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NUM. 1.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:

D. Javier Moliner Gargallo

D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:

INTERVENTORA:

D. Miguel Barrachina Ros
D. Sergio Bou Ayza
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 Luís Jarque Almela
D. Francisco Juan Mars
Dª Amparo Marco Gual
Dª. María Susana Marqués Escoín
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. Santiago Pérez Peñarroya
D. José Francisco Pons Martínez
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
D. Vicent Francesc Sales Mateu
D. Juan Miguel Salvador Pérez
D. Laureano Sandalinas Gil
D. Adelino Santamaría Blasco
D. Francisco Valverde Fortes

Dª. María Isabel Gil de Grado
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a veintiocho de enero de dos mil
catorce, siendo las doce horas, previo
reparto de la convocatoria y orden del
día, con la debida antelación, se
reúnen en el Salón de Plenos de la
Excma.

Diputación

Provincial

los

señores expresados al margen, al
objeto

de

convocatoria,

celebrar,
sesión

en

primera

ordinaria

del

Pleno de esta Excma. Diputación
Provincial de Castellón de la Plana,
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 17 de diciembre de 2014.
2. Dación de cuenta resoluciones de la presidencia, de la 3319 de 2 de diciembre
de 2013, hasta la numero 3709 de fecha 30 de diciembre de 2013 y desde la
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numero 1 de fecha 2 de enero de 2014 hasta la numero 84 de fecha 10 de enero
de 2014, según relación adjunta.
3. Dación de cuenta de Presidencia sobre remodelación del Gobierno Provincial y
otros asuntos de interés.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
4. Dación de cuenta del escrito del Grupo Popular, sobre modificación de miembros
en Comisiones Informativas.
5. Dación de cuenta del decreto de Presidencia, de cese de D. Francisco Martínez
Capdevila en el cargo de Vicepresidencia primera.
6. Dación de cuenta del decreto de Presidencia, en el que se revocan las
delegaciones de competencias de D. Francisco Martínez Capdevila.
7. Dación de cuenta del decreto de Presidencia, en el que se revocan las
delegaciones de firma de D. Francisco Martínez Capdevila.
8. Dación de cuenta del decreto de Presidencia, de delegaciones de firma a favor
del Diputado D. Miguel Barrachina Ros.
9. Dación de cuenta del decreto de Presidencia, de modificación de miembro
adscrito a la Junta de Gobierno.
10. Dación de cuenta del decreto de Presidencia, de modificación de las
Vicepresidencias.
11. Dación de cuenta del decreto de Presidencia, de modificación delegación de
competencias en miembros de la Corporación.
12. Proposición de modificación nombramiento de representantes de la Diputación
en Consorcios en los que forma parte la Diputación Provincial.
13. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista relativa a la
solicitud de dimisión del cargo de Diputado provincial.
14. Dictamen aprobación modificación retribuciones del Diputado Provincial, D.
Francisco Martínez Capdevila.
15. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís sobre el proceso
de privatización de los servicios de radiodiagnóstico y medicina nuclear del
Hospital Provincial.
16. Dictamen aprobación de las Bases Generales de ayudas o beneficios sociales.
INFRAESTRUCTURAS
17. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Compromís sobre la
depuradora de Borriol.
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18. Proposición aprobación Bases Plan Wifi-135.
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
19. Dictamen Revisión tarifas piscina provincial año 2014.
20. Dictamen iniciación expediente para la cesión de uso a la Asociación para la
Promoción y Defensa del Aceite Serrana Espadán de los terrenos de la
Diputación de Castellón en la Cartuja de Vall de Crist de Altura.
21. Dación de cuenta del decreto de Presidencia núm. 3621 de fecha 20
diciembre de 2013 referente a la adjudicación de una operación especial
tesorería para anticipar a los ayuntamientos de la provincia a los que
Diputación presta el servicio de gestión recaudatoria, hasta el 75% de
recaudación del año 2014.

