
Asuntos varios personal
1959
17/07/13
Comisión Valoración subv. Auditorias energéticas
1960
17/07/13
Relación de facturas
1961
17/07/13
Relación de facturas
1962
17/07/13
Relación de facturas
1963
17/07/13
Relación de facturas
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1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

18/07/13
18/07/13
18/07/13
18/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
19/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
22/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
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Aprobación facturas
LOCOMOCIONES MAYO-2013 PERSONAL TUR.
Decreto Permiso de obras Ayto. tirig
sistema de almacenamiento corporativo
PAGO 75%-OBRA S.ENGARCERAN 2013 NÚM.154
devolución garantía impresión en offset y nueva
Compl Productividad variable nómina Julio 2013
Convenio Festival Rototom del 17 al 24 de Agosto
Inserción publicitaria web Iristour del 25-7 a 25-9
Aprobar relaciones personal indemnización
Asuntos varios personal
Patrocinar al tenista Roberto Bautista Agut, 2013
adjudicación servicios postales
GTOS COMUNIDAD 3T MAYOR 56 ED. SIMAGO
PAGO 75%-POYS 2013 OBRA Nº 24 ARES
PAGO 75%-POYS 2013- OBRA Nº 25 ARES
PAGO 75% - OBRA POYS 2013 Nº 26-ARES
PAGO 75%-OBRA POYS 2013 Nº 27-ARES
PAGO 75%-POYS2013 OBRA Nº 150 SAN RAFAEL DEL RÍO
2º TRIMESTRE ALOJAMIENTO ANUAL PAGINA WEB
Promoción turismo rural cope "la mañana en lacope
REVISTA JUNIO DE 2013
Relación de facturas
Pago de factura
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
PUBLICIDAD "DISFRUTA CASTELLON" JUNIO
aprobación expediente y pliegos legionelosis
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 8
PRODUCTIVIDAD NOMINAS TURISMO JULIO-13
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA
Aportación a Entes mes de Agosto 2013
HONORARIOS EJECUCION
HONORARIOS COORDINACION
Jornada liderazgo mujeres empresarias y emprended
Suscripción revista Rudolf Müller
Organización jornada liderazgo empresarial y dep
PAGO 75%-OBRA POYS 2013 Nº 114-NULES
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 8
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 8
PAGO 75%-OBRA POYS 2013 Nº 137-POBLA TORNESA
PAGO 75%-OBRA POYS 2013 Nº 138-POBLA TORNESA
PAGO 75%-OBRA POYS 2013 Nº 182-VALL D'ALBA
Comisión valoración subvenciones espacios naturales
Distribución papeleras
Anulación decreto 1911 premios cortos
Publicidad reportaje Turismo de Castellón
Reportaje Comunidad Valenciana
Asuntos varios personal
PAGO 25% PAIM 2012 VILLAHERMOSA DEL RIO
PAGO 25% PAIM 2012 HIGUERAS
JUSTIFICACIÓN OBRA CPOYS 2011 XIVA DE MORELLA
JUSTIFICACIÓN CPOYS 2011 MANC.CASTELLO NORD
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2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071

23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
23/07/13
24/07/13
24/07/13
25/07/13
25/07/13
25/07/13
25/07/13
25/07/13
25/07/13
26/07/13
26/07/13
26/07/13
26/07/13
26/07/13
26/07/13
29/07/13
29/07/13
29/07/13
29/07/13
29/07/13
29/07/13
29/07/13
29/07/13
30/07/13
30/07/13
30/07/13
30/07/13
30/07/13
30/07/13
30/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
31/07/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13
02/08/13
05/08/13
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JUSTIFICACIÓN PAIM 2012 ALCORA (ARAYA)
JUSTIFICACIÓN PAIM 2012 ALCORA (EL PANTANO)
mantenimiento penyeta roja
JUSTIFICACIÓN PAIM 2012 ALCUDIA DE VEO
JUSTIFICACIÓN POYS 2012 ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO
PAGO GASTOS VIAJE MADRID Y COMIDA FEDME
Error decreto anterior
Error decreto
Designar personal formalizar contrato trabajo
Designación representante Cjo. adopción de menores
Relación de facturas
Relación de facturas
BASICAS NOMINA DE JULIO 2013
GRATIFICACIONES JULIO 2013
Reconocimiento Obligación Subv. 2012
Póliza seguro pecuario
DECRETO RECAUDACION JULIO 2013
BANNER 2PERIODICO MEDITERREO JULIO A DICBRE.
horario y jornada laboral
Permiso de obras vallado cv-166
Cajas fijas
Aprobación facturas
Adquisición 3 vehículos
Relación de facturas
Relación de facturas
NOMINA O.A.L. TURISMO JULIO-2013
nomina jubilados mes de junio
Nomina diputados julio 2013
expediente transferencia de crédito 8/2013 persona
Nomina julio 2013 personal funcionario y laboral
Distribución contenedor ayto. Matet reposición
PAGO FACTURA AGENDA CULTURAL MES DE JUNIO
Servi. asistencia publicación de contenidos elect
NOMBRAMIENTO REPRES. ACTA RECEP ARES PINV08/15
ALTAS TELEAYUDA (40 USUARIOS)
obras capilla san martin
Adjudicación mantenimiento ascensores
ANTICIPO SEPTIEMBRE
COMISIÓN DE VALORACIÓN SUBV.DEPORTE ADAPTADO
Asuntos varios personal
Suministro mobiliario Cardenal Ram Morella
estudio técnico termino municipal Torralba d pinar
Adjudicación expte. 145/2013
Pago Fra. Cosmoarte, teatro clásico Peñíscola 2013
Contrato con As. Cult. Metacau, actuación Artana
MD.2013 Tributos prov 3er periodo
Tasa consorcio 1/2 H. Cardenal Ram
Asistencia para encuesta equipamientos locales
Aprobación facturas
asistencia técnica inst. eléctrica Villanueva vive
SOLICITUD ANTICIPO
Relación de facturas
adjudicación auditorias energéticas
SUSTITUCIÓN SR. PRESIDENTE POR AUSENCIA
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2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125

05/08/13
05/08/13
05/08/13
06/08/13
06/08/13
07/08/13
08/08/13
08/08/13
08/08/13
08/08/13
09/08/13
09/08/13
09/08/13
12/08/13
12/08/13
12/08/13
12/08/13
12/08/13
12/08/13
12/08/13
12/08/13
12/08/13
13/08/13
13/08/13
13/08/13
13/08/13
14/08/13
14/08/13
14/08/13
14/08/13
14/08/13
14/08/13
14/08/13
16/08/13
16/08/13
16/08/13
16/08/13
16/08/13
19/08/13
19/08/13
19/08/13
19/08/13
20/08/13
20/08/13
20/08/13
20/08/13
20/08/13
20/08/13
21/08/13
21/08/13
21/08/13
21/08/13
21/08/13
21/08/13
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Liquidación intereses de demora parcelas aeropuert
Material oficina centro CEDES Segorbe
ASISTENCIA JURÍD AYTO.P.ARENOSO DEMNDA DESLINDE
bajas contratos laborales y cuotas colegio abogados
Aprobación facturas
PRODUCTIVIDAD AGOSTO-2013 TURISMO
Contrato menor contadores volumétricos de agua
Permiso de obra reconstrucción muro CV-1260
NOMINA AGOSTO-2013 TURISMO
Rectificación adjudicación servicios postales
PRORROGAS Y PRODUCTIVIDAD
Cajas Fijas
PUBLICIDAD SABADOS AGOSTO
SUSTITUCIÓN BOMBA PISCINA.
BAJAS TELEAYUDA (31 USUARIOS)
Publicidad Revista Ashotur nº 56
alquiler 65 vallas publicitarias y 4 autobuses
Quedada Comunity managers en Castellón (18 al 24 ju
20.000 bolsas troquelada para el Patronato Turismo
Campaña difusión guía móvil de la provincia
Mantenimiento soporte anual
Relación de facturas
Complemento Productividad Nómina Agosto 2013
Anticipo aportación mes de octubre hospital
Relación facturas nº 17 mes de Julio
ALTAS TELEAYUDA (50 usuarios)
Relación de facturas
Relación de facturas nº 18
Asuntos Varios Personal
Contratación Auxiliares de Recaudación
CONVENIOMOROSALQUERIA -ANUAL.2013
aprobación expediente y pliegos
Aprobación expte. y pliegos
Relación de facturas
Asignar Becas Complejo Socioeducativo Penyeta Roja
Relación de facturas
Error en relación de facturas
Reintegro liquidación subvención ter 1005 2010
Asistencia jurídica Argelita
Costes de participación el na Feria Fitur 2013.
transferencia de crédito
Aprobación de facturas
Modificar el Dto.1956 en 7€ aumento en importe tot
Modificar Dto. 1971, en 7€ aumento en importe tota
Cajas fijas
Cajas fijas
Transferencia de crédito
cajas Fijas
Cajas fijas
Asuntos Varios Personal
NOMINA BECARIOS PENYETA MES JULIO 13
NÓMINA BECARIOS PENYETA MES AGOSTO 13
NÓMINA DIPUTADOS AGOSTO 2013
Complemento Productividad Variable Agosto 2013
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2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152

21/08/13
21/08/13
21/08/13
21/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
22/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
23/08/13
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Asuntos Varios Personal
Adjudicación contrato obra POYS 2013 - SONEJA
Adjudicación contrato obra POYS 2013 - CASTELLFORT
transferencia de crédito
SERVICIOS DE IMPRENTA DIVERSO MATERIAL GRAFICO
PAGO REVISTA CASTELLÓ AL MES - AGOSTO
Publicación mensual "Revista Castellon-Provincia"
Reportaje DISFRUTA-CS, días 4,11,18 y 25 de julio
Campaña promoción programa "El Club buen turismo"
pago factura expediente contratación Peñíscola
Asistencia Jurídica Puebla de Arenoso
alquiler suelo stand, feria Map Pro Le Monde a Par
PUBLICIDAD PERIODICO "EL MUNDO" VERANO FI
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 11
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 9
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 7
facturas agosto 2013
GRATIFICACIONES AGOSTO
NOMINA MES DE AGOSTO 2013
Patrocinio Festival Música Arenal Sound (Burriana)
Pago 25% obra PAIM 2012 - NÚM.27
Pago 25% obra PAIM 2012 - Cabanes (Torre La Sal)
Pago 25% obra PAIM 2012 - CABANES (VENTA SAN ANTON
Pago 25% obra PAIM 2012 - CABANES (EL VENTORRILLO)
Pago 25% obra PAIM 2012 - núm. 85 - Nules
Pago 25% obra PAIM 2012 - NÚM. 99 - PUEBLA DE AREN
Pago 25% obra PAIM 2012 - NÚM.140 - VALL D'ALBA

PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. SUBSANACIÓN ERROR NUMERACIÓN ASIGNADA A PUESTO DE TRABAJO
DE JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA.
“La Excma. Diputación Provincial de Castellón, en sesión ordinaria del Pleno,
celebrada el día 25 de Junio de 2013, acuerda modificar la relación de puestos de
trabajo de personal funcionario para el ejercicio 2013, en la que se incluye la
creación del puesto de trabajo núm. 1038 Jefe de Servicio de Administración e
Innovación Pública.
Advertido error material en el número asignado a dicho puesto de trabajo, de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Presidencia y Promoción Económica
de 25 de junio de 2013, por unanimidad, el Pleno acuerda subsanar dicho error en la
forma siguiente:
DONDE DICE: 1038 Jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública.
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DEBE DE DECIR: 1308 Jefe de Servicio de Administración e Innovación
Pública.”
4. PROPOSICIÓN
PROVINCIAL.

DE

APROBACIÓN

DEL

REGLAMENTO

ORGÁNICO

Se procede antes de estudiar el asunto, a votar la urgencia de este punto y de
todos aquellos que constan en el Orden del día como proposiciones, así como del
Despacho Extraordinario, aprobándose por unanimidad.
A continuación toma la palabra el Diputado Sr. Gisbert, por el Grupo
Socialista.
Gràcies senyor president, senyores i senyors diputats. Bon dia a tots.
Assentem avui les bases del que són, d’alguna forma les noves regles de joc,
ací a la Institució de la Diputació Provincial i ho fem des de una voluntat de
permanència, de permanència en el temps per a que estes noves bases, estes
regles del joc, ens servisquen per a solucionar diferents situacions polítiques que es
puguen presentar.
Ens dotem avui, entre tots, d’un instrument, un instrument de treballa per a
funcionar millor, per a treballar millor, i ho fem des del consens, des d’un consens
que pretén regular, no només el que és el funcionament d’este Òrgan, del Ple, en el
que ara estem, sinó també que va molt més enllà i intenta abordar qüestions com
millorar en transparència, en qualitat democràtica, etcètera.
No fem amb això més que atendre a qüestions demandades per la societat
als polítics i qüestions que, com a polítics i representants públics ens tenim que
autoexigir, perquè no hi ha un llindar per la democràcia ni un llindar per la
transparència, sempre pot hi haver un més. No podem tampoc, a les demandes de
la ciutadania, com al camp, posar-li portes, però sí que podem construir camins
sobre este camp, camins per no xafar el fang, camins per transitar millor, d’una
manera més còmoda i saber també on anem.
Avui tenim un camí fet, tenim un instrument, tenim el medi, però com deia
aquell McLuhan el medi – i ho saben molt bé els companys de la premsa – el medi
és també el missatge.
I el missatge que donem amb este instrument nou, amb este camí, amb este
medi, és que som avui, esta Institució és més democràtica, més transparent, més
participativa i que vol treballar des del consens.
Això no lleva per a dir que nosaltres, el nostre Grup, pensàvem en un
reglament que nosaltres, des del nostre entendre, pensem que haguera pogut anar
encara molt més enllà, però bé, nosaltres no tenim la majoria i el joc de la política,
des d’eixa voluntat de consens, fa que apleguem a allò que podem aplegar atenent
la veu de tots, les pretensions de tots i que ningú isca perdent i que tots guanyem.
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Nosaltres no renunciem a un reglament encara molt més ambiciós però
pensem que açò era un pas endavant i estem d’acord en este reglament i el veiem
molt positiu.
Les propostes acceptades d’entre les que ha fet el Partit Socialista, com això
de la cimera d’alcaldes, a la que avui, senyor president, jo sí que voldria, insistir i
incidir que, els terminis legals del reglament no ens impedisquen no celebrar dins
d’este any una cimera d’alcaldes. Jo crec que encara que el reglament pels seus
terminis tarde a entrar un mes, dos mesos i ens clavem damunt dels pressupostos,
crec que la voluntat dels grups polítics sí que podíem ja celebrar molt prompte,
preparar-la amb suficient temps, una cimera d’alcaldes, abans d’acabar l’any.
Com deia, les propostes acceptades de la cimera d’alcaldes, el debat sobre
l’estat de la província, uns futurs i possibles manuals de responsabilitat social
corporativa, mesures de transparència.. són algunes de les coses que s’ha acceptat
de la nostra proposta i entenem que acceptar açò ben val un acord entre tots els
Grups.
Ací tenim doncs unes regles de joc i a partir d’estes regles buscarem i
trobarem sentit com deia Wittgenstein les regles del joc donen sentit al llenguatge i
en este cas donen sentit també i significat a la Institució.
No obstant, encara ens queda molt de camí per fer, no només en les regles
del joc sinó també en el contingut de la Diputació per a que siga un instrument al
servei dels nostres municipis i dels nostres ciutadans.
Moltes gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies senyor Gisbert.
Jo, subscrivint la part de la intervenció del portaveu adjunt del Grup Socialista,
vull simplement agrair la voluntat manifesta pels tres grups de la Corporació per a
aconseguir crec que el fet més destacable, perquè dotar-se d’un reglament no és
difícil, és una cosa que possiblement en un període de temps molt més curt es
podria haver fet i haver aconseguit arribar a este plenari, aprovar-lo i a partir d’ahi
tindre eixes regles del joc. Però eixes regles no eren vàlides o no eren
democràticament vàlides si no arribaven com han arribat avui, fruit de renúncies de
tots tres Grups a ningú tindre el reglament que ell voldria, ni el Partit Socialista ni el
Grup de Compromís ni el Partit Popular, però a tots tindre el reglament que volem
junts i crec que deixa renuncia, deixa suma de renuncies li dóna fortalesa
democràtica a esta Institució i el haver aconseguit que este reglament arribe per
consens crec que és el major valor d’aportació que els tres Grups podem fer-li hui a
la democràcia dins d’esta Institució.
A més, com bé s’ha ressaltat, crec que és de destacar el fet que siga el primer
document oficial aprovat per una Institució que tinga un capítol destinat íntegrament
a la transparència institucional perquè crec que com bé s’ha dit, és un deure atendre
les demandes socials que hui la gent planteja en institucions públiques i que el fet
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que siguem capaços de convertir cadascuna de les nostres decisions en una decisió
a l’abast del coneixement dels ciutadans ens reforça dia a dia en la nostra tasca.
Per tant, reitere l’agraïment als Grups i la felicitació per, a partir d’estos
moments, tindre un Reglament Orgànic que, com bé s’ha dit, correspondrà ara anant
executant-lo, provant-lo i interpretant-lo i que parteix de la voluntat respecte de les
convocatòries, com s’ha indicat, de evidentment complir-les en la major fidelitat
possible per a fer que tots els instruments que hui el Reglament ens dóna acaben
sent la fulla de ruta habitual d’esta Institució.
Gràcies a tots.”
Finalizada la intervención del Sr. Presidente, se procede a la votación del
dictamen.
“Dada cuenta de la propuesta de Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Castellón planteada por la Junta de Portavoces constituida al efecto,
cuya última sesión ha sido el 6 de septiembre de 2013, todo ello al efecto de regular
convenientemente el marco de funcionamiento de los órganos corporativos de esta
Administración y de acuerdo con los límites establecidos en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de Bases del Régimen
Local en el que se establece el régimen de tramitación de la citada norma, en
función de su contenido reglamentario.
Por lo que en base a todo ello el Pleno de la Diputación, por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Castellón.
SEGUNDO. Someter a información pública el citado Reglamento, por plazo
de 30 días, al efecto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al
mismo, significando que en el supuesto de no presentarse se entenderá
definitivamente aprobado.”
5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
LA PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS CINCO AGENTES DE
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LOS CENTROS CEDES Y DEL
CENTRO DESARROLLO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN RURAL DEL ALTO
PALANCIA.
“Vista la Orden 26/2013, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, por la que se convocan las subvenciones destinadas a
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financiar la prórroga de subvención por la contratación de agentes de empleo y
desarrollo local e el ejercicio 2013.
Vista la Memoria del proyecto para la prórroga de la subvención de agentes de
empleo y desarrollo local.
Considerando la necesidad de prórroga de la contratación de los cinco
agentes de empleo y desarrollo local para los Centros de Dinamización Económica y
Social (CEDES) ubicados en Albocàsser, Lucena, Vall d´Alba y Segorbe y para el
Centro Desarrollo, Información y Promoción Rural del Alto Palancia de Villanueva de
Viver.
Vistos los informes favorables de Intervención y de la Jefa del Servicio de
Promoción Económica y Relaciones Internacionales.
La Corporación por unanimidad, acuerda:
Primero: Solicitar la subvención por importe de 73.500,00 euros para atender la
financiación parcial de los gastos derivados de la prórroga de la contratación de los
cinco agentes de empleo y desarrollo local para los Centros de Dinamización
Económica y Social (CEDES) ubicados en Albocàsser, Lucena, Vall d´Alba y
Segorbe y para el Centro Desarrollo, Información y Promoción Rural del Alto
Palancia de Villanueva de Viver.
Segundo: Adquirir el compromiso de consignar en el presupuesto de 2014 las
dotaciones económicas necesarias que permitan hacer frente a la aportación
provincial derivada de la prórroga de la contratación de los cinco agentes de Empleo
y Desarrollo Local, tanto en retribuciones brutas como en las cuotas a la Seguridad
Social.
Tercero: Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para su tramitación.”
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 2054 DE FECHA
30 DE JULIO DE 2013 REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DE UN ACUERDO
MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES, QUE TRAMITA LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN EXPTE.
2/2013 (13).
“En la Comisión de Hacienda, contratación y Especial de Cuentas, celebrada
el día de la fecha, se dio cuenta del decreto de presidencia nº 2054, de fecha 30 de
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julio de 2013, referente a la adjudicación de un acuerdo marco para la prestación del
servicio de mantenimiento de ascensores, que tramita la Central de Contratación.”
El Pleno queda enterado.
7. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 2070 DE FECHA 2
DE AGOSTO DE 2013 REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DE UN ACUERDO
MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIAS
ENERGÉTICAS QUE TRAMITA LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN EXPTE.
3/2013 (14).
“En la Comisión de Hacienda, contratación y Especial de Cuentas, celebrada
el día de la fecha, se dio cuenta del decreto de presidencia nº 2070, de fecha 2 de
agosto de 2013, referente a la adjudicación de un acuerdo marco para la prestación
del servicio de auditorias energéticas, que tramita la Central de Contratación.”
El Pleno queda enterado.
8. DICTAMEN DE SOLICITUD DEL CLUB DE CAZA LA ATALAYA DE
INTEGRACIÓN DE LOS TERRENOS DE ESTA DIPUTACIÓN SITOS EN
ALCALÁ DE XIVERT DECLARADOS MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA
ANEXÁNDOSE AL COTO DE ALCALÁ DE XIVERT.
“Visto el escrito del Club de caza la Atalaya de Alcalà de Xivert solicitando se
puedan integrar los terrenos pertenecientes a esta Diputación sitos en la Partida
Raco de Xivert, Portell y Ametller declarados montes de utilidad pública, anexando al
total del Coto de Alcalá de Xivert un total aproximado de 150 Ha, que quedan fuera
de su acotado con la finalidad de control de especies causantes de accidentes y
gestionando un mayor aprovechamiento de la caza dentro del perímetro de su
acotado.
Visto que el inmueble denominado Castillo de Xivert en el término municipal
de Alcalà de Xivert figura inscrito en el Inventario de Bienes de esta Diputación, en
el epígrafe I, inmuebles de naturaleza rustica, con el nº 1, con calificación de bien
patrimonial y con el nº 25 en el epígrafe 8, bienes y derechos revertibles respecto al
derecho de vuelo arbóreo Patrimonio Forestal del Estado; finca adquirida con
destino a repoblación forestal según escritura de adquisición de 11 de marzo de
1957. La finca figura inscrita en el Registro de la Propiedad San Mateo, tomo 85,libro
35, folio 21, finca 4962, rústica: heredad en Alcalá de Chivert, partida Estopet,con
superficie de 132,31,22,00 áreas. Linda: norte camino, Sur Azagador, este camino,
oeste L.P.
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En el Catastro Inmobiliario figuran las siguientes parcelas 81, 90, 102,200,
201, 202 ,210 del polígono 37 en Alcalà de Xivert.
Visto ha sido sometida a información pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de 17 de abril de 2012 y tablón de anuncios de la Diputación la solicitud
cursada por el citado club de integración de los terrenos para su anexión al coto de
Alcalá de Xivert no habiendo sido presentadas solicitudes de titulares colindantes.
En los terrenos que conforman la finca se halla enclavado el Castillo de Xivert,
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento, código de
identificación R-I-51-0010691.Conjunto arquitectónico, castillo, torre mayor, albàcar
amurallado y poblado rodeado de murallas.
Visto que la asociación solicitante Club de caza la Atalaya en Alcalá de Xivert
figura inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana
con el nº 2120 de la sección 1ª.
Visto el pliego de condiciones técnico-facultativas para la ejecución del
aprovechamiento cinegético en montes de utilidad pública de fecha 24 de
septiembre de 2012 de la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de
Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente.
Visto el informe emitido por la técnico de desarrollo rural de esta Diputación y
el pliego de condiciones técnicas para la cesión de uso para aprovechamiento
cinegético elaborado por los servicios de Medio Ambiente de esta Diputación de
fecha 20 de junio de 2013.
Visto el entorno de delimitación de protección del BIC, Castillo de Xivert según
disposición transitoria primera de la Ley 5/2007 de 9 de febrero de la Generalitat, de
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Vistos los informes de Secretaría y de Intervención.
Visto el articulo 187 de la Ley 8/2010 de 23 de junio del Régimen Local de la
Comunidad Valenciana
Considerando concurren fines de utilidad publica, dada la finalidad de control
de especies causantes de accidentes y la gestión del terreno para un mayor
aprovechamiento de la caza y el interés que supone el fomento del turismo
cinegético en la provincia .
Considerando que el Club la Atalaya de Alcalà de Xivert reúne las condiciones
requeridas por tratarse de una entidad privada sin ánimo de lucro y su destino lo es
a un fin de interés social relacionado con actividades deportivas de carácter
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cinegético que van a redundar en beneficio de los vecinos y en general de la
circulación en las zonas, agrícolas y viarias que pudieran resultar afectadas.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 3 de
septiembre de 2013 el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1º Ceder el uso al club la Atalaya de Alcalà de Xivert ,por plazo 5 años, para
la anexión al coto de caza de Alcalá de Xivert, de los terrenos de esta Diputación
arriba citados sitos en Alcalà de Xivert, de naturalaza rústica, inscritos en el Registro
de la Propiedad San Mateo, tomo 85,libro 35, folio 21, finca 4962, con una superficie
de 132,31, 22 ,00 áreas, excluyéndose los terrenos en los que queda enclavado el
BIC denominado Castillo de Xivert y la zona de protección de 200 metros conforme a
plano adjunto, sin perjuicio de los límites de las zonas de seguridad legalmente
establecidas en la legislación sectorial, y con la contraprestación de instalación de
un cubre contenedor de madera en la zona de aparcamiento junto al Castillo en las
condiciones que se indican en el pliego elaborado por los servicios de Medio
Ambiente de esta Diputación.
La finalidad de la cesión de uso de los terrenos es la de su destino a
aprovechamiento cinegético deportivo que evite daños y accidentes que puedan
provocar los animales en la circulación de vehículos por carreteras y caminos y
bancales y zonas de cultivo agrícola, conforme a los pliegos redactados al efecto
arriba relacionados, de de condiciones técnico-facultativas y de condiciones
técnicas.
2º Aprobar los pliegos de condiciones elaborados al efecto arriba citados que
ha de regir la cesión de uso para el aprovechamiento cinegético de los terrenos
propiedad de Diputación de Castellón situados en el entorno del Castillo de Alcalá de
Xivert con la exclusión de la zona de delimitación del Bien de Interés Cultural ya
indicada.
3 º El Club la Atalaya deberá de señalizar la zona cuyo uso se cede a efectos
de evitar cualquier accidente respecto de accesos al Castillo y aledaños, debiendo la
práctica de la caza deberá de realizarse de acuerdo con la normativa en vigor tanto
en cuanto a modalidad, numero, zonas de especial protección medio ambiental y
cultural, señalizando la zona a efectos de evitar cualquier accidente respecto de
accesos al Castillo y aledaños, de acuerdo con las prescripciones señaladas en los
pliegos y respetando las zonas de seguridad legalmente establecidas así como la
normativa de protección medio ambiental atendiendo a la ubicación de la finca.
A su vez, al objeto de favorecer el turismo cinegético en la provincia, el Club
facilitará la posibilidad de practicar la caza a terceros que no ostenten la condición
de socios.
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4º Dar audiencia el presente acuerdo al Club la Atalaya por plazo de diez días
junto con los pliegos arriba indicados a efectos de aceptación.
5º Dar audiencia a la Consellería de Cultura y Deportes por plazo de diez
días, a efectos de en su caso, presentaciones de alegaciones respecto del entorno
de protección del BIC, remitiéndose los pliegos de condiciones.
6º Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y a la
Dirección Territorial en Castellón de la Consellería de infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente a los efectos procedentes.
7º El presente acuerdo queda condicionado en su eficacia a la ausencia de
alegaciones respecto de los apartados anteriores.
8º Facultar al Presidente de la Corporación para la firma del contrato al efecto
y desarrollo del expediente”
9. DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL MONTAJE DE LA
EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE BBAA DE CASTELLÓN.
Toma la palabra el Sr. Martí, por el Grupo Socialista.
“Gràcies senyor president.
Nosaltres, com fem en els reconeixements extrajudicials, votarem en contra
encara que manifeste l’acord nostre en l’exposició i en la seua finalitat. Estem en
desacord en el que és el procediment.
Moltes gràcies.”
Finalizada su intervención se procede a la votación del punto 9.
“Vista la factura nº 437 de fecha 25 de junio de 2013 emitida por JOSE ARTE
S.L CIF B-97324175 que importa 4.000,00 € en concepto de montaje de exposición
Vicente Andrés Estellés en Museo BBAA de Castellón, que se ha realizado a través
de la colaboración entre la Academia Valenciana de la Lengua y la Diputación
Provincial de Castellón
Resultando que se ha emitido informe por la sección de Cultura.
Considerando que, según se desprende del informe:
1. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
el Diputado Delegado de Cultura.
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2. Que la cantidad reclamada es procedente en cuanto a su importe,
concurriendo en todo momento el principio de buena fe y el interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y de Compromís y los votos en contra del PSOE, acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa JOSE ARTE S.L. CIF B97324175 de la cantidad de 4.000,00, importe de la factura arriba relacionada,
supeditando la autorización, disposición y reconocimiento del gasto a favor de la
mencionada empresa, a la aprobación de un expediente de modificación del
presupuesto de gasto del ejercicio 2013, de acuerdo con lo establecido en el art. 177
del RDL 2/2004 de 5 de marzo del T.R.L.R. de las Haciendas Locales).
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.”
10. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE
BIENES Y DERECHOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
“Examinado el procedimiento de rectificación del Inventario de Bienes en el
que se reflejan las altas y bajas y demás alteraciones recogidas de 21 de junio a 31
de diciembre de 2012.
Visto el artículo 32 de la Ley 33/2003 de de 3 de noviembre ,17 y siguientes
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986 y demás
legislación concordante.
De conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda de 3 de
septiembre de 2013, por unanimidad, el Pleno acuerda aprobar la rectificación del
inventario de bienes y derechos de esta Diputación a 31 de diciembre de 2012.