de
de
la
la

22. Dictamen inicio expediente de resolución del contrato para la explotación del
“Hotel Palau dels Osset”. Expediente 127/2011.
23. Dictamen expediente 1/2014 de modificación presupuestaria mediante créditos
extraordinarios, financiado con el fondo de contingencia de 2014.
24. Dictamen modificación de la base nº 14 de los de ejecución del presupuesto de
2014 (órgano competente para la aprobación de los expedientes de
incorporación de remanentes).
25. Dictamen resolución por mutuo acuerdo del contrato de concesión “Gestión de
estiércoles de la ganadería porcina de la provincia de Castellón.
26. Proposición aprobación del expediente y pliegos de condiciones para la
conclusión de un acuerdo marco para el suministro e instalación de elementos
de eficiencia energética expte. 2/2014 (17) que tramita la Central de
Contratación.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. Moción presentada por el Grupo Socialista, contra el copago en bienestar
social.
- Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular.
2. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la privatización de la gestión de
los servicios de diagnóstico por imagen del Hospital Provincial.
- Enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular a la Moción
del Grupo Socialista y de Compromís
RUEGOS Y PREGUNTAS
-------------------------------
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2014.
Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el
día 17 de diciembre de 2013, y habiendo recibido los señores miembros de la
Corporación copia literal de la misma, por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 3319 DE
2 DE DICIEMBRE DE 2013, HASTA LA NUMERO 3709 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y DESDE LA NUMERO 1 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2014
HASTA LA NUMERO 84 DE FEHCA 10 DE ENERO DE 2014, SEGÚN RELACION
ADJUNTA.
NUM
FECHA
SUMARIO
---------------------- ------------------------- -------------------------------------------------3319
02/12/13
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
3320
02/12/13
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
3321
02/12/13
PAGO CONTRATO ORGANIZACIÓN CHALLENGE
3322
02/12/13
bolsa trabajo restaurador pintura
3323
02/12/13
PAGO 25% POYS CANET LO ROIG
3324
02/12/13
PAGO 25% POYS MONTAN
3325
02/12/13
PAGO 75% ADJUDICACION CABANES
3326
02/12/13
PAGO 75% ADJUDICACION CABANES (EL EMPALME)
3327
02/12/13
PAGO 75% ADJUDICACIÓN CABANES (EL POLIDO)
3328
02/12/13
PAGO 75% ADJUDICACION CABANES (S.ANTONIO ESTACIÓN)
3329
02/12/13
devolución aval poys 2011 chóvar
3330
03/12/13
PAGO 75% ADJUDICACION FORCALL
3331
03/12/13
ASIST.JUR.AYTO.FTE.LA REINA EN CONT-ADMVO MAT.URB
3332
03/12/13
PAGO 75% ADJUDICACION CASTELLNOVO
3333
03/12/13
Relacion de facturas nº 25
3334
03/12/13
BECAS PROMOCION DEPORTISTAS 2013
3335
03/12/13
COMP.PROC. S/ CONFLICTO COLECTIVO TRIB.ARBITR.LAB.
3336
03/12/13
Relacion de facturas
3337
03/12/13
DECRETO PAGO PATROCINIO 2013
3338
03/12/13
DECRETO PAGO PATROCINIO2013
3339
03/12/13
CONTRATO ORGANIZACIÓN CLÍNIS DE VOLEY PLAYA
3340
03/12/13
Asuntos varios personal
3341
04/12/13
Cambio de ubicación enseres centros de P.Roja-USM
3342
04/12/13
TERMINACION OBRAS POYS 2011
3343
04/12/13
Cambio de ubicación enseres centros de P.Roja.CITD
3344
04/12/13
Cambio ubicación enseres centros P.Roja.Admón.Comp
3345
04/12/13
TERMINACION POYS 2013
3346
04/12/13
JUSTIFICACION POYS 2012
3347
04/12/13
adjudicación mantenimiento software
3348
04/12/13
JUSTIFICACION PAIM 2012
3349
04/12/13
JUSTIFICACION PAIM 2012
3350
04/12/13
correción errores docad 7 13
3351
04/12/13
Pago Subvención Ayto. Moncofa "M.A.C"
3352
04/12/13
Suscripción 2013 revista cerámica
3353
04/12/13
Pago 25 % POYS 2011 - NÚM. 60 - CULLA
3354
04/12/13
Acta comprobacion replanteo Moncofar
3355
04/12/13
Pago 25% POYS 2011 - NÚM. 62_ CULLA
3356
04/12/13
Acta comprobacion replanteo La Llosa
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3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416

04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
04/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
05/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
09/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
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CONTRATO ORGANIZACIÓN CLINIC DE FUTBOL BASE
Acta de comprobacion replanteo Ares
CONTRATO CLINIC DE OFF ROAD EN LA PROVINCIA CS
Cert. nº 2 "Zona deportiva Grao"
Conv. Playas de atletismo de Castellón
LOCOMOCIONES SEPTIEMBRE-2013 SR.ANDRES STÜBLE
PAGO CON.PISCINA CLIMATIZADA FASE 4
Asuntos varis personal
Pago fact. Horfi nº 9
Pago CC Tirig
Aprobar Complemento Productividad Diciembre
JUSTIFIACIÓN PAIM VILAFAMES (LA BASSETA)
TERMINACION DE OBRAS POYS 2011
JUSTIFICACIÓN PAIM VALLAT
C. menor instalación camara Domo en el CEPER
TERMINACION OBRAS POYS 2013
JUSTIFICACIÓN PAIM TORRE ENDOMENECH
TERMINACION OBRAS POYS 2013
JUSTIFIACIÓN PAIM EL TORO
JUSTIFICACION POYS 2013
JUSTIFICACIÓN PAIM MONCOFA (EL GRAO)
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2013
JUSTIFICACIÓN PAIM CIRAT
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
Autorización prórr.ejec.POYS 2013-183-VALL D'ALBA
Autorización prórr. ejec.2013-POYS 2013-185-VALL D
JUSTIFICACIÓN PAIM CORTES DE ARENOSO
Autorización prorr. ejec. 2013-181-VALLAT
Alquiler suelo y stand feria en Toulouse -2014
Megabanneer en la web.mondosonoro.com- diciembre
Autorización prórr. ejec.2013-106-Montanejos
Autorización prórr.ejec. POYS 2013-40-BENICARLÓ
Contrato menor electrificación centro Villanueva d
Asuntos varios personal
TERMINACION DE OBRAS POYS 2013
decreto pago educandos 2013
PAGO 25% CORTES ARENOSO (EL CERRITO)
PAGO 25% PAIM ROSSELL (CASAS DEL RIO)
PAGO 25% PAIM ARES DEL MAESTRAT
Realizacon 2 videos rutas sturisticas Provincia CS
Relacion de facturas
Subvs.cultura pcas 2013
Prorroga control calidad aguas consumo humano
Subvs a entidades juveniles 2013
decreto pago becas 2013
PRODUCTIVIDAD NOMINAS DICIEMBRE-2013
DECRETO PAGO PATROCINIO 2013
Auntos varios personal
PAGO CONVENIO AÑO 2013 "REPARACIÓN ACEQUIA"
Ejecución sentencia Profesor Educación Física
abono docencia
abono desplazamiento alumnos
Reconoc. de la oblig. Subvenciones, 2013
ANU.2013 ACTUACION 3 (CERT. 1ª Y 2ª)
ANUAL.2013 "REFORMA Y CUBRICION PISCINA".CERT. 3ª
abono desplazamiento asistencia cursos
Relacion de facturas
abono docencia
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3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476

10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
10/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
11/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
12/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13