RESUMEN GENERAL DEL PATRIMONIO PROVINCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO
PATRIMONIO – BIENES ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

360.866.667,20 €
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AUMENTOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1.021.045,74 €
SUMA

BAJAS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

361.887.712,94 €
553.941,26 €

TOTAL ACTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

361.333.771,68 €

PASIVO
PATRIMONIO PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

133.695.219,79 €

AUMENTOS DESDE EL 21 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2011

554.207,33 €
SUMA

134.249.427,12 €

AMORTIZACIONES DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2012

16.120.175,06 €

TOTAL PASIVO CAPITAL PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012.OPERACIONES DE PRÉSTAMO

118.129.252,06 €

PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

243.204.519,62 €

11. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPTE. 2/2013 DE RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
Por la presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Martí.
“Gràcies senyor president.
Nosaltres aquí ens abstindrem, com també fem habitualment en els dictàmens
d’aprovació expedients. Entenem que les factures s’han de pagar però ens abstenim
també pel tema del procediment.
Pot ser també demanaríem perquè en la Comissió se’ns va comentar que hi
ha alguna factura que és del 2011 que no s’havia pagat perquè els proveïdors no
l’havien aportada. Seria convenient també que, tal vegada, els propis Serveis de la
Diputació estigueren al tant i reclamaren estes factures.
Moltes gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
En este caso, de las 4.800 facturas que anualmente tramita la Diputación,
llegan, en muchas ocasiones responsabilidad exclusiva de la Empresa que emite la
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factura, alguna tardía. Mañana mismo podría aparecer una factura remitida, como ha
ocurrido en casi doce ocasiones en estos últimos meses, por Correos o por cualquier
otra empresa, que teniendo derecho a cobrarla no la emitió en su día y la emite
ahora con retraso. La normativa, justamente lo que impide es, y damos cumplimiento
con precisión en esta Diputación, lo que impide es pagarles tarde pero si ellos
emiten la factura tarde y es desconocida, es decir, no existe ninguna norma que
obligue a las empresas a emitir la factura de inmediato. Por tanto, todos los años, las
4.800 facturas que nos llegan anualmente no terminan de llegar el 31 de diciembre,
siguen llegando en enero, siguen llegando en febrero y algunas llegan incluso con
años de demora, lo cual no nos excluye de la responsabilidad de pagarles porque el
servicio fue prestado, pero nosotros no podemos perseguir a nuestros 4.800
proveedores a que cada uno de ellos nos envíe cada una de las facturas que
tramitan todos los departamentos. Nosotros cumplimos gracias a nuestros
trabajadores con nuestras obligaciones pero las de las empresas, como es el caso
de los 22.761 euros del cómputo total de facturas de años anteriores que han
remitido empresas, pues es su responsabilidad. Es un dinero que además teníamos
consignado y por tanto no hace falta ni siquiera modificar el presupuesto porque
serán pagadas con inmediatez y con un periodo medio de pago de 17 días.”
A continuación toma la palabra el Vicepresidente Barrachina y finalizada su
intervención se procede a la votación del dictamen.
“Formada por la Intervención relación de facturas del año 2012 que, estando
conformadas por los servicios correspondientes, no figuran reconocidas en la
contabilidad provincial, visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el
Pleno de la Diputación por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y de
Compromís y la abstención del PSOE, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar el expediente 2/2013 de reconocimiento de gastos del ejercicio 2012
por un importe total de 22.761,12 €, con imputación a la aplicación presupuestaria
que figura en la operación contable RC, según el siguiente detalle:
Proveedor
Manuel
Sánchez
Martí
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos

Nº factura y fecha
46 de 20/5/12

Concepto
Trofeos maraclot

6000006044
de 22/10/12

Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos

6000006045
22/10/12
6000006046
22/10/12

de

Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos

6000006047
22/10/12

de

Septiembre
2011,
prestación
servicios
terceras entregas
Octubre 2011, prestación
servicios terceras entregas
Noviembre
2011,
prestación
servicios
terceras entregas
Diciembre
2011,
prestación
servicios
terceras entregas

de

Importe
180,00 €

Nº RC
44088

1.208,03 €

44073

3.837,18 €

44073

845,41 €

44073

1.168,79 €

44073

9p10092013.doc

20

Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Sdad.
Estatal
Correos y Telégrafos
Primera
Plana
Producciones, S.L.
Primera
Plana
Producciones, S.L

4600014613
22/10/12
4600014614
22/10/12
4600014615
22/10/12
4600014616
22/10/12
4600014618
22/10/12
4600014619
22/10/12
4600014620
22/10/12
12/040
16/07/2012
12/049
1/08/2012

Schindler, S.A.

3472523784
de
29/11/12
01217310
de
2/11/2012
106 de 24/12/2012

Unimat Prevención
Grup Castellonense
de Medios, S.L.

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Enero 2012, prestación
servicios terceras entregas
Febrero 2012, prestación
servicios terceras entregas
Marzo 2012, prestación
servicios terceras entregas
Abril
2012, prestación
servicios terceras entregas
Mayo 2012, prestación
servicios terceras entregas
Junio 2012, prestación
servicios terceras entregas
Julio 2012, prestación
servicios terceras entregas
Sonido sala, rueda prensa
cierre FIB 2012
Sonido sala, rueda prensa
cierre Costa de Fuego
2012
Rep. ascensor CEDES
Lucena
De 13/4 a 12/7/12, cuota
servicio prevención
Spots publicitari festes
Sant Pasqual, 2012
TOTAL

418,00 €

44073

1.596,40 €

44073

553,09 €

44073

321,15 €

44073

725,98 €

44073

2.414,99 €

44073

1.376,35 €

44073

450,00 €

44070

450,00 €

44070

798,21 €

44074

5.417,54 €

44075

1.000,00 €

44076

22.761,12 €

12. DACIÓN DE CUENTA DE LA INFORMACIÓN A REMITIR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA ORDEN
HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, 2º TRIMESTRE 2013.
“De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno de la información, correspondiente
al segundo trimestre de 2013 remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de los modelos normalizados y de los formatos de ficheros de
carga masiva, referidos tanto a la Diputación Provincial como a los Organismos
Autónomos Patronato Provincial de Turismo y Escuela Taurina, con el siguiente
contenido:
a) Formularios de comunicación del presupuesto actualizado, así como los
datos de situación de ejecución al final del trimestre vencido
F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica por Capítulos Gastos/Ingresos
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F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes.
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes
F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
F.1.1.A3 Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución)
b) Formularios anexos que recogen la información de ajustes contenidos en la
actualización del informe de
intervención de cumplimientos de objetivos e
información detallada de éstos para relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos
con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo
de Cuentas (ajustes SEC):
F.1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el
saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o
necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de
Cuentas. (Actualización trimestral).
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la regla del Gasto.(Actualización
trimestral)
F.3.0 Datos generales del informe actualizado de evaluación.
F.3.2 Informe evaluación – resultado estabilidad presupuestaria grupo
Admón. Pública.
F.3.3 Informe de cumplimiento de la regla del gasto.
F.3.5 Comunicación de datos y firma del informe de evaluación cumplimiento
de objetivos Ley Orgánica 2/2012.”
El Pleno queda enterado.
DESARROLLO SOSTENIBLE
13. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA, RELATIVA A LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN
EL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DEL
AÑO 2013.
El Sr. Presidente concede el uso de la palabra al Diputado Sr. Colomer.
“Moltes gràcies senyor president.
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El Grup Socialista torna a portar un tema que considerem és molt important
per al futur de la nostra província, el nostre territori i la nostra societat.
Estic parlant de nivells de cohesió, de convivència, d’harmonia, d’una
determinada concepció de província, el paradigma del model socioeconòmic. No és
un tema temàtic estrictament lligat al medi ambient o al tractament de residus sòlids
urbans, va molt més enllà, per tant voldríem donar-li jerarquia al debat d’avui i a la
moció, al tenor i a la lletra i a l’esperit de la moció, de la iniciativa que presentem.
Una moció carregada de raons i d’arguments. Hem cuidat moltíssim perquè a
més no és una moció estrictament nostra, és una moció patrimoni de tot un
moviment, una marea humana, ciutadana, tècnica, científica, del batec popular, no
del Partit Popular, del batec popular, veritat? de moltíssima gent. Tant de bo fora
també el “pàlpit”, l’emoció compartida també per vostès finalment.
És un argumentari que té un caràcter mediambiental però també té molt a
veure amb la defensa de la salut pública, té un caràcter pedagògic, de canvi de
cultura social, de cultura també administrativa, de les polítiques que s’han practicat,
de les convencions de sempre, és un canvi, és un argumentari lligat al paradigma
tecnològic i posem l’accent també i sobre tot, és una de les, en la part expositiva,
però en la part dispositiva posem l’accent i el focus en el que és la fragilitat legal que
presenta el pla.
Per tant, es pot reaccionar, hi ha escenari des del punt de vista de l’espai
judicial com a un instrument de l’estat de dret per a aturar el que nosaltres pensem
pot ser un error de gran transcendència negativa per al futur del nostre territori.
La Generalitat Valenciana, i vostès també, amb un desesperat i destacadíssim
entusiasme que, fins i tot a nosaltres, ens va sorprendre en gran manera, han
presentat un nou pla integral de residus que com a mínim resulta molt inquietat. El
seu PIR no és que òbriga la porta sinó que santifica la incineració. Això no s’havia
vist mai. Érem, fins fa poc, deutors del darrer PIR que tampoc es va portar fins les
darreres conseqüències i no va ser un èxit de document i d’estratègia de treball en el
conjunt de la Comunitat, data del 97, però sols d’una manera informal, no
estrictament lligada al document que hi havia de directrius, es va parlar de la
incineració, es va parlar de Vall d’Alba, l’alcalde ho recordarà perfectament, es va
parlar d’algunes hipòtesis al nostre territori i també en altres províncies de la
Comunitat.
Però el PIR a diferència de l’anterior, el del 2013, el que vostès, en solitari,
pretenen portar endavant santifica explícita, expressament la incineració. La pròpia
memòria del PIR ja és tota una capitulació en els objectius alternatius perquè hi ha
alternativa a la incineració. Vostès fixen ahí un dogma inquebrantable de que no i sí
que hi ha alternativa.
Es plantegen, clar, en el PIR, en la memòria que l’acompanya, en el nou, en el
del 13, fixen unes xifres ridícules per a la recuperació, per al reciclatge i per a la
reutilització, estratègicament, entre cometes, creant les condicions, el caldo de cultiu,
per a que la incineració siga l’eufemisme de la “valorización energética”, la
interpretació errònia de la normativa marc europea, siga la gran panacea on abraçar
l’única solució possible. No és veritat.
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Crec que era Keynes qui deia que el tema no està en crear noves idees sinó
saber desfer-se de les velles i, en este sentit, nosaltres volem deixar mol clara una
qüestió que està al debat de l’opinió pública. Crema és lo vell, cremar és lo antic. No
és cert que a Europa abracen les, abracen de braça pot ser, però recolzen la
incineració, com diu la senyora Bonig, no sap de què parla, o si que ho sap, però
manipula, intoxica.
Es tanquen incineradores en Europa. Jo els convide a traure el cap i a parlar
en els seus euro parlamentaris i saber com van les tendències avui en dia.
Però no és el nostre tema, en tot cas. El tema és el consens, esta Casa, no?
Este santuari de la democràcia, per dir-ho així, el Palau de Las Aulas, expressió del
sentiment municipalista d’esta província. El tema és el consens que vam aconseguir
en el cas Alcora. Això no pot ser “flor de un día”, no pot ser un error seu sinó que ha
de ser una constància. Invocaríem la coherència i la lleialtat a les votacions.
Aquell dia que vam dir que no a la incineradora d’Alcora, era una qüestió reial,
un miratge, un mal son, era una postura seua forçada, interessada? Per tant,
invoquem avui la coherència, avui tota la província de Castelló i el futur és Alcora. El
que no vullgues per a.. és a dir, si no és bo per Alcora no deu ser bo per a ningú, per
a 135 municipis i una entitat local menor.
Vull acudir també a l’argument, als quatre o cinc que plantegem en el tenor de
la moció, però també a l’experiència acumulada ja en esta Casa, a la significació del
vot del Grup Popular, que és fonamental per a tirar endavant o no les votacions.
El PIR que presenten és fràgil legalment, per això vostè, clar, però vostès
deurien interpretar com nosaltres i com la societat de Castelló esta qüestió. El PIR
és vulnerable legalment i per això han d’usar els instruments democràtics per a ferho saber a la Generalitat, en última instància, la principal responsable, senyor
President.
Per què? Com a Castellá Lleó i en altres comunitats. Els mateixos errors han
sigut objecte d’un recurs que ha prosperat. No determina la ubicació de les
incineradores, no pot ser d’eixa manera. No aporta el número de les que es van a
construir ni els volums de tractament i no complix els mínims exigits per la directiva
marc de residus quan a objectius de reciclatge, reutilització i reducció. Per tant, és
vulnerable.
En la pròpia utilització de lo vell, en la implantació de les incineradores, que
no és transparent i les últimes lleis i jo crec que això ho podem subscriure – venim
d’aprovar un reglament que aposta i que fitxa en la transparència, que tributa en la
transparència – per tant hi ha normativa europea transposada ja a la legislació
espanyola que reclama que les qüestions lligades al medi ambient siguen
transparents. Esta llei parla d’incineradores però amaga el gruix de la informació
imprescindible per a que puga ser encaixada esta opció als territoris i això, insistim,
en altres comunitats ha sigut matèria objecte d’un recurs. Aquí deuria ser-ho i jo
convide a esta Diputació a arreplegar esta bandera, esta sí que és una bona
bandera per a defensar els interessos territorials i socials.
Presentem onze punts i acabe, els coneixen tots si han tingut l’interés de llegir
la moció.
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El recurs contenciós és important perquè ho han fet altres comunitats, altres
institucions democràtiques i perquè dóna un escenari, es presenta un escenari molt
interessant per a guanyar esta batalla.
Compromisos d’alternativa, de pedagogia i de canvi cultural, molt important,
perquè diem que estem en contra de la incineració però perquè estem a favor
d’altres opcions que per a nosaltres són el futur, són el progrés i és el que la nostra
societat, segur, estaria disposada a seguir sí es treballa adequadament. Més
pedagogia, més canvi cultural, més investigació, més innovació.
També fixem la importància com a ajuntament d’ajuntaments d’ajudar als
municipis a canviar els PGOU’S, a barrar el pas, a impedir la ubicació de les
incineradores. Hi ha pobles de vostès que han plantat cara. Jo no m’imagine a
l’alcalde que dirà alegrament que sí, ajudem, anticipem, fem una política de
prevenció dels problemes. Si digueres, és que no hi ha alternativa, siguem més
papistes que el Papa, és la incineració, cremar.. no. Hi ha alternativa, hi ha
alternativa? Sí que hi ha alternativa, doncs per tant, prenguem una posició moderna,
avançada, en defensa.., i de prevenció dels problemes i dels conflictes socials, que
no cal ser un gran endeví ni tindre un gran oracle per saber el que passarà. Ningú
voldrà, llògicament, ningú voldrà, ningú ha de voler una incineradora al seu terme i
esta moció crida a crear condicions administratives urbanístiques per a que això els
ajuntaments ho tinguen fàcil i no siga un “decretazo” des de dalt el que les incruste
en la seua geografia.
I, per tant, declarar la província de Castelló lliure d’incineració.
Demanem el vot per la salut, per la sostenibilitat, salut humana i ambiental,
per la memòria d’aquesta Casa votant no a incinerar en Alcora, perquè avui tota la
província pot ser Alcora i això estaria molt bé.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president. Senyores diputades i senyors diputats.
En el seu moment, nosaltres vam demanar ja que seria, com a mínim,
important, que ens digueren exactament on tenen previst segons el PIR posar eixes
incineradores. En qualsevol cas, este debat que és cert que no és la primera vegada
que es produeix i que hi ha l’exemple del que va passar a l’Alcora, que nosaltres
també ens il·lustra per a posicionar-nos avui ací, és un debat que és difícil per a mi,
és complex perquè no tinc cap formació específica en la matèria i per una qüestió de
responsabilitat quan un enfronta un debat sobre el que no en sap personalment res,
doncs jo actue en base a la intuïció i a la informació.
A mi la intuïció em diu que tenim massa residus. Sembla evident i supose que
estarem d’acord i que segurament el problema és fins i tot anterior al que apuntava
el Partit Socialista en la seua moció de si s’ha reciclat el suficient o no. És previ, és
anterior. Ara que no se m’enfaden els de Benicarló quan pose este exemple, però,
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com a fruit, la carxofa està mal dissenyada, quan acabes de menjar-ne hi ha més al
plat que abans de començar, és com la compra de Mercadona, jo faig compra a
domicili, ve la senyora que em porta la compra, el dijous em porta dues bosses i
quan acabe d’omplir la nevera en tinc huit o nou de bosses de deixalles, el cartró
dels iogurts, el plàstic de no sé què, el poliespan de la mortadel·la, el no sé què dels
iogurets de la xiqueta... el problema segurament és anterior, tal vegada, haurem de
fer una llei d’envasos per a no generar tants residus. És que en fem unes quantitats
industrials que no tenen cap sentit, és que te’n vas a comprar-te una revista al
quiosc i el quiosquer et diu: li llevem el cartró i el plàstic, no? doncs per a què el
posen? Si li pregunta a tot el mon i tot el mon li diu que sí, per a què o acaben
posant? És precís que per a comprar quatre talls de mortadel·la m’hagen de posar
un tros de plàstic, un de paper i un de poliespan d’eixe blanc? Segurament no.
Però mentre resolem eixe problema que és previ, avui tenim un problema reial
que és d’una quantitat enorme de residus que alguna cosa n’haurem de fer amb ells
i ahí s’acaba la intuïció i comença la informació i també per coherència doncs
busque informació en els fòrums que considere més preparats.
En eixe sentit, per exemple, se m’acudeix que un dels que hem va donar
major informació era unes jornades que s’han realitzat a la Universitat Autònoma de
Barcelona que es deien “L’escalfament global, incineració de residus, solució o
problema” i al final de la conclusió, era.., havien reunit allí diferents experts, una cosa
semblant al que hem fet en esta Casa pel tema del fracking i aquella gent acabaven
dient que havien avantatges i hi havia inconvenients. Entre els avantatges
subratllaven la recuperació energètica, la recuperació del volum, la escassa
ocupació de terrenys, les instal·lacions no han de ser necessàriament molt grans, la
possibilitat d’implantació de prop de nuclis urbans, no és el mateix que un abocador,
la possibilitat de tractar residus diferents, sempre que tinguen un poder calorífic
adequat; però també subratlla inconvenients i diu: generació de gasos contaminants
que cal tractar adequadament, costos d’inversió, la operació, de operació i de
manteniment, són elevats, diu possibilitat d’aturades per avaria, cal disposar d’una
gestió alternativa, si durant tres dies no funciona la planta l’acumulació de tones que
se’n pot produir, haurien de saber exactament on les haurien de posar, necessitat
d’un dipòsit controlat per al rebuig, com a mínim per a les cendres, diu que les
escòries són potencialment valoritzables i baixa flexibilitat, baixa adaptació de
fluctuacions de la generació de rebuig.
I el resum que fan, que em recorda al resum aquell, que en esta Casa, ens va
fer posicionar-nos sobre el fracking. Diu: després de tots els debats les aportacions
de tots els tècnics i científics que participen en les jornades fetes per la Universitat
són unànimes i són contundents, diuen, textualment: “no hi ha tecnologia segura
d’incineració de residus. Tota activitat d’incineració té uns impactes a la salut de les
persones i al medi ambient. L’atmosfera no s’ha d’utilitzar com un gran abocador.
Aquesta no és la solució. Les alternatives són la prevenció de residus i la gestió dels
recursos amb estratègies de sostenibilitat ambiental, social, econòmica i en
definitiva, de salut, que apuntava el senyor Colomer, a més a més. La incineració
amb recuperació d’energies, un sistema de tractament tèrmic, de poca eficiència
energètica, malbaratador de recursos materials i energia, productor de tòxics que no
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existeixen al medi, desincentivador del reciclatge i amb poca capacitat de generar
treball i sostenibilitat.”
La mateixa coherència que em va dur a posicionar-me d’acord amb els
experts sobre el fracking ens porta al nostre Grup a posicionar-nos a favor de la
moció presentada pel Partit Socialista.”
Sr. García:
“Gracias Sr. Presidente. Buenos días.
Bien, les tengo que anunciar que discrepo profundamente de los dos debates
que han hecho tanto el Sr. Colomer como el Sr. Enric Nomdedéu, porque no es de
esto de lo que estamos hablando. Porque ustedes hablan de la incineración como si
fuese que la basura se recoge y se va directamente a incinerar, cuando esto es
totalmente incierto. No tiene nada que ver el tema de Alcora con el tema del PIR.
Yo, lo que personalmente creo es que ustedes, principalmente el Partido
Socialista, sigue buscando el enfrentamiento. Después que lo del fràcking no le
saliese bien porque esta Diputación tomó la consideración de hacer una comisión y
hacer lo que la comisión de técnicos dijesen, en este caso estamos hablando de otro
tema diferente. Ustedes están vendiendo a la sociedad que vamos a, que
proponemos que se queme directamente todo.
Yo creo que usted ha pertenecido al Consejo de administración de Reciplasa
y sabe perfectamente como están los datos. Creo que están tirando por el suelo el
tremendo esfuerzo que esta provincia ha realizado en el tema de gestión de
residuos. Porque muchos de los puntos que usted pone en su moción ya se están
realizando.
Mire, la provincia de Castellón es la primera provincia que somos
autosuficientes y que ha puesto en funcionamiento las tres plantas de tratamiento.
Estamos haciendo unos tremendos esfuerzos en reciclaje, en recuperación, en triaje,
y hemos hecho una inversión bárbara, brutal, en las tres plantas. Lo que plantea el
PIR es que después de tratarla, de recogerla, de sacarle todo el rendimiento, se
tendrá que hablar, se tendrá que empezar a hablar de qué tendremos que hacer con
ese rechazo, porque lo que es del siglo pasado es seguir vertiendo. En Europa hay
más de cuatrocientas incineradoras, que usted decía, y este PIR va en perfecta
sintonía con el tema europeo.
¿Porqué se tumbó lo de Castilla León? que usted ha dicho. Mire en esta
provincia, porque allí, en Castilla León, los planes zonales no estaban en
funcionamiento, en esta Comunidad los trece planes zonales están en
funcionamiento, creo que hay alrededor de diez plantas de tratamiento y ahora
tendremos que ver que es lo que hacemos con todo esto.
En el tema de educación ambiental, pues mire también vuelve a fallar,
también vuelve a fallar porque en esta provincia, le voy a leer algunos datos, mire,
hay tres municipios Alcalà de Xivert, San Rafael del Río y Benicarló que están entre
las mejores de la Comunidad Valenciana en la recogida selectiva de acera en
envases, papel y cartón. Está previsto iniciar en pocas semanas nuevas visitas a la
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Planta de Algimia. Por la planta de Reciplasa han pasado más de 6.000 personas a
visitarla. Estamos también poniendo en funcionamiento un proyecto pionero, que
usted ya dice, en la zona I, con bolsas que son biodegradables.
En definitiva, estamos haciendo un esfuerzo de recuperación de materiales y
lo que plantea este nuevo PIR es, después de todo lo que está, no es quemar
basura, porque usted tiene que saber que pasa por la planta, la recogen los
ayuntamientos, entra la bolsa, se hace una serie de tratamientos y con lo último,
veremos a ver lo que tenemos que hacer. Incluso antes de llegar a la incineración se
está hablando del CDR.
En la planta de Reciplasa estamos por debajo de los parámetros que ya se
marca. Estamos prácticamente en un 45% de rechazo, o sea que no estamos
hablando de esto que ustedes dicen. Creo que ustedes lo que buscan, realmente, y
se lo digo, es la confrontación y confundir a la sociedad.
Yo, para nada creo que la Consellera esté equivocada en plantear que qué
tendremos que hacer con ese rechazo y por eso este PIR contempla, ustedes que
son partidarios del debate, cuando los planes zonales están en funcionamiento,
plantea una Comisión de consorcios, donde los presidentes de los consorcios
tendrán que ver el I+D+I que usted dice o ver que es lo que tenemos que hacer, cuál
es la mejora técnica que se tiene que emplear.
En esta provincia tenemos tres plantas, cada planta lleva un tipo de
tratamiento. El tema del PIR no es todos somos Alcora, esta oposición ya tomó parte
en el tema de Alcora, aquí estamos hablando de otra cuestión. La Comunidad
Europea no marca la valorización, marca la valorización en la jerarquía en el tercer
puesto, el último el vertedero. Claro que hay otras alternativas pero tendremos que
empezar a hablar.
Y referente a lo que usted decía, que dice que ningún alcalde querría una
incineradora en su municipio.. mire, en esta provincia hay tres plantas, curiosamente
todas gobernadas por el Partido Socialista, Algimina, Onda, en su día, y Cervera.
Pregúntele usted a sus alcaldes si estarían dispuestos a la valorización energética
que se plantea en el nuevo PIR, si estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo,
porque lo que se lleva la valorización, si es que se tiene que llevar, es el último
porcentaje y como bien estamos diciendo, no estamos quemando basura, estamos
quemando prácticamente papel, confeti, porque ha pasado por un proceso, ha
pasado por un proceso que ya está todo seleccionado.
Yo, lo que creo que ustedes quieren trasladar a la sociedad es que el PP está
a favor de la incineración y ahí usted se equivoca de plano. Esta Diputacion ya tomó
parte en el tema de Alcora. Lo que sí que queremos abrir el debate es qué vamos a
hacer con ese rechazo que no es contaminante, para unos informes, otros, pero
como poco, este PIR lo que contempla es que se tiene que debatir en el consorcio
de presidentes, cuestión que ustedes no quieren escuchar y este fue el motivo por el
cual el de Castilla… no se hacía…
¿Por qué no se dice el número de incineradoras? Porque tiene que ser el
consorcio.
¿Por qué no se dicen los números de toneladas? Pues porque hay mucho
trabajo a realizar en el tema de reciclaje y esta provincia, curiosamente, es de las
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provincias, de la Comunidad Valenciana, la que más y de España, de las que más
recicla e inversiones, todos los años muchísimas. Mire, solamente en contenedores
para que usted le de un dato porque quiere el puerta a puerta, esta Diputación en los
últimos diez años, ha facilitado más de mil contenedores a todos los municipios.
En el tema de bolsas de reciclaje, más de seis mil bolsas de reciclaje y el
contrato de Alto Palancia y el de Els Ports son de los contratos que más reciclaje
están teniendo.
Muchas gracias.”
Sr. Colomer:
“Moltes gràcies senyor president. Moltes gràcies senyor García.
Mire, no crec que es tracte de cremar confeti, és la comparació. Jo he centrat
el tema, encara que ho haguera pogut fer, perquè documentació al respecte en tinc
moltíssima.
Sobre els efectes sobre la salut humana... les dioxines, metalls pesats... vull
dir, no és cremar confeti la incineració, però bé, això és un aspecte de la
confrontació dialèctica en la que jo no vull entrar. Simplement no estem a favor,
vostè tindrà els seus arguments però no em diga que és una acció innòcua i que és
cremar confeti, que és un joc de crios, és un joc de crios, no m’ho pot dir això sobre
la incineració. No és així, perquè si partim d’esta premissa doncs ja “apaga y
vámonos” i tanquem el debat, li done la raó, signe on siga i s’ha acabat, però si és
cremar confeti i jocs florals en un llaüt i en una arpa.. la incineració no és això senyor
García.
De totes maneres, nosaltres no busquem l’enfrontament, a vore si em
comprén, la incineració, diuen: “no, no estem a.. vostès volen que la gent entenga
que el PP està a favor de la incineració i això no és així” ho ha dit fa tres minuts de
rellotge, home, però si ho ha dit el senyor president que està aquí assentat, ho ha dit
el expresident que no està aquí assentat, ho ha dit la senyora Bonig, ho han plasmat
per escrit en el PIR, com que no està a favor de la incineració? Dos arguments
endavant dels que jo em declare insolvent seguir debatint, perquè clar, confeti de
crios i després que una cosa que han dit per activa i per passiva i que han plasmat
en el PIR que és la matèria objecte d’este debat d’avui, de la nostra moció.
Després ha dit coses absolutament respectables, encara que discrepem, però
són respectables en els seus arguments, però home, només comence en estos dos
arguments perquè jo no sé seguir, no puc seguir en un debat en el que estan tan
fal·laç, no són jocs de confetis, torne a dir-ho i el PP s’ha posicionat a favor, és que
el PIR 2013, és que les declaracions de premsa no desmentides, és que jo les he
sentides, a favor, “es que en Europa se hace” la senyora Bonig i el senyor Moliner,
que està aquí assentat ple de vida, és que és la postura, és que ho han d’assumir o
desmentir a la premsa o “matar al mensajero” què també solen fer-ho, no?
És el PIR i si no estan a favor, carta ràpidament, voten a favor, carta ràpida a
Alberto Fabra i a la senyora Bonig que “todo esto fue un error” no?
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Per tant, estem on estem, conformisme, tampoc és la qüestió, no és un bon
esquema, quantes campanyes he dit que s’han fet coses, que han pagat
contenidors, que es recicla.. no, les xifres, tal vegada Castelló va per davant de
València i Alacant però no podem ser conformistes en esta qüestió. Quantes
campanyes se’n recorden de sensibilització, quantes campanyes, quants diners,
recursos públics, s’han dedicat a estes qüestions, a les tres R, reciclatge, reducció,
reutilització, quantes campanyes?
Ràpid, en el imaginari col·lectiu, quina campanya és la què vostès han tirar
amb pólvora de rei? El “agua para todos” o ara el tema de les banderes, però
quantes campanyes recorden? Des de presidència, Generalitat, ja no entre en la
Diputació. Quantes campanyes recorden, en defensa d’això? No res, vull dir, queda
un gran recorregut.
I sense fer este gran recorregut per la reutilització, reducció, per les
alternatives, per la investigació, per la innovació... sense fer este recorregut no ens
assentarem en el banquet de la incineració, no ens assentarem.
No ens podem assentar, perquè, a més, diuen, enfrontament, l’enfrontament
és aprovar açò sense consensuar-ho en ningú, ni en la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, diuen, no, els que els alcaldes dels pobles socialistes.. mire,
en Onda, el PP ha votat ja a favor de “Onda sin incineradoras” què em diu vostè? Ja
estem ací en la cerimònia de cadascú fa el que li dóna la gana. Doncs, tal vegada,
vull dir, jo, la d’avui, nosaltres fem un plantejament preventiu, encara estem a temps,
no es tornen a equivocar com en el fracking, no es tornen a equivocar, no peguen
tombs de 360 graus que és tornar on estàvem o on diuen altres que hem d’estar,
no?
I en el tema de la transparència, és molt important, clar que és recurrible, és
fràgil el PIR, perquè no parla clar, perquè no parla clar perquè, a més no parlaré pel
senyor Moliner, no parlaré pel senyor Moliner ni per la província de Castelló, però el
tema de residus és un tema brut, és un tema lligat a la corrupció més fosca i este
PIR – home, és que no està al corrent? El cas Brugal, tot el que passa a Alacant –
tot són els fems, és un tema brut, és un tema fosc. Este nou PIR no pot alimentar
més fantasmes en la qüestió per tant anem a parlar molt clar des del minut zero, i és
un poc en la idea que nosaltres portem aquí.
Per tant, noves pràctiques, noves idees, nous compromisos, la salut humana i
ambiental en el frontispici, en el referent principal del que han de fer els ajuntaments
i esta Diputació. Siguem moderns i votem per un futur més net, més saludable. Jo
crec que això és política.
En el fracking, no sé si han rectificat en el petroli, la qual cosa entra en
contradicció amb tot el model de turisme rural. El petroli, el contemplen, però el
fracking sembla que han rectificat, sembla, eh, no ho sé cert, però sembla que han
rectificat. Jo els demane que no es tornen a equivocar, senyor García i senyor
Moliner.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
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“Breument senyor president.
Jo sóc una de les persones que ha visitat, i en més d’una ocasió, la planta,
acompanyat de regidors del meu Partit, per vore com funciona.
Avui mateix vostè m’informava que tenim a disposició una documentació que
li vam demanar, perquè ens interessa el tema, així és com ens aproximem a este
tema nosaltres,intentant fer-ho el millor que sabem, el més honestament que sabem.
Jo crec que he fet una aproximació al tema en la meua intervenció, honesta,
dient coses que són positives, hi ha coses que són negatives, ens sembla que les
negatives pesen més i, a més a més, és una posició que he argumentat, estarem
d’acord o no, però que he argumentat des del punt de vista científic d’uns senyors
que n’entenen i no des d’un punt de vista polític. Per tant, no em sent al·ludit en
absolut en la seua intervenció, no s’ho agafe com a un menyspreu, sinó simplement
crec que estan en un altre debat que no és el que a nosaltres ens interessa, que el
nostre simplement és un debat de salut pública.”
Sr. García:
“Sí, bé vostè es queda en una paraula, en la paraula confeti, que l’he dita jo.
Jo em quedaré en la que ha dit vostè que són jocs florals perquè em recorda al meu
municipi que allí sí que feien jocs florals.
No, però mire és que vostè diu que no busquen la confrontació. Per què en
lloc de dir sempre incineració no parla del PIR? És que vostè vol dir incineració. Jo li
dic confeti perquè en esta província el que es crema no és el que vostè està dient. El
que es crema és, després de tots els tractaments de reciclatge, de triatge, de
compostatge, que en la planta de Algímia s’està fent de segona generació, ara s’està
fent de primera. En el CDR s’està ficant en funcionament un CDR en Onda, és que
vostès, el que realment busquen, vostè parla de la salut, de la sintonia, no, mire, ací
som polítics, hem d’obrir el debat de què hem de fer en esta Comunitat, igual que en
Europa, perquè no som una illa, de què hem de fer, al menys obrir el debat.
I vostès a la primera de canvi, mire, m’ha recordat una campanya que feien a
nivell nacional Ecoembes i Ecoenvase, que ho feia esta dona que ha faltat “ Si no