6

abono desplazamiento
ANUALIDAD 2013 "SALÓN DE ACTOS"
PAGO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES RELACIÓN 9
Tasa ocupa.2013 dos maceteros vado N.Dependencias
CONTRATO PUBLICIDAD CULTURAL EN EL DIARIO ABC
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
JUSTIFICACION OBRAS CPOYS 2011
Renoc. de oblig., subvenciones, 2013
Subsanación error material Decreto 3152
Libramiento 1ª justificación convenio FEPAC
DECRETO PAGO EQUIPA. 2013
TERMINACION PAIM 2012
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
Nombramiento dirección facultativa OBRA ELECTR.VIL
ADJUDICACION OBRAS POYS 2013
ADJUDICACION POYS 2013
Asuntos varios personal
PagoRestoSubv.Estación Náutica Bló-Peñíscola
Generación de crédito
Moderniz. administrativa aceptacion solicitudes
Modificación Decreto3294 por error el suma importe
Relacion de facturas
pago tras justificacion subvencion becas juventud
Subvencioens entidades juveniles 2013
Tranferencia de Crédito nº 21/2013
Federacion futbol Comunidad Valenciana
Acta de recepción "Reparación muro fronton"
Contratación 12 ejemplares crónica Rey D.Jaime
c. menor elementos insonorización hotel C. Ram
Relacion de facturas
ACR Benlloch obra "Desperfectos en pabellón polide
Pago IVA, FERIA IGTM , EN TARRAGONA
C. menor publicdad maraca productos de la provinci
Patrocinio tenista, varios torneos internaciones,
Asuntos varios personal
Aprobación PSS obra Electrificación Villanueva de
Pago fra. Luis Martinez Vayá, 300 Cds Bandas.
RECONOC.OBLIGACION SUBV.PRIVADAS ACTIVID.CULT. 201
PAGO 75-POYS 2013 AIN
JUSTIFICACIÓN OBRA POYS 2013 ALFONDEGUILLA
TERMINACION DE OBRAS POYS 2013
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2013
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
suministro vestuario personal Diputación
INDEMNIZACIN LOCOMOCIONES OCTUBRE-13
abono Jornada Firma electrónica
TERMINACIÓN DE OBRAS POYS 2012
recon. de la oblig., subvenciones, 2013
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
ContratoMenor
Adscripción Temporal Sección de Formación
Convenio Escuela de artes y oficios
Cursos monográficos conservatorio 2013
Desplazamientos Sres. Diputados mes de noviembre
Gtos. Vicepresidente tercero viaje oficial
abono docencia
Libramiento subvención auditoría energética
Autorización prórr.ejec. POYS 2013-89-GAIBIEL
Autorización prórr. ejec.2013-91- HERBÉS
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3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536

13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
13/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
16/12/13
17/12/13
17/12/13
17/12/13
17/12/13
17/12/13
17/12/13
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ASIST.JUR.AYTO BEJÍS PROC.MONITORIO 618/13
Impresión guia formativa contratacion proyect C4BI
Gastos alojamiento y traslados segundo progr. empr
Autorización prórr.ejec.2013-140-ROSSELL
Servicio traslados congrero tecnico ceram Alcora
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
Alquiler suelo y santd feria UITT 2014 (Kiev)
Reconoc. de la oblig. de 116.229,70 ¿
CAMPAÑA MINUBE QUALITY PROGRAM CASTELLON
actualizacion tecnológica fortinet
Obra "Muro vallado polideportivo"
Relacion de facturas
Feria Salon Thermaniles 2014
Obra"Rehabilitación vasos piscina"
C. menor curso inglés en gestión comercial CEDES
PUBLICIDAD REVISTA "MEDITERRANEAN INSPIRATION
C. menor curso ingés CEDES Lucena
Anula nombramiento
Relacion facturas nº 26
Nombramiento técnico ACR
LOCOMOCIONES NOVIEMBRE-2013 SR. ANDRES
RELACION DECRETO APROB.SUBV.CULT2013
sobres correspondencia
Aprobación expte. suministro gasoleo C
Asuntos varios personal
RECONOC.OBLIGACION SUBV.PRIV. CULT.2013
Reconoc. de la oblig., subvenciones, 2013
reingenieria integración aplicaciones
suministro materia escritorio/oficina
Aprobar dietas, locomociones y gratificaciones
Servicio coffee jornada proyecto active
Impartición taller jornada emprender en femenino
Aprobar Complemento Productividad Variable
Impartición Taller herramientas colaborativas
devolucion fianza AVIALSA T 35 S.L. CV-211
liquidación encomienda de residuos 2013
abono docencia y gastos
Relacion de facturas
abono desplazamiento alumnos
abono desplazamiento alumnos
PAGO 25%- POYS 2013 PAVIAS
TERMINACION OBRAS POYS 2013
TERMINACION DE OBRAS POYS 2013
PAGO 25% - POYS 2013 MANCO. ALTO PALANCIA
TERMINACION POYS 2013
TERMINACION OBRAS POYS 2013
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
Conv. Club Granjo de l'Alcora
DECRETO PAGO BECAS 2013
DECRETO PAGO PATROCINIO 2013
DECRETO PAGO EQUIPAMIENTO 2013
DECRETO EDUCANDOS 2013
Contratación Auxiliares de Puericultura
Modificaciones de credito
Libramiento subvención auditoría energética
Libramiento subvenciones ayuntamientos
RECONOCIMIENTO OBLIGACION PAGO ENTIDAPRIV.SUB.CULT
PAGO CERT. Nº 12 Y FINAL
Pago fRa. Cau Art 2ª parte.
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3564
3565
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3568
3569
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3571
3572
3573
3574
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19/12/13
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19/12/13
19/12/13