reciclas, colleja” és el que és feia. Ahí també hi ha diners d’esta província, també es
recicla. Demane vostè els percentatges que es fa. És que ací es creu que la bossa
que vostè diu amb el cartró, amb les llaunes, amb el vidre, es tira tot allí i després es
cremarà. No, mire, esta província s’ha gastat més de vuitanta milions d’euros en
posar en funcionament les tres plantes, que han eixit dels veïns eixos diners i estan
donant uns fruits correctes, però que és que no vol que parlem del futur? Vostè fa
uns minuts hem aprovat en el Reglament d’esta Diputació que es cree el tema dels
alcaldes, per a que es puga debatre, per a que es puga parlar. Vostè no, si no votem
el que vostès volen, estem en contra del medi ambient i estem a favor de la
incineració.
No, estem a favor de parlar de la valorització energètica, el que no estem és
que el que vostè diga ha de assentar càtedra. Les coses s’han de parlar, aleshores
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no tergiverse, no és el debat incineració sí – incineració no. després de tot el procés
haurem de vore que és el que fem amb eixe rebuig que produeixen les plantes, però
no, no és que diga que el president Moliner i la consellera estan a favor de la
incineració, estan a favor de complir les directrius, de fer tot el procés per a que es
recicle la major part possible i de vore amb la resta que s’ha de fer. No podem seguir
obrint abocadors, eixe és l’últim pas, haurem de parlat, haurem d’escolar els veïns.
En definitiva, el que vostè ens proposa no és el debat que està al carrer, el
debat que està al carrer és que s’optimitzen els recursos.
Moltes gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Gràcies senyor García.
Senyor Colomer, puga estar tranquil que el senyor Moliner està en vida i en
actitud i en activitat suficient per a recordar-li que el 21 de juliol de 2010, vostè, com
a membre del Consell d’administració de Reciplasa, va votar a favor de que el rebuig
de Reciplasa es convertira en combustible, en un Consell d’administració que jo
presidia i que vicepresidia el senyor Salvador, que l’acompanya a vostè en el Grup i
vostè com a membre del Consell d’administració va votar a favor de que es
convertira en combustible allò que es rebutjara de després de tot el procés de
selecció.
Això és el que ara s’està dient, que allò que acaba de tot el procés de selecció
vaja a combustible, es dedique a aprofitar-ho energèticament. Això és el que s’està
dient.
Mire, senyor Colomer, si esta província hagués volgut apostar per la
incineració en massa, a este president l’hagués tingut en contra, al seu costat. Si
esta província hagués volgut apostar per la incineració en massa a este president
l’haguera tingut en contra, perquè estic convençut de que tecnològicament no és la
millor solució. I com estic convençut de que tecnològicament no és la millor solució,
amb tota la modèstia i humilitat he intentat, allà on he tingut ocasió de demostrar-ho,
fer la meua tasca per aconseguir que això no fora la solució.
Vaig tindre ocasió de fer-ho en una època al front de l’empresa pública
Reciplasa i després en la presidència dels tres consorcis, per això esta província va
ser la primera que apostant per no a la incineració en massa, va tindre les tres
plantes construïdes i al servei dels ciutadans, tenint una exemplar gestió de
tractament de residus permetin-nos que en tots els pobles de la nostra província, el
fem que el veí tira li se traga tot el profit mediambiental i sostenible possible després
en el seu tractament.
Per això, perquè no creiem en la incineració en massa, perquè mai em pensat
que eixa seria la solució.
Qui si creia en la incineració en massa va ser el govern del tripartit de
Catalunya que en l’any 2009 va aprovar, amb els vots de Esquerra Republicana i de
Iniciativa i del PSC, vostès està clar en qui s’alineen – el senyor Nomdedéu que veja
on s’ubica, dels altres dos, en qui li ve millor – ells sí que van votar, eixe tripartit sí
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que va votar a favor de crear una planta de 450.000 tones en l’àrea metropolitana de
Barcelona, d’incineració en massa, sense cap termini previ, bossa de fem al
contenidor, contenidor a la graella i de la graella fum i foc.
Eixa és, eixa és, és demostrable, és demostrable, li puc passar la
documentació. No només li la puc passar sinó li la passaré en breus minuts només
acabe la sessió plenària, de com va ser la aprovació de l’entitat metropolitana de
Barcelona gestionada, en aquell moment, pel tripartit, aprovant una incineradora en
massa de 450.000 tones, la més gran d’Espanya.
La qual cosa és legítima i si és la seua formula em sembla fantàstic, però esta
província va dir que això no, esta província va dir que tractem el fem i una vegada
tractat intentem traure-li valorització, i això és el que este president, viu i en salut,
defensa i defensarà, perquè s’ho creu, perquè creu que la valorització d’allò que
sobra és el que hem de fer, per descomptat i, subscric unes paraules que no són
meues, jo sóc dels que creuen que construir un altre abocador en la província és car
i molt poc sostenible i això ho demostren tots els estudis tècnics. La frase no és
meua, la frase és de qui va ser tinent alcalde de l’ajuntament de Onda i vicepresident
de Reciplasa a la època socialista, en la seua creació i que, des del primer moment,
des de la responsabilitat, tot el mon teníem clar que al segle XXI en la gestió de
residus no es pot escriure fent forats enterra i enterrant el fem sinó que ha de ser
donar-li els tractaments sostenibles i intentar d’allò que queda traure-li el profit,
sempre des del respecte absolut al medi ambient i amb el menor cost possible per
als ciutadans.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del Dictamen.
Habiendo sido informada desfavorablemente en la Comisión Informativa de
Desarrollo Sostenible del día 3 de septiembre de 2013, el Pleno, por mayoría, con
los votos a favor del PSOE y de Compromís y los votos en contra del Grupo Popular,
desestima la siguiente
MOCIÓN
“La publicació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana en el
DOCV, que inclou en els seus objectius la instal·lació de diverses incineradores de
residus sòlids urbans (RSU) a la nostra Comunitat, planteja de nou l’amenaça
d’instal·lació d’aquest tipus de instal·lacions contaminants en llocs no determinats de
la nostra comunitat, amb els riscos directes i indirectes per a la salut de la població
que això implica, ja que aquestes incineradores, de Residus Sòlids Urbans (RSU)
suposen la generació de contaminants altament tòxics i perillosos com dioxines i
furans i la seva emissió, al costat de metalls pesats i altres, tenint en compte a més
que seguiran sent necessaris els abocadors, aquest cop de perillosos, ja que les
cendres volants i escòries generades en la incineració suposen fins a un 30% del
volum total dels residus incinerats i són molt més contaminants que els propis
residus urbans.
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Al PIRCV2013 no s’ubiquen les plantes d’incineració en la nostra Comunitat,
tampoc es determina la quantitat d’incineradores i els seus volums de tractament,
cosa exigida per la Directiva Marc de Residus i la legislació estatal. A més a més, el
tractament de residus urbans via incineració o valorització energètica suposarà
l’incompliment de les Directives Europees de Residus quant a la jerarquia en aquest
tractament, ja que la necessitat de rentabilitzar les instal·lacions d’incineració suposa
habitualment l’incompliment de l’ordre de prioritats en la recollida, selecció i
destinació final de les escombraries domèstiques, incinerant residus que es poden
reciclar i reutilitzar.
La necessitat d’iniciar decidides polítiques alternatives en la recollida selectiva
dels residus, com la recollida porta a porta o la instal·lació de contenidors d’orgànics
i en número suficient, no està contemplada en el PIRCV aprovat, que només replega
generalitats en aquest aspecte, preveient modificacions en el sentit d’afavorir la
instal·lació de les incineradores, que absorbiran per rebuig tots els residus urbans
que ara van a les plantes de tractament, mantenint o fins i tot reduint el baix índex de
reciclatge i aprofitament dels recursos dels RSU , ja que necessitaran d’alts volums
d’aquests residus per afavorir la rendibilitat de la incineració, especialment al
plantejar que siguen les empreses privades les que les financen i gestionen
aquestes incineradores.
Tot això suposa la incineració de residus que són recursos aprofitables,
l’augment innecessari de la contaminació atmosfèrica amb contaminants específics
d’alt risc i la necessitat d’obertura d’abocadors de residus perillosos, augmentant el
risc per a les aigües i els sòls de la nostra Comunitat.
Segons la informació que apareix a la memòria del PIRCV, s’estima que la
matèria orgànica suposa un 41% dels residus generats i que el rebuig s’estima en un
44% dels residus gestionats, encara que la realitat està molt lluny, sobre el 70 %, el
que evidencia la necessitat de potenciar una millor selecció en origen, una més
eficient selecció en les plantes de triatge i la necessitat de millorar l’aspecte
comercial dels subproductes que resulten de les operacions de selecció dels residus
urbans, sobretot tenint en compte que la majoria d’aquest rebuig, és material
reciclable, com plàstic, cartró, paper i metalls que moltes vegades es veuen
contaminats al barrejar amb la fracció orgànica dins de la bossa gris. Això s’ha
millorat substancialment en altres comunitats i països europeus, allà on la recollida
és més selectiva en origen, amb el porta a porta i/o el contenidor d’orgànics.
El PIRCV 2013 només replega una exigència mínima de recuperació de
materials del 9%, xifra ridícula, que s’hauria d’augmentar fins almenys el 30%,
precisament per estimular les accions tendents al reciclatge i recuperació dels
recursos aprofitables que ara van a parar a l’abocador i que amb el nou PIR es
pretenen incinerar.
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Es per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Que la Diputació de Castelló presente de manera immediata davant
del TSJCV recurs comtenciós-administratiu davant la presumpta il·legalitat del
PIRCV 2013, al no determinar la ubicació de les incineradores, no aportar el número
de les que es van a construir, tampoc els volums de tractament i no complir els
mínims exigits per la Directiva Marc de Residus quant a objectius de reciclatge,
reutilització i reducció de residus i el compliment de la jerarquia en el tractament
d’aquests RSU.
SEGON. Presentar recurs davant la Conselleria d'Infraestructures Territori i
Medi Ambient, sol·licitant l’exclusió de la incineració de Residus Sòlids Urbans del
PIRCV2013.
TERCER. Sol·licitar a la nova Comissió de Consorcis la redacció de projectes
concrets per a la reducció, reutilització i reciclatge efectius a través de polítiques de
recollida selectiva en origen, com són la implantació de mètodes de recollida de RSU
com el porta a porta on sigui factible, o del contenidor d’orgànics en número
suficient, que permeten un millor reciclatge dels residus inorgànics, al no estar
contaminats per aquests.
QUART. Sol·licitar la dotació a les plantes de tractament de residus urbans de
les millors tècniques disponibles (MTD) per a la selecció i triatge de residus urbans,
dotant dels recursos econòmics i humans per a la instal·lació de l’equipament
tecnològic que permeta una millor selecció residus reciclables i reutilitzables.
QUINT. Sol·licitar la creació d’un departament de R+D+I per al
desenvolupament de tecnologies i mètodes que milloren el rendiment i eficàcia de la
selecció, triatge i aprofitament com a recursos dels components dels residus urbans
que ho permetin.
SISÈ. Que des de la Diputació i els Consorcis de Residus s’impolse la
realització de campanyes de conscienciació per aconseguir que la població
assumeixi el canvi en les condicions de recollida de residus i la necessitat de la
separació de la matèria orgànica en origen.
SETÈ. Que des de la Diputació i els Consorcis de Residus s’impulse del
compostatge, aplicant les millors tècniques disponibles (MTD), garantint la qualitat
del compost amb tractaments i controls rigorosos que estimulen l’ús per part dels
agricultors. Estímul del compostatge domèstic en els horts familiars per a
autoabastiment.
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VUITÈ. Que des de la Diputació i els Consorcis de Residus s’impulsa la
introducció de materials biodegradables i compostables en la fabricació d’envasos i
bosses per a la recollida dels RSU, fomentant la fabricació, distribució i ús d’aquests
materials.
NOVÈ. Es declare la província de Castelló com a lliure d’incineradores o de
valorització energètica de residus urbans.
DÈCIM. Que s’inste als grups polítics de tots els municipis de la província a la
declaració ferma per part dels representants als Plenaris Municipals d’informar
desfavorablement qualsevol sol·licitud de Declaració d’interès Comunitari (DIC)
sol·licitada per a la instal·lació d’aquest tipus d’instal·lació d’incineració o valorització
energètica de residus urbans.
ONZÈ. Instar als municipis de la província per a incloure en les normes
urbanístiques del PGOU la prohibició expressa a la instal·lació d’aquestes plantes de
valorització energètica de residus sòlids urbans en el seu terme municipal.”
14. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA, RELATIVA A LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
DEL AÑO 2013.
- ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR
Habiendo sido informada favorablemente en la Comisión Informativa de
Desarrollo Sostenible del día 3 de septiembre de 2013 y vista la Enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Popular y aceptada por el Grupo Socialista para
que sustituya la Moción presentada, el Pleno, por unanimidad, aprueba la Enmienda
de Sustitución, desestimando así el Dictamen.
MOCIÓN
“Les darreres setmanes, una gran quantitat d’alcaldes del nostre territori han
segut citats i notificats per la Fiscalia dels Jutjats de Castelló per tal de fer-los
seriosa advertència sobre la responsabilitat penal en que podrien incórrer sobre les
mesures a adoptar en matèria d’incendis de determinats indrets del seu municipi, la
gran majoria d’aquests, abocadors encara existents per la falta de desenvolupament
de les mesures del Pla Integral de Residus des de fa més d’una dècada.
Per part dels poders públics, s’està tractant de transmetre la idea equivocada
de que la competència en matèria d’incendis es també municipal, sent per totes i tots
conegut que la prevenció i extinció es una competència que recau directament en la
Generalitat Valenciana i en els consorcis de bombers, entitats participades i
gestionades des de la Diputació Provincial en les seues diferents dimensions.
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Aquesta matèria es una de les que més retallades ha sofert en els darrers
temps per part de les administracions, traduïnt-se en una manca evident de recursos
a l’hora d’afrontar les campanyes d’incendis que cada estiu pateix el nostre territori
d’una manera més o menys acusada i que suposa quantioses pèrdues per als
termes municipals que puguen ser afectats.
Hi ha que dir que durant aquest mandat s’ha produït la major reducció de
recursos per a la prevenció i extinció d’incendis del que portem de democràcia,
elements aquestos que posen en perill de forma clara el patrimoni forestal del nostre
territori i la seguretat dels ciutadans i ciutadanes que puguen ser afectats. Aquesta
reducció no ha segut compensada per una forma diferent de com s’ha portat la
gestió dels incendis als nostres municipis, on els alcaldes de les zones afectades
han tingut que alçar la seua veu contra la manca d’informació i falta de sensibilitat
amb el territori de les autoritats competents en aquesta matèria.
Des del Grup Socialista de la Diputació no s’entén per què des de la
Generalitat i la Diputació no s’han intensificat les accions de prevenció d’incendis per
evitar que el foc afecte aquest estiu el nostre patrimoni natural, ni tan sols un pla de
xoc ni campanyes de informació amb l’objectiu que no es repeteixen els
desagradables incendis soferts a la província de Castelló i Comunitat Valenciana
aquests darrers temps. Es evident la falta d’inversió en mesures extraordinàries per
evitar el foc, paradoxal quant el Govern autonòmic i provincial deurien ser els
primers interessats en vetllar pels nostres recursos naturals i preservar un patrimoni
que es de tots. Es per això que correspon comptar amb dotacions pressupostaries
especials destinades a política preventiva i d’extinció.
Igualment, queden encara pendents les compensacions i indemnitzacions als
municipis per l’incendi de l’Alt Palancia del passat any 2012 i que no han arribat
encara als municipis que el van patir, per no recordar els diners que s’esperen des
de fa més de 6 anys per l’incendi de l'Alcalatén, afectats per la falta de acció de la
Generalitat i la Diputació de Castelló.
Es per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
1. Que per part de la Diputació de Castelló s’incrementen les partides del
Consorci de Bombers destinades a la prevenció i extinció d’incendis.
2. Se inste a la Generalitat a recuperar el nivell de assignació econòmica
destinada a la prevenció i extinció d’incendis.
3. Que per part de la Diputació es complisquen els compromisos econòmics
assumits per causa de l’incendi de l’Alt Palancia de 2012 i es busque una
solució definitiva per als afectats de l’Alcalatén d’agost de 2007 instant a la
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Generalitat Valenciana a que complisca els seus compromisos en els dos
casos.
4. Donar trasllat del present acord a les Corts Valencianes, a la Generalitat
Valenciana, i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“Primera.- Instar a la Generalitat Valenciana a satisfacer las cantidades que
tiene pendientes de abonar al Consorcio Provincial de Bomberos, de acuerdo a los
Estatutos que fijan que la Generalitat debe aportar el 30 por cien de los ingresos, y
procedan a realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
11/2012, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana.
Segundo.- Cuando el Gobierno de España resuelva la concesión de ayudas a
los municipios de Sacañet, Altura, Jérica, Bejis y Teresa, afectados por el incendio
de 2012, la Diputación de Castellón, aportará hasta 200.000 euros para financiar la
parte del 50 por ciento que deberían asumir los respectivos ayuntamientos.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana.”
15. PROPOSICIÓN ACEPTACIÓN RENUNCIA DE D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ A
SU CONDICIÓN DE DIPUTADO PROVINCIAL.
Por el Sr. Secretario se advierte que tanto este punto como el siguiente, que
constan como Proposiciones en el Orden del día, son en realidad daciones de
cuenta al Pleno, por lo que simplemente el Pleno debe quedar enterado de la
renuncia presentada por los Diputados.
Del mismo modo se advierte por Secretaría que ambos Diputados salientes
deberán presentar sus correspondientes Declaraciones de Bienes y Actividades.
Por su parte, Secretaría solicitará a la Junta Electoral Central las credenciales
de los diputados que vayan a sustituir a los miembros de la Corporación que
renuncian de sus cargos.
“Visto el escrito presentado por D. Evaristo Martí Vilaró, registro de entrada
27364 por el que renuncia a la condición de Diputado Provincial por el Partido
Socialista Obrero Español, la Corporación Provincial, por unanimidad acuerda:
1. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por el diputado provincial D.
Evaristo Martí Vilaró, integrado en el Grupo político del PSOE.
2. Declarar la vacante de diputado provincial de esta diputación de Castellón
producida por la indicada renuncia.
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3. Solicitar a la Junta Electora Central, la expedición de la correspondiente
credencial de diputado provincial a favor de la persona a la que le corresponda,
según se desprenda del orden de suplentes que figure en el acta de la reunión
celebrada por la junta electoral de zona correspondiente conforme a la normativa
vigente.
4. Notificar de modo fehaciente al diputado proclamado electo la recepción de
la citada credencial, tan pronto se reciba, a los efectos establecidos por la normativa
de régimen local, de forma que pueda tomar posesión en el primer pleno que celebre
esta Diputación.”
16. PROPOSICIÓN ACEPTACIÓN RENUNCIA DE D. JOSÉ MANUEL GISBERT
QUEROL A SU CONDICIÓN DE DIPUTADO PROVINCIAL.
“Visto el escrito presentado por D. José Manuel Gisbert Querol, registro de
entrada 27363 por el que renuncia a la condición de diputado provincial por el
Partido Socialista Obrero Español, la Corporación Provincial, por unanimidad
acuerda:
1. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por el diputado provincial D.
José Manuel Gisbert Querol, integrado en el Grupo político del PSOE.
2. Declarar la vacante de diputado provincial de esta diputación de Castellón
producida por la indicada renuncia.
3. Solicitar a la Junta Electora Central, la expedición de la correspondiente
credencial de diputado provincial a favor de la persona a la que le corresponda,
según se desprenda del orden de suplentes que figure en el acta de la reunión
celebrada por la junta electoral de zona correspondiente conforme a la normativa
vigente.
4. Notificar de modo fehaciente al diputado proclamado electo la recepción de
la citada credencial, tan pronto se reciba, a los efectos establecidos por la normativa
de régimen local, de forma que pueda tomar posesión en el primer pleno que celebre
esta Diputación.”
A continuación, ambos Diputados solicitan del Sr. Presidente el uso de la
palabra.
Sr. Martí:
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“Gràcies senyor president. Li agraïsc que volia dir unes paraules, molt breu.
Moltes gràcies senyor president, senyors i senyores diputades i diputats,
treballadors d’esta Casa, mitjans de comunicació. Gràcies a tots per l’acolliment que
sempre he tingut, pel tracte que hem tingut tots junts i a partir d’ara els desitge a tots
i a totes molta sort, molt d’encert en les seues decisions, en el que resta de
legislatura. Una abraçada per a tots i per a totes.”
Sr. Gisbert:
“Gràcies senyor president, senyores i senyors diputats.
Quan era xiquet i estudiava a l’escola em deien que el Guadiana, que no l’he
vist mai, era un riu que apareix i que desapareix. Jo sóc igual, aparec i desaparec,
però bé, sempre estic, sempre estic en temes municipals que és la meua vocació.
Quan vaig ser més gran vaig estudiar filosofia i també ahí m’explicaven el que
era el ser i el que eren les aparences i bé, jo vull seguir fent honor a això i seguint
fent honor a això, a esta dialèctica entre allò que és i allò que pareix, sembla una
cosa... jo, sempre estic ahí.
Filosofant, em permetran avui que és l’últim Ple, també podria dir que la
particularitat d’esta Casa, és molt particular la Diputació, però jo entenc que la
particularitat d’esta Casa, pot aconseguir respectar i superar les singularitats dels
nostres ajuntaments i unificar-les en eixa universalitat del territori i de la ciutadania
de Castelló, un galimaties. La veritat és que és un galimaties el que he dit i són
paraules, de vegades paraules vagues que poden sonar, més o menys, grans,
altisonants, però que en el fons el que importa no són les paraules sinó el que
importa són els fets, les accions quotidianes, el compromís de cada dia, accions
transformadores, perquè com va dir Marx, i cite a Marx avui ací, bon pensador,
també, no? allò que no es tracta només d’interpretar sinó del que es tracta és de
transformar i el que hem de fer nosaltres és, sobretot, transformar, transformar esta
província, transformar la pròpia Diputació, transformar els ajuntaments i transformar
la vida cap a millor, dels nostres ciutadans.
I ací estic un mal filòsof, segurament, posat a polític o un mal polític que
intenta filosofar, no ho sé, possiblement les dos coses. El que sí que tinc clar i tinc
molt clar és allò que deia Vicent Andrés Estellés què “el principi i la fi són un poble” i
jo sóc de poble i sóc de poble molt menut i com sóc de poble molt menut entenc que
eixes identitats locals són molt importants i que cal preservar-les i que cal estimularles, perquè les diversitats, les diversitats són necessàries i la diversitat dels pobles
és necessària per la col·laboració, per entre tots poder sumar i poder eixir endavant.
Per això crec, estic convençut de la necessitat i de la importància de la
intermunicipalitat. La intermunicipalitat és importantíssima també per a preservar la
identitat i per a preservar la autonomia dels pobles, sobre tot dels més menuts.
Quin tipus d’intermunicipalitat? No ho sé, tinc les meues idees, pense que en
un futur es podrien dissenyar nous marcs d’intermunicipalitat, però que en l’actual,
en l’actual que tenim, a la Diputació tenim encara molt de camí per recórrer. Tenim
un gran repte i podem fer-ho, per bé dels nostres pobles, dels nostres ciutadans.
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No sé si estes idees que jo he intentat transmetre-les ací, de millor o de pitjor
manera, no sé si han quedat, no sé si he deixat molta petjada, segurament he deixat
poc de bo, jo el que sí que puc dir és que me’n duc, me’n duc d’ací coses molt
bones, me’n duc d’ací experiències molts positives, perquè passats els cinquanta
m’han entrar unes ganes irrefrenables d’aprendre de tots, de tots, i així puc dir que sí
que he aprés de tots i per això done les gràcies a tots, en primer lloc a la gent del
carrer, als alcaldes, que també són els nostres interlocutors, tenim magnífics
alcaldes molt compromesos a la província, vertaders polítics, en el bon sentit de la
paraula, en el millor sentit de la paraula. Done les gràcies als companys de la
premsa pel seu tractament, per la tasca que estan fent, als treballadors de la Casa,
sempre tant sol·lícits, sempre tan amables, a tots els diputats absolutament, al
president, per suposat, als meus companys de Grup, a Francesc Colomer al que no
li pagaré mai tot el que li dec i no res, ja no sóc diputat, no sé si fins al final del
Plenari podem ser-ho.. no sóc diputat però jo seguis en el camí i seguis caminant.
Moltes gràcies.”
Toma la palabra el Sr. Presidente:
“Moltes gràcies als dos, senyor Martí, senyor Gisbert, perquè no acabe
comparat vostè en un riu, que apareix i desapareix, crec que la seva vocació i
experiència política es pareix més a .... també a una reflexió filosòfica que diu que
“tot i que els barcos estan molt segurs en el port, no van estar fets per això”, no?,
doncs jo crec que vostè tampoc va a estar segur, va a estar per a tindre i fer d’eixa
vocació política un motiu de lluita permanent. Crec que l’actitud dels dos, tant del
senyor Martí com la seva, al llarg d’aquestos dos anys, han sigut actituds que
sempre han sigut vistes des de l’aportació constructiva, des d’intentar fer, entre la
suma de voluntats dels vint-i-set membres d’aquesta Corporació, una clara
representació del sentir del món municipalista de la província i de les necessitats, i
crec que amb eixa vocació, amb una actitud que jo els vull agrair personalment de
sumar i d’intentar, evidentment, des de la discrepància ideològica però des de la
clara voluntat d¡aportar el màxim possible per enriquir la labor de gestió.
Vostè deia que possiblement siga poc el que es deixa, jo crec que ací al final
si ho agarrem en la perspectiva de la història, és poc el que fem tots, però el camí
que hem recorregut durant aquestos dos anys, ha estat condicionat per l’aportació
dels vint-i-set, i sense dubte crec que les aportacions de vostès dos han servit, en
molts casos, per a millorar la gestió interna, i en altres casos per a fer-nos veure, pot
ser, demandes que, en el cas seu, senyor Gisbert, com a diputat d’una
circumscripció de diputat únic i que per tant exercia també la representació dels
votants i dels electors de tota eixa Comarca, per a veure qüestions que entenem que
des d’aquesta Casa hi havia que valorar.
Per tant, jo vull sincerament, en nom propi i en nom de tots els meus diputats,
de tota la Corporació, dels diputats del Grup Popular, i de tota la Corporació, però
especialment, i ho dic de forma sincera, en nom propi, agrair-los el tarannà, l’estil i
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les aportacions que durant aquestos dos anys han fet; desitjar-los tota la sort en eixe
nou camí que emprèn el vaixell eixint del port. No tinc cap dubte què seguiran
treballant pel municipalisme d’aquesta província perquè és la seva clara vocació i
trobaran en aquest president i en aquesta Corporació la seva casa sempre per a tot
allò que puguen necessitar.
A l’hora que aprofitant la presència, encara avui de forma informal, dels que
ens consta que seran nous diputats i tot i que tindrem de forma oficial ocasió en la
pròxima sessió o en pròximes sessions donar-los la benvinguda, doncs agrair-los
també la seva predisposició i desitjar que el camí que recorrem amb ells siga tan
fructífer com el que hem pogut fer amb vostès.
Moltíssimes gràcies de tot cor.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS SOBRE LA
UTILIZACIÓN DEL VALENCIANO EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA
ADMINISTRACIÓN.
Por la presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Nomdedéu, de
Compromís.
“Gràcies senyor president, quasi que em dona ganes de dimitir per a que em
diguen coses boniques, volia aprofitar ......
Ho podem fer en la intimitat, si vol ....
Ara m’he preocupat...
Volia aprofitar el meu torn per a donar-los les gràcies als dos companys que
ara pleguen i la benvinguda als dos que arriben, perquè no sé si ells han aprés però
si que he aprés d’ells.
Anem al tema.
Recentment el secretari del jutjat de Vinaròs va dir, va manifestar que no
admetria cap escrit al seu jutjat que no vingués acompanyat d’una traducció al
castellà. Nosaltres entenem que això és clarament il·legal i per tal, per la via que
toca, com a Grup, hem pres les determinacions que considerem i hem posat en
marxa les accions que consideràvem oportunes, però en qualsevol cas creiem que
això destapa una realitat i és que és justament l’administració de justícia,
segurament la que més dificultats planteja a l’hora de fer un ús normalitzat del
valencià, i això ha de veure amb moltes qüestions, sociològiques, etc, el que

9p10092013.doc

42

volguéssim, però també en part té a veure amb els mitjans que des de
l’administració s’han posat a disposició.
És per això que el nostre Grup considera imprescindible un esforç
suplementari, per tant, reconeixem que hi ha un esforç, però un esforç suplementari
en aquest sentit, i donant que el problema es va plantejar en un jutjat de les nostres
comarques, en Vinaròs, creiem que la Diputació hauria d’instar a la Conselleria a
que fera eixe esforç suplementari per posar els mitjans a l’abast de la Conselleria de
Justícia per ajudar en la normalització de l’ús del valencià, tal i com estableix
l’Estatut.”
Sr. Sales:
“Si, gràcies senyor president, breument, abans d’entrar al debat i també volia
sumar-me als agraïments, donar una abraçada als dos companys, dir que ha sigut
un plaer i un honor poder treballar amb ells durant aquestos dos anys, pel bé de la
nostra província i per tant, tenen a aquest humil diputat a la seva disposició per allò
que necessiten. I ja que són de comarques d’interior i que nosaltres de la Plana
tenim sempre referències més marítimes, desitjar-los en el seu nou camí, bon vent i
barca nova.
Bé, pel que fa a la qüestió de la moció estem completament d’acord amb el
que planteja el senyor Nomdedéu a la moció, de fet l’anem a votar a favor.
Mire si estem d’acord amb això que demane perquè exactament és el que
s’està fent fins ara, no hi ha res a la moció que no s’estiga fent i a més a més des de
fa anys.
Pel que fa a la demanda de traducció que planteja el senyor Nomdedéu a la
moció, tant en l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial com en el 142 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, plantegen, ...., es preveu que en totes les actuacions
judicials, tant jutges com magistrats, fiscals, secretaris judicials, i la resta de
funcionaris de jutjats i tribunals puguen usar el castellà, llengua oficial de l’Estat o
també la llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma. Però diu també aquest
article que en el cas de que alguna de les parts s’opose a l’ús de la llengua oficial
distinta del castellà, al·legant indefensió per desconeixement, es procedirà a la
traducció dels documents, o el tribunal, mitjançant una providència podrà, fins i tot,
habilitar com a intèrpret a qualsevol persona, coneixedora de la llengua empleada,
previ jurament o promesa de fidel traducció.
També diu l’article que les actuacions judicials realitzades o els documents
presentats en el idioma oficial d’una comunitat autònoma, tindran plena validesa i
eficàcia sense necessitat de traducció però es procedirà a traduir d’ofici quan hagen
de sortir efecte fora de la jurisdicció dels òrgans judicials situats a la comunitat
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autònoma, excepte si es tracta de comunitats autònomes amb llengua pròpia
coincident.
Per si fora poc, la carta europea de llengües regionals o minoritàries feta a
Estrasburg el cinc de novembre del noranta-dos va ser ratificada per l’Estat Espanyol
al 2001, en el sentit del 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Per això la
Conselleria de Justícia, té un servei de traducció amb funcionaris que recullen tots
els documents que se’ls envien des dels diferents òrgans jurisdiccionals que hi ha a
la Comunitat Valenciana per fer la corresponent traducció quan això fa falta.
Pel que fa a la formació, que també es demana en la moció, el primer que
hem de remarcar és que estem en tres nivells d’administració diferents, per un costat
tenim els jutges i magistrats, que depenen del Consell General del Poder Judicial;
els secretaris judicials que depenen del Ministeri de Justícia i la resta de funcionaris
que són els que depenen de la Conselleria de cada Comunitat Autònoma.
L’article 341 i el 530 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el
coneixement de les llengües pròpies com a un mèrit preferent en els concursos per a
òrgans jurisdiccionals al seu territori. Aquells jutges que ho acrediten mitjançant un
certificat oficial poden incrementar els seus anys d’antiguitat en els seus concursos
en la carrera judicial des de l’any 98. Precisament va ser al primer govern de José
María Aznar on es va fer aquesta modificació per part del Consell General del Poder
Judicial.
I en el cas dels secretaris judicials el coneixement del idioma de cada
comunitat autònoma també es valora com a mèrit per als concursos de trasllats dels
secretaris judicials. S’atorguen punts en funció de si s’ha fet coneixements orals o és
l’elemental, o el mitjà o el superior.
I és en el cas d’oficials, auxiliars i agents judicials que sí que són els que
depenen de la Conselleria de les diferents conselleries, on el coneixement de la
llengua també es valora com a mèrit, tant als concursos de trasllats com en la pròpia
promoció interna, també des de l’any 98. I és, a més, la conselleria la que fa cursos
de reciclatge per als funcionaris de la Junta de Qualificació.
Ací el que entenem, senyor Nomdedéu, li faig tota explicació perquè es veja
que tot açò ja està present al nostre corpus jurídic, el que passa és que crec que
vostè en la moció ha convertit una anècdota real i verídica, i estem totalment
d’acord, ha convertit eixa anècdota en categoria. Una anècdota que és una mala
praxis per part d’un secretari judicial, que caldria veure si eixe secretari judicial ja ha
estat advertit de conseqüències de sanció per part del secretari coordinador, caldria
veure-ho això.
Perquè açò no és una actuació generalitzada, és simplement una anècdota i
com eixa, pot ser, poden haver vàries, però també s’ha de pensar que en aquests
moments als òrgans jurisdiccionals valencians, cada òrgan jurisdiccional pot tindre al
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voltant de tres mil assumptes a l’any, cada un, i en aquests moments estem parlant
d’una anècdota que s’ha produït dins de ... en aquest cas .... del jutjat de Vinaròs.
Per tant, anècdotes totes les que vulguem però la norma i la legalitat diu el
que diu, i el que sí que és la nostra funció i per tant anem a votar, eixa és la raó per
la que anem a votar la moció, és perquè és la nostra obligació, com a responsables
polítics, vetllar per a que eixa legalitat que ja està prevista es puga aplicar
estrictament i escrupolosament.”
Durante la intervención del Diputado Sr. Sales, se ausenta de la Sala la
Diputada Amparo Marco.
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, con la abstención de
la Sra. Marco por encontrarse ausente, aprueba la siguiente
MOCIÓN
“L’Estatut d’Autonomia estableix el valencià com a llengua pròpia del nostre
territori, així com la seua oficialitat, al igual que el castellà. A més, contempla
l’obligació de la Generalitat Valenciana de “garantir l’ús normal i oficial de les dues
llengües”, així com d’adoptar “les mesures necessàries per assegurar el seu
coneixement”. Així mateix, en l’article 4 del Títol I de l’Estatut es determina que
“ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua” i a l’article 5 d’aquest apartat
s’indica que “s’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.
Davant aquestes premisses del Títol I de l’Estatut, des de Compromís
considerem que cal protegir la llengua i fomentar el seu ús i la seua recuperació,
donat que és l’element essencial de la nostra identitat com a poble i vertebra la
nostra cultura.
L’administració de Justícia és possiblement un els àmbits institucionals amb
més deficiències pel que fa a la normalitat de l’ús de la nostra llengua. Per això, des
de Compromís considerem que és especialment preocupant la decisió del Jutjat
Número 1 de Vinaròs –capital d’una comarca majoritàriament valencianoparlant- de
no admetre a tràmit les demandes que no es presenten en castellà. Aquesta decisió
del Jutjat Número 1 de Vinaròs constitueix un evident menyspreu a la nostra llengua
–oficial en el nostre territori- i suposa una discriminació cap als valencianoparlants.
És més, el fet que el Jutjat de Vinaròs cite articles que inclouen multes i sancions
pels lletrats que no presenten els seus escrits en castellà, suposa, al nostre
entendre, un atac als drets lingüístics de tots els valencians, ja que els ciutadans
s’arrisquen a ser castigats per utilitzar la nostra llengua en una institució pública.
Per aquests motius, des de Compromís a la Diputació provincial proposem
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PROPOSTA D’ACORD
Instar a la Generalitat Valenciana, especialment a la Conselleria de Justícia, a
posar d’immediat a disposició dels jutjats dels nostres territoris tots els mecanismes
necessaris –de traducció, formació...- per tal de garantir que tots els valencians
pugen usar la nostra llengua pròpia davant tots els àmbits de l’Administració, inclosa
la de Justícia, per tal d’assegurar el compliment de l’Estatut, on s’estableix l’ús
normal i oficial del valencià.”

2. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE UN PLAN DE
EMPLEO ALTERNATIVO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
Por el Sr. Nomdedéu se solicita a la Presidencia aclaración sobre el Informe
de Intervención recibido momentos antes de la realización del Pleno.
“Sí, una qüestió, hem rebut minuts abans del Ple un informe, i jo necessite
assessorament jurídic, ... què passa si s’aprova aquesta moció? perquè clar,
l’informe de la Intervenció, crec, entenc que qüestiona la legalitat del que proposa el
Partit Socialista, voldria saber quin sentint tindria si s’aprovés .... quin seria ...... què
passaria després, quines conseqüències tindria si aprovàrem una cosa que segons
interprete jo, per això demane que m’ho aclareixin, no podria aplicar-se.”
Sr. Colomer:
“Si, moltes gràcies senyor president, mire no és la primera vegada, ni serà la
última que presentem una moció lligada a l’economia de la província ni a la
necessitat d’espavilar en el terreny de l’ocupació, no és ni la primera moció que
presentem ni serà l’ultima, d’una manera sistemàtica i crònica entenem des de fa
anys, és un deure que tenen els poders públics, el conjunt de la societat, fer front al
drama més greu que pateix la nostra societat, que és l’atur, que afecta cada vegada
a més persones.
Mire senyor president, aquesta vegada hem elaborat una proposta
especialment sòlida, ho dic d’entrada, perquè pensem que és així.
Especialment fonamentada, inspirada en les millors pràctiques de les
diputacions més dinàmiques en aquest terreny, inspirada en les millors pràctiques
dels ajuntaments més experimentats i en els més sensibilitats, si em permeten
l’expressió, en aquesta matèria, perquè excuse dir-los que no som els primers de la
classe, som els darrers probablement en xifres d’atur, en altres xifres roines per a la
vida de la gent, però tampoc en la capacitat a reaccionar es veu especial virtut en
aquestes institucions valencianes i aquesta Diputació no escapa a eixa rutina, a eixa
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deriva, a eixa apatia, resignació, no sé com interpretar-ho davant del drama que
posen en manifest en el tema de l’atur i en el tema de generar el contrari, que és
l’ocupació.
Per tant, en els més dinàmics, en els més espavilats de la classe, ens hem
inspirat per a presentar aquesta moció d’avui que torne a dir és especialment sòlida
i fonamentada, conscients de què cal fer més. Jo no vaig a dir que no fan
absolutament res, jo crec que el que fa el senyor Sales, per dir al responsable de
l’àrea és respectable. És respectable i moltes vegades jo segueix amb moltíssima
atenció totes les seves notes de premsa, les polítiques que ....... tot és respectable.
El que pensem, sincerament, és que es pot fer més, i es pot encarar des d’un altre
prisma, des d’una altra concepció de que el poder públic pot intervindre, no es pot
inhibir.
Fan coses, però en poden fer més i millors, i en aquesta vocació de suma
venim a presentar la moció davant del tema més important de la província de
Castelló, que és generar esperança, generar ocupació.
Els ajuntaments no poden fer-ho sols, els alcaldes fan el que poden, mai
seran els alcaldes, ni els del PP, l’objectiu de les nostres crítiques, nosaltres hem
d’ajudar als alcaldes a espavilar i a subministrar recursos per a que amb les seves
idees, coneixement de causa, i de proximitat, puguen generar ocupació.
L’ajuntament, per tant, primera gran premissa, per entendre tot el que anem a
dir, l’ajuntament pot ser un motor econòmic i d’ocupació, l’ajuntament, els poders
públics, o ho veus o no ho veus, nosaltres sí que ho volem veure, perquè altres
instàncies de l’Estat espanyol, altres comunitats, altres diputacions, altres
ajuntaments, si que ho veuen, i sí que interpreten la legislació positivament en eixa
direcció. Nosaltres no volem ser, torne a dir-ho, els darrers de la cua en aquesta
matèria.
També cal dir, evidentment, és una certesa molt desagradable, és una de les
províncies més castigades per l’atur, ja ho sabem, però també on els indicadors
socials de benestar, de drets, de qualitat de vida, perden cada vegada més. Per tant
no tenim reacció, i no tenim un entorn, una atmosfera especialment positiva, per a
assolir i per a encaixar el tsunami de l’atur que des de fa anys castiga tant a Europa i
singularment a Espanya.
No tenim, a més a més, i això és greu, hem plantejat moltes vegades, potser
la part més creativa d’aquest Grup ja fa anys, no tenim una estratègia compartida
amb els actors socials i econòmics, amb els sindicats, empresaris, ajuntaments, per
a fer un canvi de model productiu, açò ja no és un pegat, açò ja és mig, llarg termini,
que no podem abandonar, ara hi ha una necessitat de reaccionar d’urgència, de joc,
d’emergència, pel tema de l’exclusió social, pel tema de l’atur, pel tema de tantes
famílies que ho passen malament, pel tema de canviar el model productiu que puga
garantir que en la propera crisi no serem tan vulnerables, no serà tan fràgil
l’economia de Castelló, que era tota mentida, en el tema de .......... no cal recordar-lo
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mes vegades, no? perquè hem passat en un any del “Pleno empleo”, quan Camps
venia a felicitar al expresident “Senyor Carlos .... o no se com .... enhorabuena por
el ...” en quatre dies teníem peus de fang, evidentment, perquè érem el monocultiu
que teníem, perquè érem excessivament dependents d’un únic sector que flotava en
alguna cosa que no era sòlid ni sostenible ni perdurable.
Per tant, tot això pensem que és un factor que retarda la sortida, hi ha altres
també, el deute que tenen els ajuntaments, podrien dedicar-lo a ocupació, nosaltres
participem d’eixa versió de tindre més llibertat, també en la incorporació de
remanents de la que parlarem i en la que es basa especialment - hi ha un informe
ahí que també el podem discutir - aquesta moció i aquesta pretensió nostra.
El tema de les infraestructures pendents, l’agenda llarguíssima de coses que,
d’obres que s’han de fer, que afegeixen valor al territori, i per tant, el territori pot ser
més competitiu, pot ser més productiu en una economia global.
Vull dir, el tema de l’atur és tan polièdric, tan polifacètic, que cal parlar de
moltes coses. Nosaltres avui ens centrem en les possibilitats de la Diputació. Els
canvis legislatius que vostès van anunciar abans que ningú. L’article 32 famós, els
canvis que donen marge a l’ús del remanent positiu de tresoreria, si existira, i diuen
que sí que existeix, per valor de setze milions d’euros, de vegades han dit divuit,
posem que siguen setze. Els canvis legislatius, per tant possibiliten llibertat de
decisió a l’hora de redireccionar eixos fons. L’anunci d’un remanent positiu de
tresoreria tan, ... em permetran l’expressió, ... tan espectacular, obri aquesta
possibilitat, nosaltres sabem, perquè ho han anunciat, i fins i tot han portat punts en
aquest Ple al més anterior, al Ple anterior, que ho han reinventat o han redireccionat
aquest remanent cap a un pla d’acció, el famós Pla d’acció 2015.
Nosaltres sabem que tenen majoria absoluta, tenen tot el dret del món i més,
a orientar les coses. Si volen contar amb el consens, fantàstic, però poden,
aritmèticament poden fer el que vulguen. El 50% almenys ja ho vam dir des de que
van anunciar l’existència de remanents, el 50% dediquen-lo vostès al que vulguen
però l’altre 50% no som mes ambiciosos que això, o respectuosos amb vostès que
són els que manen, el 50% al menys dediquem-lo a fer front a l’atur, dediquem-lo
categòricament, directament, explícitament, en el motor dels ajuntaments a fer front
a l’atur, o es veu, torne a dir aquesta frase, o es veu o no es veu que poden fer-lo.
Nosaltres i altres diputacions sí que ho han vist i ho han posat en marxa, per
tant, demanem una implicació rotunda, categòrica, de la Diputació, una implicació
claríssima en el tema del combat contra l’atur, és el tema principal, i hem fixat sis
programes que tenen ahí detallats, que ha tingut l’acte generós d’aproximar-se a la
nostra literatura, a la nostra proposta, ajudes als ajuntaments per a contractació de
treballadors per al funcionament del serveis essencials municipals, altres diputacions
ho fan, i per a inversions, tant immaterials com materials, bé la lletra menuda no vaig
a llegir-la perquè faig sobretot al portaveu que em contestarà sabedor del treball
detallat que implica cadascun dels nostres programes.
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La segona línia telegràficament, a la creació i consolidació del cooperativisme
i de fórmules d’economia social, tercera línia ajuda als autònoms i a les pimes, molt
important en el teixit productiu i en la realitat empresarial del nostre territori. La
quarta ajudes específiques per a projectes i empreses lligades perquè hi ha que
orientar la inversió cap a un model nou. Turisme sostenible, la indústria cultural, no
estic pensant sols en festivals, que també, en cultura, la cultura és productiva, la
cultura és rentable, la indústria cultural, el IVA ha sigut quasi un rèquiem, però
podem ajudar, ho podem compensar, devem reaccionar, i el tercer sector social de
l’economia, que com deia la memòria de la Llei de la dependència, pot generar, i
vostès ho saben, els alcaldes, molts llocs de treball.
El cinquè programa, i acabe, ajudes per al finançament de projectes
empresarials, facilitant l’accés a les entitats de crèdit al mercat de capitals, tema molt
demandat pel teixit empresarial, preferentment inversió més I+C+D,
internacionalització, creació d’ocupació, actius fixes inventariables, reestructuració
financera, etc. I també hi ha un programa suplementari, no contradictori, no excloent
per a la integració de persones amb discapacitat. Recorde un tema que també
explicitem a la moció, el Centre ocupacional per a persones discapacitades de
Penyeta Roja, fa quatre anys i mig, ens apropem cap al cinquè any, fet i tancat,
centre ocupacional, oportunitats per als mes castigats dels castigats, per als últims
de la fila social, lamentablement, els discapacitats, també contemplem ahí una
possibilitat.
Per tant, pensem que no és impossible el que diem, no és impossible, és una
recopilació i també aspectes innovadors d’altres institucions en Espanya que ho
estan intentant, perquè no fer-ho sempre és molt pitjor. .... no sé on està la gràcia
però be ....... no fer-ho sempre serà pitjor, crec que és una proposta raonable,
realista, discutible, discutible com tot a la vida, però necessària senyor president.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Sí, és que no ho acabe d’entendre senyor president, he invocat l’article 94.2
del ROF que és el que encara està en vigor, el que diu textualment que els membres
de la Corporació podran fer en qualsevol moment del debat, us de la paraula per
plantejar una qüestió d’ordre, invocant a efecte de la norma de la que reclamen
l’aplicació, i el president, que és vostè haurà de resoldre el que procedisca, sense
que per aquest motiu s’encete un debat nou, no sé si el que vostè ha resolt és que
no em contesten, és que jo abans de posicionar-me m’agradaria saber la legalitat del
que anem a votar, o la possibilitat del que el que anem a votar complisca la norma o
no, clar, és que és determinant per a mi, saber el que vote, i com que l’informe me
l’han fet arribar vostès fa menys d’un hora abans de començar el Ple no he tingut
temps d’anar despatx per despatx. Jo demanaria eixa informació i demanaria que
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me la feren els tècnics, i a ser possible la senyora interventora que és qui signa el
document, clar.”
El president li cedeix la paraula a la senyora interventora:
“Sí, el informe hace referencia única y exclusivamente al destino del
remanente de tesorería, ahí se propone una serie de planes de actuación
financiados con el remanente, entonces el informe lo que viene a decir es el límite
que tenemos de utilización de ese remanente, única y exclusivamente. Esta moción
no supone autorizar gastos ni ningún ... es decir, que yo creo .... no entra
lógicamente en esto, sin más lo que viene a decir es que no se podría, los ocho
millones que supone el coste de esos planes de actuación que se plantean en la
moción no se podrían financiar en este momento con el remanente, porque tenemos
el límite de la regla del gasto, y el límite del propio remanente, o sea, no entra en
nada más, ni analizar lógicamente ni la oportunidad del gasto, sino lo que es la
financiación con cargo al remanente.”
Sr. Nomdedéu:
“Moltes gràcies, és que per a mi això era determinant clar, això és el que
havia interpretat jo també, que la moció proposava que quatre milions anaren a parar
ací i se’ns informa pels serveis tècnics de la Casa que tan sols podrien fer-se un
milió cent dèsset mil zero dos euros amb zero un cèntims, per tant, en fi, per a mi si
que és determinant a l’hora de votar la moció, una moció que vull recordar que en el
debat anterior, on el Partit Socialista va esmenar aquell programa tripartit per dir-ho
així, una paraula que els agrada tant a vostès o “triadministratit”, entre les diferents
administracions, jo els hi vaig dir en el seu moment al Partit Socialista que no el
podria recolzar perquè no es podia canviar aquell programa que tenia unes bases
determinades però que estudiaria encantat quan presentaren un programa propi.
L’he mirat, hi ha coses que m’agraden més, hi ha coses que m’agraden
menys, i hi ha per a nosaltres una veritat axiomàtica, que és que res no és més
important, que resoldre el problema de l’atur en aquest moment, i tot i que en
aquesta administració no siga la que tinga més competències, etcètera, etcètera,
sense entrar en debats més complicats de si la culpa va ser d’aquell o d’aquest o
d’aquell de cap allà, ens sembla una aposta el suficientment treballada, elaborada i
tal, com per a que tinga com em vaig comprometre en el seu moment, el nostre
suport.
Ara, si no es pot fer, jo no vaig a votar una cosa que els tècnics de la Casa
diuen que no es podria fer, per això era rellevant per a mi saber-ho, i si em diuen que
dels quatre milions que proposen no més un es podria traure d’eixa partida que
proposa el Grup Socialista, semblant-me molt bé el programa, no vaig a votar-lo a
favor i hauré d’abstindre’m.”
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- Durante la intervención del Sr. Nomdedéu se reincorpora a la Sala la
Diputada Amparo Marco. Sr. Barrachina:
“Gracias señor presidente, el hecho de que esté este informe nace también
porque en la última ocasión que se planteó y este mismo portavoz tuvo la
oportunidad de debatirlo, creo que entonces con el señor Gisbert, surgió la duda de
si podíamos o no utilizar aquel remanente, en aquella ocasión, se suscitó esa duda y
para que ahora no la hubiese, lo propio era tener un informe técnico. El informe
técnico dice dos cosas, coincidentes con las que en aquél debate antiguo también se
dijo.
Una, que a día de hoy sin que entre en vigor la modificación anunciada,
nuestro techo de gasto, lo que queda de margen de gasto a esta Diputación es de
1.117.000 euros, una parte de ese dinero, ya comprometido por ejemplo 200.000
euros, con cinco ayuntamientos, como se ha votado en la moción anterior, que se ha
hablado de esa materia. Por tanto, es un margen estrecho, no hacia falta el informe
de la Interventora, porque en el punto decimosegundo de este Pleno se ha dado
cuenta de la situación, de la Diputación Provincial, en la cual en la página 1/1, no
había que llegar a la 2, se decía que la regla del gasto, que es uno de los tres límites
que tienen las administraciones locales, incluida la Diputación, que es el techo de
gasto, el margen sólo es de 1’1 millones.
Por tanto, no podemos aprobar algo que pretende utilizar ocho, Pero, en el
caso de que se llevase a cabo la pretendida modificación que ha anunciado el
gobierno de España y que esta Diputación y su presidente anhela que se ponga en
marcha cuanto antes, que supondría que podríamos utilizar, no el remanente, que se
vuelve a insistir en este Pleno, sino el superávit, lo que dice la normativa es que del
remanente, que tampoco son ni 16 ni 18, son 27, que el remanente positivo que
tiene esta Diputación de 27 millones y del superávit, calculado en términos del
Sistema Europeo de Cuentas, que son cinco, 5’1 millones, de entre los 27 y los 5 se
coge el más pequeño que es cinco, y lo puedes dedicar, o lo podremos dedicar a
inversiones productivas, es decir, si no se modifica la ley, no se puede hacer, y si se
modifica tampoco, porque como máximo serían 5’1, no 8, y sólo a inversiones, no a
financiar contratos subvencionados por parte de los ayuntamientos. Por parte es un
imposible, pero yo y dado que el PSOE ha hecho el esfuerzo de traer aquí la materia
del empleo, no quiero dejar pasar la oportunidad de romper una lanza a favor no
sólo de la generación de empleo sino de los buenos datos que la provincia de
Castellón comienza a ver. No es un capricho, poder decir que en los últimos doce
meses la situación del desempleo en la provincia de Castellón, el paro en la
provincia, ha bajado en 834 parados, mientras que los doce meses anteriores creció
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en 6.044, no estamos satisfechos, en absoluto, pero en el último año, en los últimos
doce meses el paro registrado en España aumentó menos que en épocas
anteriores, pero en la provincia de Castellón ya no hubo un aumento sino que hubo
una reducción.
Yo comparto buena parte de las afirmaciones del Sr. Colomer de que “som els
darrers de la cua”, éramos, es decir, hemos sido en los últimos doce meses la
séptima provincia de España con mejor comportamiento en el empleo, la séptima de
cincuenta, es verdad, que cerrada una década ominosa en la cual efectivamente
fuimos la provincia cincuenta de cincuenta, con peor comportamiento en empleo,
ahora la situación está mejorando significativamente, lo cual no quiere decir que
estemos ni contentos ni complacidos, pero hay que destacar que si somos los
séptimos de cincuenta en esta semana, pues ya no somos los que hace cincuenta
de cincuenta, como ocurría algunos años atrás.
Sí hay un plan de empleo, un plan de empleo que defendió aquí
acertadamente Vicent Sales, en el cual ha habido treinta y dos ayuntamientos que
han desbordado el margen de quinientos cincuenta y cuatro mil euros que la
Diputación iba a aportar, como un tercio a la contratación, que no será un subsidio a
los ayuntamientos para que a su vez subsidien a empleados municipales, porque
esa es una ayuda y una actuación que dura mientras que el subsidio municipal
aguanta, no es subsidiar empleos municipales, sino subvencionar, sino auxiliar
empleos por al menos de tres meses en empresas que garanticen por tanto una
continuidad. Se trata de compensar el coste de la seguridad social,
aproximadamente de 400 euros, para que las empresas, para aquellos
desempleados de larga duración, les formalicen contratos. Por tanto, de lo que se
trata es de devolver el protagonismo a quien genera empleo estable hoy.
Mientras se producía esta misma sesión, España superaba a través del
control de la prima de riesgo a Italia, hace pocos meses, superábamos, y esto indica
lo mal que estábamos, conseguíamos superar a Grecia, porque España era el país
27, en paro registrado, de los 27 de la Unión. Por tanto España va avanzando
significativamente hoy mismo, hoy.
Junto al informe que ha hecho la Fundación de Cajas de Ahorros y el de la
OCD diciendo que España está mejor, el Banco de Inversiones más prestigiado de
Estados Unidos, para el que trabajan 57.000 empleados, enviaba un informe, cuya
denominación, cuyo título es la propia conclusión, decía “La Nueva España”, era el
título con el que recibieron el informe miles de inversores ayer por la tarde en sus
casas, y venía a decir que porque España no está haciendo exactamente lo que
ustedes piden, es decir, que nos sigamos gastando mucho más de lo que tenemos,
que desbordemos los techos, que rompamos el techo de gasto, que incumplamos la
estabilidad, que justamente por no hacer eso que ustedes piden, para subvencionar
empleo subsidiado que dura lo que dura el subsidio, y después te devuelve a una
situación peor que la original, como demostró el Plan Zapatero, porque ese dinero
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hay que extraerlo o bien de los bancos, expulsando a la iniciativa privada, el
conocido “Efecto Crowding Out” de expulsión de los particulares de los bancos, o
bien extrayéndolo a través de tributos, es decir, cuando se acaba la subvención, la
situación final es peor, de la original.
Justamente porque no vamos a hacer este plan que ustedes proponen, sino
otros, que conjuntamente todas las administraciones van a llevar a cabo para que
las empresas contraten, como si no tuviesen el coste de la Seguridad Social, pero sí
manteniendo su cobertura, justamente por este y por otras muchas modificaciones
legales, como la Ley de Emprendedores, que permitirá que los trabajadores
autónomos no pierdan su vivienda familiar, no pierdan su coche y puedan cobrar las
facturas, o mejor dicho, pagar el I.V.A. cuando cobren las facturas, junto a la
Reforma Laboral y tantas otras, todo esto es lo que ha permitido que España en tan
solo diecinueve meses, hoy, mientras celebrábamos esta Sesión, superásemos a
Italia, y también la provincia de Castellón, que cuando se le otorgan instrumentos,
como los que tuvo del 1996 al 2004, fue capaz de generar más riqueza que nadie,
60.000 empleos, 5.000 nuevas empresas, y ahora que los empresarios y los
trabajadores de Castellón vuelven a empezar a disfrutar de instrumentos normativos
más flexibles y de mayor seguridad jurídica, vuelven otra vez, digo, que ya estamos
séptimos de las cincuenta provincias de España, en términos de generación de
empleo en los últimos doce meses, que esa ya no es una cifra estacional, es un año
completo, pues es justamente por eso por lo cual afortunadamente y tras seis meses
consecutivos en los cuales España ha bajado su tasa de desempleo, es justamente
por no hacer planes como los que hoy nos propone el PSOE, por los cuales hoy
felizmente comenzamos a ver luz al final de túnel.”
Sr. Colomer:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Bé, senyor Barrachina, moltes gràcies també pel seus arguments, que sempre
s’aprenen coses.
Mire, jo, el que ha dit ara, gràcies als instruments d’entre el 96 i el 2004,
aquesta província va poder .... home, els instruments eren el canvi de la llei del sòl,
que van permetre activar la bomba de rellotgeria del que va ser una eclosió, una
crisi, una caiguda vertiginosa, desconeguda en la història, vam passar de 100 a 0 en
poquíssim temps, del “pleno empleo” a 80.000 aturats que tenim, 70.000, ja
basculen un poc les xifres, vull dir, els instruments d’entre el 96 i el 2004, són els que
tots els especialistes a nivell internacional determinen que no eren unes bones
premisses per a la nostra economia, no sols en Castelló, sinó sobretot a tot el litoral
espanyol.
Després, el tema de que el Plan Zapatero ...... home no diga, no satanitze el
Plan Zapatero davant de tots els alcaldes que han transformat els seus termes en
base al Plan Zapatero, de tota Espanya, i a més a més, el tema de que els préstecs
de lo públic exclouen .... ho ha contat, no? En el concepte anglès, exclouen, per dir-
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ho clarament a altres demandants de crèdit, home ... no serà les pràctiques
permeses a altres demandants de crèdit, després de la lliçó de la dècada ominosa,
senyor Barrachina, la lliçó que hem aprés, que els altres demandants de crèdit eren
les immobiliàries i ja veiem com ha quedat el sistema financer valencià, la CAM, el
Banc de València, Bancaixa, pels actius tòxics, vull dir, tan de bo les administracions
públiques hagueren apurat, encara un poc més les possibilitats creditícies, perquè
els altres, si són les famílies, els xicotets i les Pimes, d’acord, però els altres que
estaven a la cua dels bancs, són els que ens han afonat, bàsicament, en el
consentiment també dels Bancs alemanys, eh... , que aquí el cinisme d’aquest cercle
viciós és espectacular....
Bé, aquest és un debat que escapa, no? Interesantíssim, estaré dispost,
encantat d’afrontar-lo en vostè quan vullga, però el tema avui, .. Jo no, en la primera
intervenció no he volgut confrontar en el “Plan de Empleo Conjunto”, el de la
Generalitat, el que va presentar Alberto Fabra amb els Presidents de la Diputació, no
he volgut entrar, però no traga pit de 32 pobles que han mostrat interès, front a 135,
el 75% dels pobles de Castelló no ho veuen, no ho veuen, perquè a més a més no
han volgut entrar en eixe Pla.
Jo no vull qualificar-lo encara de fracàs, però la lletra menuda, quan la vàrem
conèixer, justifica el perquè no s’agarra ningú, ó 32 de 135, que per a mi és un, no
vull dir-ho però no està bé, estem molt lluny de poder tirar les campanes al vol, 32 de
135, .... sap com és la demografia, la fisonomia municipal administrativa d’aquesta
província? no vull dir-ho, no vull dir que és un fracàs, però està mal, encara està molt
mal.
Si açò és l’únic, que ens han, de la mà d’Alberto Fabra, proposar, home
rebel·lent-se un poc, innoven, i creen un pla com el nostre ... no sé si el nostre és el
millor, però pot ser una base per a discutir i per a compartir en sindicats i en
empresaris, un pla, el “conjunto de empleo” aquest, de 32 de 135 que tan sols van
ensenyar als empresaris, i no als sindicats, que no l’han pactat tampoc en massa
operadors i actors socials i econòmics.
A més a més, es veia vindre, quan varem conèixer la lletra menuda, senyor
Sales, quan la vàrem conèixer, clar, és un pla molt burocratitzat, molt excloent, per
això els alcaldes en tota la desesperació del món i amb tot l’interés del món, segur,
hem intentat i no hem sabut, no hem pogut, millor dit.
Sector primari fora, sector exportador fora, empreses en crisi no poden
agafar-se, escolte, llavors, a qui hem d’auxiliar? Clar, és molt excloent, la lletra
menuda, torne a dir-ho, impossibilita moltes oportunitats, basada a més a més en
contractar gent per a les empreses, sense cap compromís de continuïtat, i vostè diu,
front això que queda? subsidiar, per a subsidiar a no se qui, en termes pejoratius,
escolte que els ajuntaments generen ocupació no és una qüestió de llàstima, no sé
com ho interpreten, no és una beneficència rara, eh..., que els ajuntaments puguen
contractar a persones desesperades vivint un drama a mi em pareix molt honorable..
eh, i amb la cara ben alta, “subsidiar para subsidiados” que és la típica xanxa quan
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volen estigmatitzar a Andalusia, des de qui siga, d’on hi ha pobresa i dificultats, que
el motor de lo públic puga intervindre.....
Mire, la reforma laboral, capítol importantíssim, un milió d’euros més, un milió
d’aturats més a aquest país, i el treball disponible, el treball disponible en la reforma
laboral que tenim, tota una metamorfosi negativa, profundament d’abast històric.
Treball més precari, en menys drets i més esclaus que mai, les persones que poden
treballar, se’ns va dir que anàvem a competir en intel·ligència, en innovació, en
creativitat, en talent, i anem a competir en drets, reduint drets, sent més esclaus, i en
aquest món global, sempre hi haurà algú que esclavitze més i que matxuque més els
drets. Vull dir, Espanya, i nosaltres també, hem entrat en una espiral molt perillosa,
jo no trauria pit senyor Barrachina, ha fet l’enfocament dels seus arguments dient
que les coses van com jo crec que la societat no percep que van.
Mire, jo no vaig a criticar ja res més de vostès en aquest tema, res més, hi ha
70.000 motius aproximadament en aquesta província per a fer un debat el més
civilitzat possible i traçar els ponts de diàleg i d’enteniment i d’intersecció que siguen
possibles, a les alçades que estem.
Crec que tornarem a presentar la proposta, millorada segurament, la tornarem
a presentar, perquè és bona, i sobretot perquè és necessària, i els convide a
reflexionar per a millorar-la. Mire, la preocupació del senyor Enric Nomdedéu, el
informe tècnic, a mi m’ha arribat avui, no és pla, no és pla crec sincerament de que
arribe deu minuts abans de la Sessió Plenària, tampoc són .... no hi ha que carregar
en la senyora interventora en el quadre tècnic, les qüestions que tenen una índole
clarament política, la nostra moció contempla inversions possibles, però sobretot, el
que, si aquest informe té la interpretació que li dóna el senyor Barrachina i l’equip de
govern del PP, el que estem aquí és destapant una falsedat dels darrers mesos, i
aleshores no són setze milions disponibles, hem venut la pell del “oso”, no ho diuen
així els castellans? abans de matar-lo, ara resulta que són un milió cent dèsset mil i
punt.
I hem passat ja per plenari propostes del “Plan de Acción 2015” famós, de
quant és el “Plan de Acción”? del que li han dit als mitjans de comunicació, a
nosaltres i a la societat de Castelló? de setze milions o d’un milió pelat?
Perquè clar, si tot açò ha servit per a retratar-los, bé, per favor, rebaixen el to,
i si els hem atrapat en una mentida, reconeguen públicament, reconeguen
públicament que no tenen setze milions per a un pla d’acció, que l’han editat a
impremta i tot, i l’han venut divuit vegades ja, i per tant, acabe dient, perdrem
aquesta votació però reflexionen sobre la importància que té reaccionar, el Pla
d’Alberto Fabra no és bo, els ajuntaments d’aquesta província no han respost
adequadament, per alguna cosa serà, la tornarem a presentar millorada i esperem
amb el consentiment i l’aprovació de tots.
Gràcies.”
Sr. Barrachina:
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Muchas gracias, señor presidente, yo, me sorprende la contumacia señor
Colomer, yo no necesitaba el informe de la Interventora, yo necesitaba haber leído el
punto doce, se vio en Comisión, se vio aquí, saben que tenemos un millón ciento
diecisiete mil en la página 1.1, no hacia falta ir a la segunda.
Ustedes, si se leyesen los expedientes lo sabrían, yo pedí el informe para
ustedes, para ponérselo fácil, porque en los números está, es conocido, se sabe.
Ustedes han aprobado la liquidación, nuestro remanente es de 27 millones,
siguen hablando de cifras absolutamente desconocidas, van a golpe de prensa. Hoy
lo que dicen es que del remanente de 16 millones, que ahora se lo aclararé, la mitad
a ojo, la mitad, pero es que en el Pleno anterior, en el debate … en otro debate de
otro plan de empleo dijeron, pongan el doble, es decir, el debate pasado era el
doble, este es la mitad, entonces la oposición, a ojo, … claro, hace falta un poquito
de precisión.
No me sorprende que a España la dejasen como la dejaron, pidiendo ahora
que la mitad se utilice en esto y el mes pasado con Vicent Sales era que dediquen el
doble, ... a ojo, sin más.
Yo, por eso, el informe he querido que lo tuviesen ustedes para que supiesen
y no dijesen si tiene la razón uno u otro. Este mismo debate lo tuvimos y lamento
decirles que si se leen el debate, el informe calca los argumentos que yo di hace dos
meses, porque eran así, no teníamos ese dinero, lo que presentó el señor Moliner es
un plan 2013-2015, con diez líneas de actuación que se financian, que tampoco se
lo han leído - nosotros sí que lo imprimimos, tiene razón, pero no se lo leen - que se
financia con remanentes, cuando lo autoricen y con ahorros.
Les recuerdo que en el último Pleno presentamos más de 600.000 euros de
ahorros y dedicamos a cuatro líneas que ya están puestas en marcha, no que lo
anunciamos, que están puestas en marcha con ahorros, por tanto, van a golpe de
prensa, teniendo y disfrutando de la totalidad de la información.
De línea directa no sólo con los Servicios de Intervención, yo estoy a su
disposición veinticuatro horas para contárselo de la forma que todos seamos
capaces de entenderlo, pero claro, es casi imposible, cuando le dicen “ … oiga es
que tenemos un millón cien mil…”, y ustedes “ … no ocho millones y …. “, y luego
se lo inventan, es decir …. yo no he dicho beneficencia, claro y como no les gusta lo
que digo, responden a otro que nunca ha intervenido. Yo no he dicho beneficencia,
he dicho que subsidiando o subvencionando, utilícenlo como quiera, no consigue
usted frenar el desempleo.
Si fuese así, si subvencionando a los Ayuntamientos para la contratación de
empleo, Andalucía, que usted ha citado y no yo, no lideraría, no sería la primera de
las 210 regiones de Europa en tasa de paro, sería la última, y Cuba no conocería el
paro, porque todos son empleados a través de planes de empleo municipales.
Es que no es posible, es que esa fórmula es la de la ruina acreditada por
segunda vez, porque sólo han gobernado dos veces, es que sólo han gobernado
dos veces y el famoso pasar de 0 a 100, compruebe usted las fechas, nosotros,
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efectivamente, en 2004 terminó el gobierno del Presidente Aznar y la tasa de
desempleo era la tasa natural o friccional de paro, lo que usted ha llamado pleno
empleo, cuando se produce la descomposición de estas cifras es a partir del 2007.
Pregunte usted a aquéllas entidades financieras que hincharon esa burbuja dónde
estaba el Banco de España, el que autorizó las preferentes, el que les echó
gasolina, estaban de vacaciones, era un diputado nacional del PSOE, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, de va-ca-cio-nes.
Nos ha tocado arreglar, no sólo lo de las preferentes sino lo de la burbuja
inmobiliaria. Por cierto, si leyese usted el informe que enviaron ayer por la tarde a
todos los inversores, dijeron que felizmente, la burbuja inmobiliaria ya ha conseguido
ser deshinchada, es decir, estamos en situación de normalidad, de normalidad.
Quiere decir que no ha desaparecido el riesgo de que ustedes vuelvan a gobernar,
pero sí es verdad que en muy poco tiempo, se han reparado, se han restañado,
todas aquéllas heridas.
Lo de machacar derechos, oiga, no sé… machacar derechos será el
desempleado, el 56% de los jóvenes desempleados que tienen machacados sus
derechos porque no acceden, es decir machacar derechos es ajustar las cuentas, es
decir que si tenemos un millón, usted no puede seguir insistiendo en que nos
gastemos ocho.
Si es que se lo he dado por escrito, para evitarnos este debate, le he pedido a
la Interventora que se lo pasase. No hagamos el ridículo, teniendo uno que no nos
pidan ocho. Pero es que insisten, es que justo ese modelo, el del subsidio, el de la
subvención, yo no he hablado de beneficencia, para los Ayuntamientos, para que
contraten a gente, como si se hubiese generado empleo estable, es el que nos ha
conducido al lugar exacto y preciso en el que estábamos y que con muchísima
dureza y con muchísimas dificultades saldremos, no este año, estamos saliendo y
nos costará aquello que estropearon con tanta dedicación durante ocho años, nos
costará más de una legislatura resolver por completo.
Pero ya no somos, como decía usted en su primera intervención, “els darrers
de la cua”, Castellón, felizmente, ya tiene programadas todas las actuaciones que
nos van a traer el AVE y licitadas todas ellas, y hoy somos ya la séptima, yo… , ya
ha citado usted a Andalucía, yo no me arreglo ni me regocijo, ha llegado un mensaje
de la solicitud de imputación de los presidentes Griñan y Chaves, justamente por
dinero, que era para los desempleados, ha llegado la solicitud de imputación, no
mía, eh? de un juez, por dinero público que si queda para entidades públicas, para
desempleados, yo no me alegro ni me regocijo porque eso son actuaciones que
enturbian y que nos perjudican a todos, pero ha sacado usted Andalucía como
modelo de algo, que si me permite, en materia de empleo, en materia de formación
no es ejemplo de nada, y el plan de empleo, si lo hubiesen pedido los 135
ayuntamientos estaríamos desbordados. Las solicitudes son casi de 200.000 euros,
por encima de lo ofertado, son cuarenta y cinco millones de euros en el conjunto de
la Comunidad Valenciana, pero aquí y para este año algo más de un millón y medio
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de euros, medio millón nuestro, que ya está puesto y presupuestado, y el hecho de
que sea un éxito es que se ha superado el tope que pedíamos.
Si se hubiesen pedido 100.000 de los 554.000 no lo sería, no es un plan de
empleo para que se coja por coger, es para aquéllos municipios que crean que sus
empresas pueden generar empleo y contratación.
Hay muchos Ayuntamientos que, por su propia naturaleza, carecen de
empresas que hayan decidido ampliar sus negocios, pero aquéllos que han tomado
la decisión de ampliar sus actividades, entre ellos 32 municipios, uno de ellos el de
Vila-Real, el de Almenara, y tantos otros, pues han decidido ayudar a sus empresas,
y me parece muy razonable porque no ayudan a las empresas, ayudan al trabajador
contratado de forma estable por la empresa.
Muchas gracias.”
Finalizadas las intervenciones, con los votos a favor del Grupo Socialista, la
abstención de Compromís y los votos en contra del Grupo Popular, el Pleno
desestima la siguiente
MOCIÓN
“L’atur és el problema més greu que afecta la província de Castelló. Les
estadístiques assenyalen clarament les dificultats estructurals que té el nostre
territori per remuntar una situació cronificada en el temps.
Som una de les províncies més castigades per la desocupació, alhora que no
presentem ni de lluny els millors indicadors en matèria de serveis públics, benestar i
prestacions socials. Fins i tot els ajuntaments, la institució més propera als
ciutadans, tenen greus dificultats, entre altres raons pel deute que la Generalitat
Valenciana té amb els mateixos, per a continuar prestant els seus serveis esencials
amb les garanties necessàries.
Al mateix temps -i retardant qualsevol esperança de canvi i recuperacióCastelló no disposa d’una planificació estratègica compartida pels distints agents
socials i econòmics, institucions públiques i societat civil, per tal de definir un full de
ruta que reforme el model productiu i genere un horitzó socioeconòmic distint, més
estable, sostenible i pròsper.
Altres factors que condicionen negativament la sortida de la crisi i la
dinamització econòmica necessària estan, sense dubte, vinculats al retard històric en
la concreció de les infraestructures pendents d’execució i la seua evident
transcendència en el increment del valor afegit i la competitivitat del nostre territori.
Per altra banda, la reforma laboral ha produït una devaluació considerable del
treball disponible. La degradació de les condicions laborals i la pèrdua de drets no
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ajuden a configurar un model d’economia avançada i moderna com el que deuríem
desitjar tots plegats.
Els municipis, les administracions locals, més enllà de les estrictes
competències assignades per la legislació, no poden romandre alienes al drama de
l’atur. La proximitat i el coneixement de la realitat concreta fan que els ajuntaments
puguen ser un actor qualificat per a fomentar l’ocupació. Així doncs, cal reclamar, en
aquesta època tan difícil i complicada, una implicació inequívoca i categòrica de la
Diputació Provincial en la lluita municipalista contra l’atur, en defensa de l’ocupació, i
en el manteniment i millora dels serveis bàsics a la ciutadania.
A l’igual que han fet altres institucions arreu d’Espanya, cal impulsar, des del
consens i la participació plural de tots els actors socials i econòmics, un vertader Pla
d’Ocupació eficaç en tots els municipis de la província.
Els canvis legislatius que possibiliten la llibertat de decisió per aplicar l’estalvi
real han de significar una aposta directa per la generació d’ocupació i de tot allò que
signifique consolidació de possibilitats de treball als nostres municipis.
L’anunci d’un important romanent positiu de tresoreria en les finances de la
Diputació ofereix la idea d’una bona oportunitat per a impulsar un Pla d’Ocupació.
D’aquesta manera, es poden dedicar, almenys, el 50% dels 16 milions d’euros
registrats en eixe concepte.
No hi ha altres prioritats més urgents en aquest temps d’emergència social.
D’altra banda, no és menys cert que la realitat social, territorial i demogràfica
de la nostra província fa que predominen, bàsicament, municipis i administracions
locals d’una mida reduïda, factor que limita extraordinàriament les possibilitats
financeres i tècniques per a reaccionar eficientment davant el drama que ens afecta.
Aquesta circumstància recomana encara amb més contundència el
compromís absolut de la Diputació Provincial com a entitat que pot ajudar a corregir
aquesta realitat.
La constatació evident del fet que podem i devem fer més per a mitigar la
gravetat de la situació actual motiva la necessitat de generar idees i propostes
productives en defensa de l’ocupació als nostres municipis de la província de
Castelló.
Per tot això, proposem al Ple de la Diputació la aprovació de la moció
següent:
MOCIÓ
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La Diputació Provincial promourà d’immediat l’elaboració d’un Pla d’ocupació:
que podrà contemplar, orientativament, els Programes següents:
1) Ajudes als ajuntaments per a la contractació de treballadors per al
funcionament dels serveis essencials municipals i per a inversions, tant materials
com immaterials, que contribueixen a la creació o millora de les activitats
econòmiques. Els projectes podran ser subvencionats amb un percentatge fins al
80% del cost total, mentre que haurà d’existir el compromís de finançament del 20%
restant amb fons propis de les entitats locals.
Este Programa caldrà que tinga en compte els següents requisits:
-Afectarà a la totalitat dels ajuntaments de la província de Castelló via
subvencions directes i finalistes.
-Respondrà a la publicació d’unes bases objectives i universals on els
ajuntaments rebran la major part dels recursos assignats al principi de la tramitació i
el percentatge restant en la justificació final.
-Hi haurà repartiment objectiu en funció de la població i de l’atur existent en
cada municipi, així com les dificultats en prestar els serveis essencials i el perill de
despoblament.
-Podrà ser un Pla d’Ocupació destinat a la contractació de persones
desocupades per part dels ajuntaments per al funcionament dels serveis locals
essencials als seus municipis, execució d’obres o contractació per a estudis i plans
de formació.
-Seran prioritat en la contractació aquelles persones que integren unitats
familiars en que els seus membres estiguen tots a l’atur i no reben cap prestació.
-Seran despeses subvencionables amb càrrec a la convocatòria del Pla
d’Ocupació:
a) Despeses socials i laborals: nòmines i seguretat social dels treballadors per
a l’execució de les obres, serveis i pla de formació que realitzen les entitats locals.
b) Materials: despeses directament relacionades o derivades de les obres,
serveis o activitats realitzades dins d’aquest Pla d’Ocupació.
c) Despeses de formació: despeses directament imputables a l’execució de
plans de formació realitzats per l’entitat local amb càrrec al Pla d’Ocupació
(contractació de professorat, material didàctic, assegurança d’alumnes, equip i
materials, etc).
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-El procediment de selecció i contractació de treballadors correspon a les
entitats locals beneficiaries mitjançant els oportuns òrgans de selecció amb
composició exclusivament tècnica i participació de les organitzacions sindicals
d’acord amb el que estableix la llei.
Quantitat assignada: 4.000.000 euros.
Origen: Romanents tresoreria.
2) Línia d’ajuda a la creació i consolidació de cooperatives i fórmules
d’economia social.
L’ajuda estarà destinada a la contractació de treballadors
Quantitat assignada: 1.000.000 euros
Origen: Romanents de tresoreria.
3) Línia d’ajuda a autònoms i pimes.
L’ajuda estarà destinada a la contractació de treballadors
Quantitat assignada: 1.000.000
Origen: Romanents de tresoreria.
4) Ajudes específiques per a projectes i empreses lligades al turisme
sostenible, la industria cultural i el tercer sector social de l’economia.
Les ajudes estaran destinades a la contractació de treballadors.
Quantitat assignada: 1.000.000 euros.
Origen: Romanents de tresoreria.
5) Ajudes per al finançament de projectes empresarials facilitant l’accés a les
entitats de crèdit i mercat de capitals.
Es subvencionaran els interessos dels crèdits destinats a:
Inversió en I+D+I
Internacionalització
Creació d’ocupació
Adquisició d’actius fix inventariables
Reestructuració financera.
Quantitat assignada: 500.000 euros.
Origen: Romanents de tresoreria
6) Contractació de persones amb discapacitat.
És un objectiu del Pla afavorir la integració de persones discapacitades,
doblement afectades per la gravetat de la crisi. A banda de la urgència en la posada
en funcionament del Centre Ocupacional per a persones discapacitades de Penyeta
Roja, la Diputació assignarà fons específics i suplementaris en el marc d’aquest Pla
per a la contractació de treballadors/es amb una discapacitat igual o superior al 33%.
Quantitat assignada: 500.000 euros.
Origen: Romanents de tresoreria.”
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3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR SOBRE LA AUTONOMÍA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
El Sr. Presidente concede el uso de la palabra al Diputado Sr. Sales.
“Gràcies senyor president, senyores i senyors diputats, si hi haguera que
resumir en una paraula el sentit de la moció que presenta el Grup Popular, aquest
seria respecte. Són molts els llaços que uneixen a la província de Castelló amb la
província de Tarragona, són molts els llaços que uneixen a la Comunitat Valenciana
amb Catalunya, com per a veure ara que tots eixos llaços, tots eixos vincles i tots
eixos afectes que tenim entre dos pobles veïns queden malbaratats per una manca
de respecte.
La convivència entre valencians i catalans, entre castellonencs i tarragonins
ha estat i ha de ser fructífera, entenem, entre dos pobles que no sols són propers
geogràficament, sinó que tenen un passat comú, una convivència present i han de
tindre també un futur esperançador.
Entenem que en cap cas, la proximitat entre les localitats catalanes i
valencianes ha de ser moneda de canvi o motiu de conflicte entre territoris veïns,
entre el català i el valencià, sinó font de convivència i respecte. Per això, tot i que no
compartim, respectem que alguns partits polítics catalans, en la diada catalana de
l’onze de setembre, decidisquen commemorar-la com millor els vinga bé, res a dir.
Podem tindre la nostra opinió, de fet la tenim, però res a dir.
Però quan unes reivindicacions que en són alienes arriben al nostre territori, ni
podem, ni devem estar callats, ni tampoc, posar-nos de perfil, que és el que fins ara
han estat fent els seus Partits, perquè ací el que està en joc no és el “huevo”, és el
“fuero”, ací el que està en joc és la pròpia autonomia valenciana, el que està en joc
és el dret que tenim els valencians a governar-nos i dissenyar el nostre futur, d’acord
amb les lleis emanades de la Constitució i del nostre Estatut, i per això rebutgem
qualsevol acció encaminada a polititzar la relació entre els municipis valencians i
catalans que es materialitze en aquest cas en la organització per part de partits
catalans que mai han estat escollits pels ciutadans valencians d’accions en contra de
la lleialtat valenciana a la seva pròpia valencianitat, i el que és pitjor, que l’únic que
poden fer és alterar el clima de convivència entre uns territoris, els del nord valencià i
els del sud català, que mai han cregut en les barreres ni separacions entre ells.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, no seré breu.
D’entrada em sorprèn que no defense el senyor Barrachina que és el portaveu
i que ho signa, espere que no siga perquè parla habitualment en castellà que és una
llengua tan nostra com el valencià.