8

Federacion de Padel de la Comunidad Valenciana
DECRETO RECAUDACION DICIEMBRE 2013
PAGO CERT. Nº 13
Aprobación facturas
Desierto Contrato Turoperadores
ADECUACION ENTORNO CASTILLO. ANUALIDAD 2013
Expte. Modf. Crédito AJP/13/TRA/2013
liquidacionnes bop mes de noviembre
mantenimiento aula multisensorial
Pago Subvención Asociación Prov. Campings
FERIA HOLIDAY BELFAST 2014
PAGO 25-ARAÑUEL POYS 2013
PAGO 25-POYS 2013 BEJÍS
Feria Holiday Woeld Dublin 2014
Pago fra. Cafel del Mar Ciclo Benicassim
Dación cuenta proyecto modificado 2-POYS 2012-125
Alquiler Camion podium Maraton 2013
20.000 BOLSAS LOGO PATRONATO
Dación cuenta proy. modificado 2_POYS 2013_165
Pago Fra. Roblas juegos en San Juan de Moro
Subvenciones actvs. cult. varios Ayuntamientos
INS. BANNER WEB MES DE NOVIEMBRE
Aprobación reparto aportación Transporte Termet
PUBLILCIDAD JORNADAS GASTRONOMICAS
PUBLILCIDAD JORNADAS GASTRONOMICAS
PUBLICIDAD JORNADAS GASTRONOMICAS SETAS
Publicidad Disfruta CS- reportaje
Subsanación error material Decreto 3315
Libramiento diversas subvenciones ayutnamientos
ABC SUPLEMENTO VIAJAR
10.000 BOLIGRAFOS Y 3.770 GORRAS LOGO PATRONATO
Aprobación facturas
modificación errores en decreto 3410
ESTADISTICAS, DE ENERO A NOVIEMBRE 2013.
DECRETO PAGO EQUIPAMIENTO DEP 2013
Campaña promocion turismo interior mercados Prov.
Reconoc. de la oblig., subvenciones 2013
JORNADAS GASTRONOMICAS SETAS, CARNE Y PRODUC.OTOÑO
Reconoc. de la oblig., subvenciones, 2013
Reconoc. de la oblig., subvenciones, 2013
PAGO CERT. Nº 13 EDAR
Reconoc. de la oblig., subvenciones, 2013
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
AUTORIZACIÓN EXPOSICIONES 2014
Nomb. Acta de recepción Ayodar
PAGO CONTRATO SUPLEMENTO ATLETISMO
C. menor mantenimiento licencias Cloud Panda
obra "Subsanación deficiencias piscina"
Modificar Dto. para un aumento de 7 ¿
Relacion de facturas
pago cert. nº 12 y final
Obra "Instalación electrica en zona deportiva"
obra "Reparación pista polideportivo"
Relacion de facturas
Conv. Federacion ciclismo CV
Relacion de facturas
Pago facturas
decre.pago c.clinc yurema
D.PAGO P. Y EDC.CULTURAL.JOV.ESTRELLAS
Adquisición Ropa deportiva Penyeta
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Relación de facturas
PAG.LUISA TEVAR MATR.PROMOC.DEPORTES
Publicidad de la marca de productos de la Provinci
Convenio Special Olympics
Conv. Club Futbol Sala Peñiscola
Impresión dossiers impartición talleres CEDES
Relación de facturas
Conv. Rodeno Circuito provincial de carreras mont.
Relacion de facturas
Flexibilizar horario fijo
Pago fra. even blas moncofar
Relacion de Facturas nº 27
Relacion de facturas
Nómina diciembre y extra funcionarios y laborales
SERVICIO RECORTADORES
Desestimar ayuda social
Aprobación facturas
PAGOFACTURAS 1-PREMIO5X5
Libramiento diversas subvenciones
NOMINA DICIEMBRE
GRATIFICACIONES DICIEMBRE
PAGO CONVENIO AÑO 2013 "REFORMA HOGAR PENSIONISTA"
Nómina diciembre y extra diputados
Nómina diciembre y extra jubilados
RECONOCIMIENTO OBLIGACION PAGO SUBV.PRIV.ACTI.CULT