9p10092013.doc

62

He hagut de llegir, senyor Sales i rellegir la moció per saber exactament de
que es tractava i segueix tenint dificultats per a comprendre l’abast, ja que comença
parlant d’unes coses, deriva embolicant unes altres i finalment no és més que una
vocacional declaració institucional que no està feta en absolut amb ànim d’estrènyer
llaços amb ningú, sinó d’intentar traure rèdit electoral, buscant la confrontació amb
els seus adversaris polítics com ha demostrat la seva pròpia intervenció que, en la
segona frase ja ha dit el que feien, si estaven de perfil o no estaven de perfil.
Ja els avance, ja li avance que en el nostre cas no funcionarà, no estic de
perfil, estic de front, l’estic mirant als ulls i si alçara la cara ho veuria, i defensarem no home, no passa res, no cal que em mire tota l’estona - no tenim res que ocultar,
juguem clarament, diem el que som i com ens sentim, ho farem en aquest debat i ho
farem on calga, nosaltres diem amb orgull allò en el que creiem.
Comencem amb l’exposició de motius, que diu que davant de les recents
informacions que acompanyen la celebració de la festivitat de l’onze de setembre,
desitja afirmar que la nostra província té històrics vincles amb la de Tarragona, del
que ens sentim orgullosos..... correcte, en realitat com vostè ha dit a la presentació,
el problema, cas d’existir seria entre Catalunya i el País Valencià, la Comunitat
Valenciana com a denominació oficial, o entre Catalunya i Espanya fins i tot, no
entre les províncies de Castelló i Tarragona, això és un subterfugi que es busquen
vostès per a que tinga sentit que ho discutim en aquesta Diputació.
Ho converteixen en una qüestió de províncies, no ho és, en absolut, entre
altres coses també perquè les províncies són bastant posteriors a l’existència del
Regne de València, ho porten a aquest àmbit simplement per això, per fer una
miqueta de soroll, que és el que crec pretén la seva moció.
Diu, compartim amb Tarragona geografia, conques hídriques, activitats
econòmiques, cultura, tradicions taurines, diòcesis episcopal - un trosset - milers de
llaços familiars, correcte. Compartim tantes coses i no coneixem cap frontera, ni fins
i tot la idiomàtica que voluntàriament vostès han obviat ací.
Diu després, la província de Castelló desitja enfortir tots els històrics vincles
amb Tarragona i la resta de Catalunya, i és per aquest motiu, sempre hem
considerat perjudicial la recent elevació de barreres fiscals i administratives, i això li
confesse que no sé exactament a què fa referència, no sé a què fa referència.
Vull pensar que es deu tractar a temes de les diferències legislatives que
puguem tindre sobre el règim econòmic o de les sessions d’herències. Si es tracta
d’això no ens hauria de preocupar o els hi hauria de preocupar a vostès igualment
les diferències que tenim amb Múrcia o amb Aragó.
En qualsevol cas, es pega de galtades amb la seva defensa del punt sis
d’aquesta mateixa norma, quan parlem de l’estat de les autonomies perquè és
precisament eixe estat, el de les autonomies que vostès defensen amb tanta
potència en la moció, el que permet que legislem diferent, en el nostre cas, acollintnos a allò que van ser els nostres furs.