Operación Especial de Tesorería 2014
Asist. Jur. Cons. Hospitalario PDF 637/2013
Aprobación expte. y pliegos mantenimiento ORACLE
NOMINA PATRONATO TURISMO DICIEMBRE-2013
Asignar funciones gestión administrativa
Pago año 2012 Convenio Agrícolas - Ares del Maestr
Pago convenio agrícolas. 1er.sem. 2012 - SONEJA
Relacion de facturas
Pago gastos BOE expte. 1/2014(16)
Pago convenio CAMINOS 3ER. TRIM. 2013- PORTELL
ADJUDICACION DE OBRAS POYS 2013
PAGO CERT. Nº 11 NOVIEMBRE
Exposición Salvador Aguilella
ADJUDICACION OBRAS POYS 2013
Revision tarifas 2013
Pago convenio Caminos, 2ºy3er TRIM 13 - BALLESTAR
TERMINACION 2012
Conv. Germandat Cavallers de la Conquesta
TERMINACION 2012
prorroga economista
TERMINACION DE OBRAS POYS 2013
TERMINACION 2013
TERMINACION 2013
TERMINACION 2013
TERMINACION 2013
Conv. Museo de Vilafames 2013
Convenio Gala del deporte
FACTURAS DICIEMBRE
Libramiento diversas subvenciones
Libramiento subvención FEPAC
DECRETO PAGO PATROCINIO 2013
Subvs cult. pcas Ayuntamientos 2013
Subvenciones entidades juveniles
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES CAPTADORES SOLARES 01
AJP/14/TRA/2013 NÓMINA DICIEMBRE
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taller empleo
suministro equipo control cloro libre y ph penyeta
DECRETO PAGO EQUIP.DEPORTIVO 2013
REGULARIZACION SEG SOCIAL
DECRETO PAGO EQUIP.DEPORTIVO 2013
PAGO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES DEPORTES PRIV. 10
DECRETO PAGO EDUCANDOS 2013
APP CITY CLOUD CV-CS131012
CAMPAÑA ONLINE TURISMO RURAL
ALQUILER SUELO Y STAND FERIA SALON TOURISME MAHANA
Reconoc. de la oblig., subvenciones, 2013
CONTRATO PUBLICIDAD II TORNEO DIPUTACIÓN DE TENIS
PAGO SUBVENCIÓN DEPORTE ADAPTADO RELACIÓN 2
delegacion presidente en navidad
mantenimiento hardware y software 2014
suministro papel estucado
DECRETO PAGO EDUCANDOS 2013
DECRETO PAGO BECAS Y PATROCINIO 2013
Expte. modif. Crédito Seguros S. Noviembre
Pago Convenio Colegio de Arquitectos-REL.2/2012
Expte. 22/2013 transferencia de crédito
2ª prorroga SERSAN
2ª PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS
PAGO SUBVENCIONES DEPORTES PRIVADAS RELACIÓN 11
Libramiento subvención EDC Natura convenio
Libramiento subvención certamen agroganadero
ALTAS TELEAYUDA (55 usuarios)
BAJAS TELEAYUDA (7 usuarios)
Baja AECIPE
Pago certificación final obra POYS 2013, CONTRATAD
ALQUILER SUELO Y STAND FERIA UITT 2014
PROPUESTA ESTRATEGICA SERIE 2 VIDEOS RUTAS TURISTI
PUBLICACION REVISTA NOVIEMBRE 2013
PAGO FACT.ANNA VICIACH SAFONT
Libramiento subvención
Libramiento diversas subvenciones
subvencionsindicatos
Reconoc. de la oblig., subvenciones, 2013
PAGO SUBVENCIONES DEPORTES PRIVADAS RELACIÓN 12
Aprobación facturas
Publicidad Mediterraneo internaionalización
DECRETO PAGO BECAS 2013
Cuota red europea partenalia 2013
DECRETO PAGO PRIV.CULTURA 2013
PAGO SUBVENCIONES CAPTADORES SOLARES RELACIÓN 2
justificacion subvención trobadas 2013
expediente 07 2013 de generación de créditos
aportasción consorcio hospitalario