9p10092013.doc

63

Després diuen que consideren un retrocés de segles, una ... diguem-ho
clar, .... una hipotètica independència de Catalunya, i parlen de noves fronteres. Ho
diré clar i poc a poc, perquè tinc tendència a parlar massa ràpid per a que quede
molt claret. A mi, la independència de Catalunya, em semblaria un enorme avanç, si
és el resultat d’una consulta democràtica com Catalunya pretén i Espanya li nega.
I respecte a les fronteres, les fronteres tenen dos costats, i els problemes els
pot crear un costat, els dos, o cap, per exemple, Xèquia i Eslovàquia, tenen una
frontera i no tenen cap problema, Xèquia i Eslovàquia ho recordaran, veritat? en
Europa, que era un país, es van separar modèlicament, democràticament, sense cap
tipus de problema, no ho citen mai vostès eixe exemple, prefereixen citar Els
Balcans, no sé si perquè identifiquen Catalunya amb Kosovo o perquè vostès
s’identifiquen amb els Servis, seria altament preocupant.
Des de la responsabilitat i l’orgull de ser la província que confina amb la
província catalana de Tarragona, la província de Castelló aposta fermament per la
convivència en els territoris propers aprofitant els avantatges mutus d’un veïnatge
que ha de ser necessàriament fructífer per a les dues parts a tots els nivells, tant
culturals, com econòmics, socials o polítics i jo n’estic absolutament d’acord i vull
recordar que ha estat precisament el Partit Popular i l’equip de govern de la Ciutat de
Castelló qui, en un atac sense precedents a l’autonomia municipal, fa tres setmanes,
ha generat un conflicte amb Tarragona.
Des de que este diputat està en política mai abans, jo no recorde cap conflicte
en la ciutat de Tarragona ni en la província de Tarragona... l’únic conflicte que
recorde és el que ha generat l’ajuntament de Castelló exigint-li a Tarragona que no
complisca amb la seua obligació que era presentar al·legacions a una obra que una
altra administració li fa dins del seu territori. Perquè, què és el que va passar allà?
Va passar que l’únic Partit que va votar en contra del tercer fil, que és el que podia
retardar-ho va ser el Partit Popular. La resta dels partits, sense el Partit Popular, el
que van fer va ser presentar al·legacions al traçat, cosa que l’ajuntament de
Castelló, i ho dic perquè és el de Castelló el que ha generat, ha intentat generar este
conflicte, ha fet, com és la seua obligació i sovint amb el suport del meu Grup, cada
cop que una altra administració ha fet instal·lacions o ha proposat infraestructures
dins del seu territori. Com és la nostra obligació i ho és la de l’ajuntament de
Tarragona.
L’únic conflicte que jo recorde amb Tarragona l’ha generat l’ajuntament de
Castelló, el Partit Popular de l’ajuntament de Castelló encapçalat per l’alcalde
Bataller amb un evident dèficit de quota de pantalla.
Seguim, Alguns pobles del nord de Castelló i altres del sud de Tarragona es
troben tan propers geogràficament que les relacions entre uns i altres són la mostra
més evident d’un passat comú, una convivència present i un futur esperançador que
han de servir d’exemple a les dues comunitats autònomes per tal de garantir, d’una
banda, la convivència i de l’altra, el respecte mutu per la identitat diferenciada dels
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dos territoris. No sé si ho saben però és pràcticament textual al que diu l’última
ponència aprovada per Esquerra Republicana de Catalunya.
Entenem que en cap cas la proximitat entre les localitats catalanes i
valencianes ha de ser motiu de conflicte, etcètera... absolutament d’acord amb
vostès.
La defensa de la nostra identitat pròpia, està basada en la nostra història,
l'Estatut reconeix la Comunitat Valenciana com a Nacionalitat Històrica, el dret civil
foral... absolutament d’acord amb vostès.
L’Estatut d’Autonomia defensa i potencia les senyes d’identitat del poble
valencià d’acord amb el sentit majoritari del mateix, perquè el seu idioma és el
valencià; la seua terra la Comunitat Valenciana i la seua bandera la senyera...
efectivament això és el que diu textualment l’Estatut.
Els castellonencs orgullosos de la nostra llengua, el valencià, i la nostra
senyera observem com una intromissió que partits – ho repetia vostè senyor Sales,
també - democràticament, mai han sigut escollits pels nostres veïns, utilitzen el nord
de la província.. bé, ací la cosa ja es complica una miqueta, d’entrada perquè qui
organitza la concentració és una associació cultural valenciana, no partits de cap
altra comunitat autònoma, però en qualsevol cas si ho feren, no hi ha un sol article
en el ordenament jurídic espanyol que impedisca a un partit polític legal en Espanya
actuar fora del seu àmbit habitual, ningun, per tant també podrien fer-ho, no passaria
res. En agradarà més o menys el que proposen però també ho podrien fer. No els hi
podríem exigir que no vingueren ací de la mateixa manera que no li podríem exigir a
un partit que fos de Múrcia – segurament si fos de Múrcia no es plantejaria –
El Sr. Presidente recuerda al Sr. Nomdedéu que debe ir finalizando su
intervención.
Si vuit-centes persones que crec que són les que tenien confirmades en Acció
Cultural volen mostrar suport a la via catalana res ni ningú els ho hauria de poder
impedir. Així ho reconeixia la pròpia senyora delegada del govern a la Comunitat
Valenciana, Sánchez de León fa quinze dies i així mateix ho deia el senyor ministre
de Justícia dient que els drets fonamentals no poden retallar-se i per tant no era
partidari de controlar les manifestacions.
Aniré més ràpid perquè si no em rinyen.
Hi ha un altre puntet que diu que les banderes no representen el nostre
territori – té gràcia que ho diga un Partit que està investigant els seus propis militants
per fer-se fotografies en banderes que no en representen cap de territori, només
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representen una dictadura. No estan vostès en posició de donar lliçons de
vexilologia, arribe al final.. els punts:
La província de Castelló se sent tan orgullosa del seu vincle amb Tarragona
com de la seua valenciania i espanyolitat. Doncs mire’n, jo no em sento orgullós de
la meua espanyolitat, ja està, ja ho he dit, veu com no em passa res. No puc, em
trobe nacionalment incòmode en esta Espanya.
Dos, La província desitja enfortir tots els vincles històrics amb Tarragona i la
resta de Catalunya i per este motiu sempre ha considerat perjudicial la recent
elevació de barreres fiscals i administratives. Ja ho em parlat abans per tant hi
passaré de puntetes, però els hi dic, per eixa mateixa raó en este moment la
Diputació de Tarragona podria estar aprovant una moció exactament igual que esta
dient que nosaltres legislem diferent i ens semblaria una intromissió tan inacceptable
com la de l’ajuntament de Castelló i el senyor Bataller en l’ajuntament de Tarragona.
Vostès consideren un retrocés de segles que en el futur, diguem-ho clar,
Catalunya puga ser independent. A mi, l’exercici de la democràcia i el dret a la
autodeterminació no només no em sembla un retrocés sinó que en soc ferm partidari
i crec que és un enorme avanç social.
Com no tinc temps, m’ho salte tot, vostès ens acusen a nosaltres de que - a
nosaltres, a qui siga, però ens busquen a nosaltres en este debat, evidentment no
han anat a buscar a Acció Cultural, ho porten ací on Acció Cultural no està – de
qüestions d’atac i menyspreu a l’Estatut. Els hi hauré de recordar el dictamen
presentat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, entrat en el Registre de Les
Corts, dirigit al Grup del Partit Popular, que diu, entre altres coses, que vostès
incompleixen l’Estatut tant en la normativa ortogràfica d’eixa absurda i estúpida
moció que van presentar dient que el valencià venia del Iber i no tenia res a veure
amb el català i demane, a més, que vostès deixen d’incomplir en la Constitució. Han
estat condemnats moltes vegades pel Constitucional vostès per incompliment de la
Constitució, jo mai.
I acabe, defensen vostès l’estat de les autonomies, jo li reconec avantatges
en el autogovern però no és el meu model, per tant ja m’està bé. I es manifesten
lleials a la nostra història i a la nostra Constitució, perquè em manifeste lleial a la
història del meu país no em puc manifestar lleial a una Constitució que tinc obligació
de guardar i fer guardar i és el que intente en la mesura de les meues possibilitats
però no tinc perquè sentir-me lleial a una Constitució que si poguera la canviaria, per
tant, jo els hi recomanaria que després d’un debat com l’anterior parlant de desenes
de milers d’aturats i no sé quants, ens dedicàrem al que ens hem de dedicar que és,
segurament, resoldre els problemes dels ciutadans, no crear conflictes innecessaris
en una institució que no calien i que es prenguen una relaxing cup of valeriana in the
Plaça de les Aules i es dediquen a treballar pel que han de treballar.”
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El Sr. Presidente recuerda al Sr. Nomdedéu que ha doblado el tiempo que
tenía para su intervención.
Sr. Colomer:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Mire, en realitat no voldríem dedicar-li molta importància a esta qüestió. No
pel ponent en absolut, el senyor Sales ho ha fet tot el millor que ha pogut, sinó
perquè estic convençut que açò és una mascarada i una cortina de fum, jo crec que
l’han treta, esta moció, del kid de supervivència quan cal tornar a construir en el
imaginari col·lectiu l’idea d’enemics exteriors, de fantasmes... tot mal govern
necessite el seu Gibraltar i en el tema de la catalanofòbia vostès saben... bé, la gent
del PP de Castelló deuria saber que no però son deutors de tota una estratègia que
no sé en quina factoria, segurament en l’actual Palau de la Generalitat, no sé quin és
el nom del carrer on tenen la seu el PP a nivell regional però allí es deu de forjar este
tipus d’estratègies que jo crec que perjudiquen més que beneficien la convivència.
Crec que encara que sembla en el tenor literari lo contrari, esta és una moció
de confrontació, jo estic absolutament segur senyor Sales, que vostè ho sap, açò no
ens agermana més a Tarragona, al contrari i en el fons, si fan una cura d’humilitat,
una reflexió sincera, en el fons es trobaran que és així. Tot mal govern necessita el
seu Gibraltar on distraure l’atenció i el tema dels símbols, una altra vegada, en els
altars de la catalanofòbia, doncs segurament immolaran vostès, no sé, però, aquí a
Castelló, sobre tot, molts nivells de convivència.. crec sincerament que no deuríem
continuar alimentar esta manera d’entendre la bandera, els símbols, les fronteres, la
identitat valenciana.
Mire, jo intentaré aportar ràpidament alguna cosa nova, inspirat també pel que
ha dit vostè del “huevo y el fuero”, supose que el fuero, lo important, no? quan es diu
este refrany i esta expressió, són els continguts.
Mire, justet avui, la casualitat, la ironia de la vida, no sé, ha fet que siga un
mal dia per a traure esta qüestió. Avui la bandera i els símbols i la identitat i la
dignitat del poble valencià passava pel Congrés dels Diputats i per la discussió i
aprovació d’acord i lleialment amb el que es va establir en Les Corts Valencianes, en
seu parlamentària nostra, es poguera aprovar la reforma de l’Estatut, especialment
l’addicional que permet rebre més inversions. Eixe és el fuero, eixa és la veritat de la
vida, de l’interés autèntic dels ciutadans valencians, la reivindicació en la cara ben
alta del que és nostre i el que avui ha passat és que Rajoy li ha dit a Alberto Fabra
que no, i avui han ajornat i han demanat que no es vera eixe debat.
Per tant, la capitulació més gran dels símbols, de les banderes, de la identitat,
de tot el seu esforç, senyor Sales i senyors del PP, avui mor pels fets en el Congrés
dels Diputats, perquè avui la capitulació, la claudicació de valencianisme en Madrid
és desconeguda en la història, desconeguda en tota la trajectòria de l’Estatut, tant
del primer com del segon Estatut, de la reforma del 2006.
Mire, tinc davant un document oficial d’avui mateix. “En el día de hoy el Pleno
del Congreso de los Diputados tiene previsto debatir una propuesta reforma del
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Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Propuesta que fue aprobada
por el Pleno de nuestro Parlamento Autónomo”, ahí ens jugàvem la bandera i ahí
arriem la bandera, trepitgem la bandera.
Dos, el vicepresident del Consell ahir es va dirigir al Congrés demanant
l’ajornament del mencionat punt de l’ordre del dia de la sessió plenària en qüestió
que és avui. En l’escrit citat no es fa referència a l’acord adoptat pel Consell al
respecte, perquè no se n’ha adoptat, el que fa dubtar de la legalitat i legitimitat del
que s’ha sol·licitat, quan hi havia un manament de Les Corts Valencianes, ahí,
senyor Sales, ens juguem, eixa és la partida on ens juguem l’Estatut, la identitat, els
símbols, les banderes i tot el que vostè ha intentat explicar i ahí tornem a perdre.
Capitulem, està passant en viu i en directe senyories, senyors diputats, avui,
deu de setembre, l’episodi vergonyós al Congrés dels Diputats i ens parlen de
Tarragona, dels símbols, de la identitat valenciana... avui vostès trepitgen la
bandera, metafòricament parlant perquè a mi estos temes, ni la semàntica ni la lletra
ni l’esperit m’agraden.
“Ha adoptado un acuerdo de acceder a lo solicitado mediante el voto del
representante” del Partit Popular. El Partit Popular d’Espanya a menyspreat i vostès
han fet seguidisme d’esta pretensió que tenien.
“El Reglamento de las Cortes Valencianas no habilita en ningún modo a la
Junta de Portavoces” que es la que ha passat per davant d’una resolució del
Consell, de l’executiu i del legislatiu de Les Corts Valencianes on vostès van aprovar
esta reforma de l’Estatut i vostès avui tornen a trepitjar i a defenestrar la identitat, la
simbologia, la dignitat, els sentiments del poble valencià i avui ens jugàvem la vida,
com a Comunitat, com a personalitat històrica, com a dignitat, com a capaços de
traslladar i interpretar bé el sentiment del poble valencià.
Per tant la seua moció, Gibraltar.
Gràcies.”
Sr. Sales:
“Gràcies senyor president.
Fent referència al senyor Colomer, al que està passant hui al Congrés dels
Diputats, el Consell ha demanat l’ajornament del debat de la reforma de l’Estatut per
un motiu molt senzill, que és que s’està preparant una altra reforma estatutària, la de
la reducció dels diputats que s’està negociant amb els diferents Grups en estos
moments, ambdues reformes, tant la del 2006 com la que s’està plantejant ara
precisen d’un referèndum per ser aprovades i estem parlant, per tant, d’ajornar les
despeses que suposarien fer dos referèndums i concentrar-ho fent-ho coincidir amb
les eleccions europees.
Però, ací no ens enganyem, ací tant el senyor Nomdedéu com el senyor
Colomer, al final el que intenten és defugir del debat perquè del que estem parlant
ací no és ni del tercer fil ni del debat que hui s’està produint en el Congrés dels
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Diputats ni de si Esquerra Republicana se pareix al PP, inclús ha arribat a dir el
senyor Nomdedéu, ací estem marejant la perdiu per a no parlar del fet veritablement
important i greu que estava passant o que està previst que passe demà dia onze. No
ens enganyem, d’això no volem parlar però no ens enganyem, no ens fem trampes
al solitari perquè la intenció de la via catalana, la intenció que té passar demà, no és
de posar el peu, ni que siga simbòlicament, en territori valencià no té res a vore ni en
donar-li visibilitat a una reivindicació catalanista, que podia ser legítima, com diu el
senyor Nomdedéu ni té res a vore amb la nota que des dels organitzadors s’ha
remés també a la Subdelegació del Govern dient que és reclamant majors quotes
d’autogovern valencià. Autogovern valencià en el dia de la diada catalana? Reclamar
autogovern valencià?
No, ací, senyores i senyors, ens posem com ens posem, esta via catalana no
ve a la província de Castelló a fer-se una foto per a donar-li visibilitat com han fet en
la gran Muralla Xinesa o com han fet en Luxemburg, ací, la via catalana en terres
valencianes forma part del irredentisme català, la via catalana forma part d’eixa visió
romàntica de la gran Catalunya, ací sota la forma dels Països Catalans. És una
imitació del irredentisme alemany, de l’esperit del Volksgeist alemany que diu que és
alemany aquell que parla alemany i que va donar peu a l’expansionisme de la gran
Alemanya entre guerres i a l’expansionisme de la gran Sèrbia en la guerra dels
Balcans, a l’expansionisme de la gran Sèrbia, en la guerra dels Balcans.
Podem fer-nos el bobo i no dir res davant d’este discurs separatista i
anexionista i abdicar de les nostres conviccions per pur tacticisme polític. Per una
expectativa de futur electoral, a vore si tal vegada governem en el tripartit, tal i que
qual, ens posem una miqueta de gaidó i no diguem res.
Jo comprenc, el senyor Nomdedéu ho ha dit clarament, ell diu que la
independència de Catalunya li pareix un immens avanç, que creu que no està
còmode en Espanya, però a mi el que em sorprén és l’actitud del Partit Socialista.
Jo, que el senyor Nomdedéu té un compromís és evident, lo que
malauradament eixe compromís no és amb el poble valencià, però el problema és
que el PSOE no té un perfil clar en polítiques d’Estat, no estem, no tenen clar una
idea d’Espanya, seria bo que tingueren una idea d’Espanya, una la que fora, però
que en tingueren una, la que siga però alguna, perquè el debat que hi ha ací ara no
és el model d’Estat. El que volem saber nosaltres del Partit Socialista és quina opinió
tenen del independentisme perquè el que s’està pretenent fer demà és un debat
independentista, a no ser que es posen de perfil a posta i eixa pusil·lanimitat tinga
més a vore amb la servitud econòmica que tenen cap a qui organitza la via catalana
a les nostres terres que és el mateix que li paga la tele a Ximo Puig, de fet en cinc
anys 283.000 euros, de 2008 a 2013.
Miren, la voracitat nacionalista ni té ni tindrà límits. Jo crec que a vostès, al
Partit Socialista, sincerament, els manca un discurs polític nacional, els manca
convicció i els sobra tacticisme polític.
Vostès deurien d’estar al nostre costat, deurien d’estar al nostre costat, per
confrontar davant eixe discurs separatista l’Espanya nascuda de la Constitució del
78 i la nació espanyola dels ciutadans lliures i iguals.
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El problema del senyor Nomdedéu, és respectable, la seua opció, ell està per
la independència, considera que és un avanç, no es sent còmode en Espanya,
perfecte, però vostès deurien estar al nostre costat, perquè ací el problema ni tan
sols és de legalitat, ni tan sols de legalitat, al discurs separatista no podem oposar-li
només la legalitat perquè sinó li estem regalant el discurs de les idees i el discurs
polític. No podem només aplicar-li la legalitat.
No és veritat, com diuen alguns fent-los el caldo gros als separatistes que
estem davant d’una visió d’Espanya, la Espanya plural i real davant de la visió
uniforme del PP, no és veritat, eixa interpretació és una interpretació interessada, la
Espanya uniforme es troba en tots els espectres polítics, des de l’esquerra a la dreta
però som molts més hui en dia els que creiem en el patriotisme constitucional de
Habermas que fuig de discursos essencialistes com el del senyor Colomer i es
centra més en la voluntat de ser i eixe discurs també és transversal i es troben tots
aquells partits polítics que es plasmen en la voluntat de l’any 78, de la Constitució,
de posar en marxa eixa Espanya plural.
Per això en estos moments de crisi actual, senyor Colomer, li ho dic
especialment a vostè, en els que tenim el perill i el handicap de l’amenaça
separatista, eixa Espanya plural l’hem de defensar conjuntament i en positiu. Si els
separatistes continuen ancorats en les velles essències romàntiques – vostè dia hui
este matí que calia desfer-se, al començament del Plenari, que calia desfer-se de les
idees antigues – bé, doncs si ells continuen ancorats en les idees antigues,
nosaltres, a eixes idees antigues hem de proposar-los que Espanya vol estar en la
primera fila de la nova era global.
I els valencians, els valencians tenim alguna cosa que dir, els valencians no
pot ser, perquè a més és que ja ho han decidit elecció, darrere elecció, formar part
d’eixa Espanya plural, d’eixa Espanya democràtica, d’eixa nació plural amb una
identitat no ètnica sinó política, històrica i cultural, sorgida de la seua aportació a la
història i la cultura universals.
De la seua pluralitat constitutiva i del seu propi projecte històric. Els
valencians ja fa temps que hem decidit formar part d’eixa lleialtat a eixe projecte
nacional espanyol amb les nostres característiques, amb les nostres peculiaritats,
amb les nostres especificitats culturals, lingüístiques, socioeconòmiques i formant
part d’eixa pluralitat, d’eixe projecte de l’Espanya plural, en positiu, sense cridar,
perquè no busquem cridar sinó convèncer. No és més patriota aquell que més
enrenou provoca sinó qui es mostra més equànime i moderat, encara que hui en dia
la moderació no siga una qualitat massa apreciada.
Però el que sí li puc assegurar i li puc assegurar com a valencià i com a
membre del Partit Popular és que mai abdicarem de la nostra memòria com a poble
valencià dins del projecte espanyol, sense censures, sense falsos mites i sobre tot,
sense complexes, perquè ací el que hi ha és molt de complex.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
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Lamente que abans utilitzara més temps del que és habitual, sap que jo soc
dels que s’ajusta.
Ha citat a Habermas i m’encanta perquè tot allò dels principis de la
comunicació entre el receptor i l’emissor del missatge i un dels principis diu que no
s’ha de jugar amb el codi de comunicació perquè sinó no funciona i vostè ho ha fet.
En alguns casos mentint flagrantment, en altres casos, en alguns casos mentint
flagrantment, en altres casos, jugant a fer desaparèixer algunes paraules de les
frases de l’adversari per a que tingueren un sentit diferent.
Sí, vostè a mentit flagrantment quan diu que això ho organitza no sé qui en
compte de que ho organitze no sé quants, ho organitza qui ho organitza i ho
organitza pel que vullguen, però ja li ho he dit, a mi personalment m’és absolutament
igual qui ho organitze, mai he demanat que no es produïsca una manifestació que
defense el que siga sempre i quant siga dins de l’ordenament jurídic i això ho
decideix l’administració central i esta vegada, curiosament, molt tard i a última hora,
en fi, no ve al cas, han descobert que hi ha una corba i que els podia xafar un cotxe i
ho han prohibit, molt bé.
Vostè sap perfectament que no se va a produir, encara segueix parlant de que
si es produirà. Mire, tot això és igual, sí, sí, ho ha dit textualment, textualment, tot
això és igual. Al final ha dit una veritat molt grossa que és que ha vostè el que li
interessava era saber el que feia el Partit Socialista, que jo era igual, que no sé que i
que al final està moció no tenia res a veure en fer millor relació amb Tarragona, era
una moció, com jo he dit des del primer moment, de confrontació, que volia buscar,
traure rèdits polítics a les coses.
No ha contestat vostè a moltíssimes de les coses que s’han dit, cosa que em
pareix bé, però home, que em diga que no parlem en claredat, en qualsevol cas
nosaltres, jo, en claredat absoluta.
He dit dues coses i les repetiré tal qual les he dit no tal qual vostè les ha
tergiversat. He dit que jo nacionalment no em sentia còmode en esta Espanya, això
és el que he dit i ho mantinc i ho torne a dir. Nacionalment, com a valencianista, no
em sent còmode en esta Espanya, que vol dir el que vol dir i vostè a partir d’ahi pot
dir el que vullga.
He dit també que em sembla bé la independència de Catalunya si és el fruit
d’allò que ells demanen en una votació democràtica. Ho he dit i em sembla bé i ho
torne a repetir, em sembla bé que Catalunya exercisca el dret, que jo crec que és
inalienable, de decidir ells allò que volen ser. Em sembla bé i si ho fan
democràticament no tinc absolutament res a dir.
Per tant, veu que més clar i més de front no puc anar, no me’n amague gens
ni miqueta.
I al final ha anomenat la bixa, els Països Catalans, eixe és el problema, vol
que parlem dels Països Catalans?
Si no crec en Espanya que és veritat com tinc que creure en el Països
Catalans que són mentida?”
Sr. Colomer:
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“Molt bé. Moltes gràcies senyor president. Senyor Sales, mire.
Jo no veig el que vostè ha situat aquí com una amenaça, el tema de la via
catalana, el tema del irredentisme català, el tema de la gran Catalunya, com si fos la
gran Sèrbia o la gran Alemanya, el pancatalanisme.. Parlar de pancatalanisme quan
tenim el 30% d’atur, el 30% d’exclusió social i el 30% de deute, doncs la veritat és
que sincerament senyor Sales i companys del Partit Popular és distraure l’atenció,
és el que he dit abans, tot mal govern en un moment donat, es trau del barret el
Gibraltar per a distraure l’atenció, una cortina de fum.
I espai amb comparar Catalunya amb Sèrbia i amb Alemanya, el llenguatge
és molt sofert però no es pot comparar, no es pot frivolitzar, si em permet l’expressió
- qui siga, però vostè també ha entrat ahí – jo crec que no.
Amb Catalunya compartim molt, que li ho pregunten als empresaris, quina
percepció tenen i al teixit productiu i a la gent que arrisca i a la gent amb talent que
no té fronteres, quina percepció té d’estos debats estèrils? Pèssima. Pèssima des
del punt de vista del “fuero”, del “fuero”, dels interessos materials, econòmics, que
tiren del carro i fan possible el progrés i la prosperitat.
Compartim massa coses, compartim sang i la sang mai ha de ser un element
d’exclusió.
Jo crec que el senyor Nomdedéu i molts de vostès i jo mateixa, tenim sang
catalana i ben orgullosos i les identitats estan per a mesclar-se i no per a confrontar i
allí, parlen el mateix que jo, el valencià, allí li diuen català, jo li dic valencià però
parlem la mateixa llengua i això és una certesa, no matemàtica, filològica.
I vostès estan, m’imagine si açò ha eixit de la factoria, no sé com es diu, de la
Gènova valenciana, el carrer, no sé. Vostè aquí, és una persona ponderada, que
argumenta, amb un potencial intel·lectual.. m’imagine a Maluenda en esta mateixa
moció en València, pot fer por, això sí que fa por. Vull dir, el Partit Popular, jo crec
que deuria oblidar que la catalanofòbia dóna rèdit electoral i si el dóna que jo espere
que mai i en cap moment, ni antes ni ara ni demà, però vostès aquí, no sé, aquí en
Castelló és que crec que connecta mal i és un element que no uneix sinó que
confronta i divideix a la societat.
Em pregunta per una idea d’Espanya. La tenim clara. Per una idea d’Espanya,
què quina és la idea d’Espanya del PSOE? Bé, doncs el PSOE que ha facilitat els
grans consensos institucionals, democràtics, de la Constitució i ara estem dient que
tenim una idea clara d’Espanya en totes les dificultats del món, que no és ni la
recentralitzadora ni la de “una grande y libre”, que no és la que frivolitza fotografiantse amb banderes preconstitucionals, com alguns de.. eh, no vull entrar en eixe debat
de símbols.
I tampoc és l’independentisme, no som independentistes i el PSC en
Catalunya s’ha posicionat clarament, estem en contra de la independència perquè
en este repte que tenim, tots plegats, l’hem d’afrontar junts, Catalunya no pot, pense
sincerament, que no pot separar-se, que serà pitjor per a tots, per als valencians, per
als catalans, per a Espanya.
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Crec que eixe no és el camí. Tenim una idea de construir un estat federal, un
estat federal. Vostè supose que el faig al corrent de les idees polítiques, dels
congressos, de les convencions, dels documents que publica tot el món. Nosaltres
tenim una idea clara, que per cert, no fa molt, en Granada va ser posada de llarg,
per dir-ho així, l’aportació dels valencians, especialment significativa, patriotisme
constitucional, encantat de la vida, però patriotisme constitucional de Habermas i qui
siga, jo, a més, jo essencialista? Li estic dient que crec en el mestissatge, que em fa
por.. – és que ha dit el senyor Colomer una postura essencialista – no gens, al
contrari, crec que podem construir d’una manera creativa una nova convivència però
mocions com la d’avui, sincerament i acabe, no ajuden.
A més, parlava de complexos. En l’últim que pensaria és en el senyor Sales,
eh, perquè, li toca intervindre i en molts de vostès, per descomptat, però tinc al cap
un poc la idea de qui fa estes coses que ha de ser el senyor Maluenda o “alguien
que se le parezca” però que vostès ho assumeixen col·lectivament i públicament es
manifesten, per tant els he de dir a vostès, complex d’inferioritat. En el fons, esta
moció és complex d’inferioritat. Tota autonomia, tot projecte polític, com el seu, que
necessita per autoafirmar-se estar a la contra, construir enemics exteriors, confrontar
amb Catalunya, en este cas, crec que és un gran error, en positiu home, en positiu, i
en la cara ben alta. Jo no necessite per a ser valencià diferenciar-me i marcar
distàncies en els catalans, al contrari, al contrari senyor Sales, al contrari.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies senyors portaveus.
Jo crec que, abans de sotmetre a votació sí que alguna matisació voldria
aclarir-los.
Crec que hi ha hagut per part dels portaveus una perniciosa voluntat d’intentar
desviar el debat més enllà del que diu el text literal de la moció.
Crec que plantejar que esta moció és una moció de confrontament és sinònim
de no haver-se llegit la moció, directament de no haver-se llegit la moció. Perquè
miren si creiem en els llaços d’unió que ens uneixen a Catalunya que només cal
llegir cadascun dels paràgrafs d’esta moció per a entendre que precisament el que
no volem és trencar allò que ens ha unit.
Mire si és clar eixa voluntat que els puc recordar que la meua primera visita
oficial fora de la província la vaig fer al president de la Diputació de Tarragona, al
president Poblet al que m’uneix una bona amistat i un enorme respecte i admiració
per la seua capacitat i talla política i amb qui, des del primer moment, vam obrir vies
de treball conjunt per a establir lligams i vincles de dues províncies que crec que
històricament, precisament per alguna de les qüestions que vostès han dit, han
pogut estar més separades del que haguera calgut. Per tant, res més lluny d’eixa ...
DVD ... i cadascú diem el que pensem. El senyor Nomdedéu ho ha dit, clarament,
queda clara la seua postura. Per part del Grup Socialista queda un poc més difusa
però que ara en la votació té l’ocasió perfecta per aclarir-la. Sempre hem de votar si
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estem disposats com a poble a que ambicions d’altres que ens inclouen tinguen el
nostre recolzament o pel contrari tinguen la nostra oposició des del primer moment.
És a dir, no només no hi ha catalanofòbia, que vostè deia, senyor Colomer,
simplement el que volem vindre avui ací a dir és que no ens agrada que el nostre
germà se’n vaja de casa, que qui fins ara ha sigut el nostre germà, una província a la
que hem tingut tants lligams, se’n vaja de casa, de la casa que tenim tots junts.
Simplement, com volem dir-ho i volem, ens afecta a nosaltres com a poble i com a
província tenim la capacitat i la vocació de hui sotmetre-ho a votació. Ara, en la
votació, cadascú dirà el que és el seu posicionament.”
Finalizadas las intervenciones, con los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís, el Pleno, por mayoría,
aprueba la siguiente
MOCIÓN
“Davant de les recents informacions que acompanyen a la celebració de la
festivitat del dia 11 de setembre en la comunitat veïna de Catalunya i el fet de que
part dels actes reivindicatius s'estenguen al nord de la província de Castelló, la
Diputació Provincial de Castelló desitja afirmar que la nostra província té històrics
vincles amb la de Tarragona dels que ens sentin orgullosos i desitja dia a dia
reforçar.
Compartim amb Tarragona geografia, conques hídriques, activitats
econòmiques, cultura, tradicions taurines, diòcesi episcopal i milers de llaços
familiars que no coneixen cap frontera.
La província de Castelló desitja enfortir tots els històrics vincles amb
Tarragona i la resta de Catalunya i per este motiu sempre ha considerat perjudicial la
recent elevació de barreres fiscals i administratives, i consideraria un retrocés de
segles que en el futur es pogueren prendre decisions, en la comunitat germana de
Catalunya, que elevaren noves fronteres entre Tarragona i Castelló.
Des de la responsabilitat i l’orgull de ser la província que confina amb la
província catalana de Tarragona, la província de Castelló aposta fermament per la
convivència amb els territoris propers, aprofitant els avantatges mutus d’un veïnatge
que ha de ser necessàriament fructífer per a les dues parts a tots els nivells, tant
culturals com econòmics, socials o polítics.
Alguns pobles del nord de Castelló i altres del sud de Tarragona es troben tan
propers geogràficament que les relacions entre uns i altres són la mostra més
evident d’un passat comú, una convivència present i un futur esperançador que han
de servir d’exemple a les dos comunitats autònomes per tal de garantir, d’una banda,
la convivència i de l’altra, el respecte mutu per la identitat diferenciada dels dos
territoris.
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Entenem que en cap cas la proximitat entre les localitats catalanes i
valencianes ha de ser motiu de conflicte entre territoris veïns com el català i el
valencià, sinó una font de convivència i respecte.
La defensa de la nostra identitat pròpia, està basada en la nostra història, la
nostra cultura i la nostra llengua. L'Estatut d'Autonomia, reconeix a la Comunitat
Valenciana com a Nacionalitat Històrica per les seues arrels, la seua personalitat
diferenciada, la seua llengua, la seua cultura i el seu Dret Civil Foral.
L’Estatut d’Autonomia defensa i potència les senyes d’identitat del poble
valencià d’acord amb el sentit majoritari del mateix, per el que el seu idioma és el
valencià; la seua terra la Comunitat Valenciana i la seua bandera la senyera.
Els castellonencs orgullosos de la nostra llengua, el valencià, i la nostra
senyera observem com una intromissió que partits que, democràticament, mai han
sigut escollits pels nostres veïns, utilitzen el nord del nostre territori per a
reivindicacions estranyes a la nostra terra i que contravenen directament el general
desig castellonenc de què no hi haja barreres ni noves separacions entre espanyols.
La província de Castelló, davant l'arribada de senyeres que no representen al
nostre territori, desitja manifestar, que vol continuar sent lleial a la seua història
valenciana lligada a tots els territoris veïns i germans, i respectuós amb la legalitat
constitucional espanyola que va obtindre un suport del 91% a Tarragona i del 88% a
Castelló.
Per tot quant antecedeix el Grup Popular sotmet a debat i votació davant
d'este Ple, la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1.
La província de Castelló se sent tan orgullosa del seu vincle amb
Tarragona com de la seua valenciania i espanyolitat.
2.
La província desitja enfortir tots els vincles històrics amb Tarragona i la
resta de Catalunya i per este motiu sempre ha considerat perjudicial la recent
elevació de barreres fiscals i administratives.
3.
Considerem un retrocés de segles que en el futur es pogueren prendre
decisions, en la comunitat germana de Catalunya, que elevaren noves fronteres
entre Tarragona i Castelló.
4.
Defensem la nostra identitat pròpia, basada en la nostra història, la
nostra cultura i la nostra llengua.
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5.
Considerem un perjudici per a les nostres relacions, que es promoguen
iniciatives que menyspreen el nostre Estatut i la nostra identitat com a valencians
i espanyols.
6.
Defensem l’Estat de les autonomies com a model territorial que permet
el desenrotllament de tots els pobles en lleialtat a Espanya.
7.

Ens manifestem lleials a la nostra història i la nostra Constitució.”
RUEGOS Y PREGUNTAS

Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Com sembla previsible que s’augmenten les competències d’esta Diputació,
de les diputacions en general, segons té previst el govern central en els diferents
esborranys que coneixem de la llei i també podríem acabar assumint una part de les
competències o de la gestió de l’urbanisme d’alguns dels municipis als que
representem com a Diputació, i donat que s’està realitzant canvis i propostes en
l’avantprojecte de llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, nosaltres ens
agradaria, preguem al senyor president que valore la possibilitat que els nostres
tècnics en la matèria estudien la possibilitat de personar-se i escau, i realitzar una
avaluació tècnica del projecte normatiu ja que possiblement tinguem que aplicar-lo
també com a Diputació.”
Sr. Gisbert:
“Precs i preguntes quasi van un poc mesclades senyor president.
Bé, una fa referència al tema de les carreteres. Saben que tenim moltes
necessitats a la província.
En el doble sentit, un, les carreteres pendents que tenim, vostè sap una que
l’he anomenada moltes vegades, bé, un suggeriment, que es prenga en serio esta
carretera que és molt important per a una comarca, com també altres.
També preguntar ja pel catàleg de carreteres que vam fer un acord de no
presentar cap tipus de.. no sé exactament quina era la figura jurídica, però vam
quedar que els ajuntaments no presentarien res però que sí que des de la Diputació
acordarien presentar una sèrie d’al·legacions a la Conselleria per a que es tingueren
en compte. Al·legacions en el sentit de que què passa en aquelles carreteres que
varen ser cedides a alguns ajuntaments i que no, o no eren les condicions òptimes
per a la cessió i que els ajuntaments, tal vegada, tampoc les voldrien, què passa en
este catàleg de carreteres si a la fi s’actualitza i algunes vies deixen de ser de
titularitat municipal i passen a ser o be de la Diputació o d’altre. Com està el tema i
que es reprenga.
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I per últim, bé, doncs simplement un suggeriment, és el tema que ací hem
vingut a insistir molt, el tema d’intentar regular les ajudes als ajuntaments d’una
manera el més objectiva possible, el menys parcial possible i, no sé si ha de ser el
Pla d’obres i serveis però ja que el Pla d’obres i serveis és un pla on les peticions
efectivament ixen dels ajuntaments, no són programes preestablerts al quals els
ajuntaments s’han d’acollir sinó que són els propis ajuntaments els que els
sol·liciten, doncs bé, bé este programa o els que siguen, el suggeriment és que la
Diputació incidisca en esta forma de treballar que és a partir de les peticions i de les
necessitats dels ajuntaments en un futur.
Moltes gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies senyor Gisbert. Gràcies per no defraudar en la seua última
petició de precs i preguntes traient temes dels que sense dubte són d’interès i sap
que estem treballant en la línia de solucionar-los.
Respecte del catàleg de carreteres sí que l’informe que al llarg d’este mes
supose que els tècnics tindran llest l’informe d’allò que hauria de ser l’organització
que tal i com en Junta de Portaveus vam quedar, abans de remetre’l el sotmetrem a
informació dels Grups per tal que totes aquelles aportacions que puguen introduir
puguen ser incorporades.
Respecte de la primera de les seues peticions no tinc cap dubte que al marge
que hagen aconseguit algun avanç, el seu substitut com alcalde afectat per la
carretera de La Canà farà d’hereu de luxe d’eixa reivindicació segur per a seguir
treballant-la, per la millora d’una carretera que tots som conscients que requereix
primera d’una solució administrativa a la titularitat i en un futur d’una actuació de
millora que garantisca la seguretat vial.”
Sr. Colomer:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Avui ha sigut un Ple molt dens amb debats per nosaltres molt interessants.
També amb qüestions molt emotives... jo a estes alçades no tinc més neurones
disponibles, neurones del cap i del cor el que hi haja, no, fibres sensibles més que, si
em permet, per a mostrar i expressar en nom de tot el Grup Socialista una gratitud
infinita, no ho he dit abans, li agraïsc molt les seues paraules als companys Evaristo
i a Josep, a Pepe Gisbert. Crec que han sigut dos grans diputats, dos grandíssimes
persones, absolutament disponibles a partir d’ara també, per a lluitar pel que ens
interessa que són els pobles i les ciutats i donar la més calorosa benvinguda, el més
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aviat possible, a l’amic i company Santi Pérez i a Sergio Bou, dos grans alcaldes que
també seran grans diputats.
Moltes gràcies senyor president.”
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 y cinco 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