Subvecion Convenio Ayto Alcora CICA 2013
UJI TRANSPORTE BAIX MAESTRAT
Conv. Amics de Vinaros
Conv. Moros i Cristians de Peñiscola
Adenda Conv. Playas de Cast. Atletismo
Promoción Deportes náuticos
Desestimar retribuciones Grup A1
ADMIS.INICAL A TRÁMITE RECL.RESP.PATRIMONIAL
ADMIS.INICIAL A TRÁMITE RECLAM.RESP.PATRIM.
ASIST.JUR.AYTO.TODOLELLA INTERPOS.REC CONT-ADMVO.
ASIST.JUR.CONS.HOSPITALARIO
RELACION FACTURAS NUM. 28
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ASIST.JUR.CONSORCIO RESIDUOS
SERVICIOS HOSTING MANT. OCTUBRE- DICIEMBRE
PROMOCION TURISMO RURAL MES NOVIEMBRE
ASIST.JUR.CONS.RESIDUOS 1/246/2013
Subv. cultura entidades pcas 2013
Aprobación facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Solicitud Ayuda Social por Estomatología
Relacion de facturas
pago subv. ayuntamientos becas jusventud
Libramiento diversas subvenciones
Libramiento convenio FEPAC-ASAJA
Relacion de facturas
PAVIMENTACIÓN C/ORDEN MONTESA (ANUL 2013)
4º TRIMESTRE DE 2013
Declaración desierto lote 11, expte. 4/2014
Pago Subvención Feria Prod. Autóctonos Alcalà
Pago Subvención Fundación PortCastelló
Cajas fijas
Cajas fijas
Relación de facturas
PAGO CERT.Nº 4 "PISCINA MUNICIPAL"ANU2013
APROBACION CERTIFICACION UNICA
Relacion de facturas
"REPARACION CUBIERTA LOCAL SOCIAL"AÑO 2013
Relacion de facturas
REVISTA MES DE DICIEMBRE 2013
Relacion de facturas
SERVICIOS SOCIAL MEDIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013
PAGO ANUALIDAD 2013
insercion megabanner web mondosonoso 9 al 22 dcibr
Relacion de facturas
Relación de facturas
abono facturas contratacion cine de verano y anima
NOMBRAMIENTO ACTA RECEPCIÓN
"DOT.ALUMBRADO PÚBLICO ZONA ESCUELAS"AÑO 2013
devolución aval poys 2011/161 viver
Relacion de facturas
"INST.RED INALÁMBRICA CONEXIÓN INTERNET"AÑO 2013
Devolución aval POYS 2011/162 VIVER
Relacion de facturas
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
Autorización 2ª prórr. ejec. POYS 2013-145-SALZADE
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS POYS 2013
TERMINCION DE OBRAS POYS 2013
PAGO CONTRATO TRABAJOS MARCAJE GEGANT DE PEDRA
PAGO CONTRATO PUBLICIDAD DEPORTES
PAGO CONTRATO REVISTA CASTELLO AL MES DIC
PAGO CONTRATO REVISTA POBLE MES DE DICIEMBRE
DECRETO ANTICIPOS 2014
PAGO CONTRATO PUBLICIDAD CAMPEONATO NATACIÓN
Rectificación CIF de la empresa
PAGO CLINIC OFF ROAL
Asuntos varios personal
EJECUCION SENTENCIA PAEZ
RELAC.SUBVEN.PRIV.CULT.2013 PARA RECON.OBLIGACION
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Libramiento subvención
Asuntos varios personal
PUBLICIDAD TURISMO RURAL MES DICIEMBRE
PAGO CONTRATO PROMOCIÓN TENIS EN LA CALLE
PAGO CONTRATO AGENDA SEMANAL NOVIEMBRE
Modificación vicepresidencias
Modificación decreto delegaciones áreas
Modificación decreto delegaciones de firma Presid
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Subvencion convenio de colaboración Portcastello
Servicio de networking empresas areas CEDES
RECON.OBLIGACION SUBV. PRIV.CULT. FIESTAS BARRIO C
Relacion de facturas
PUBLICIDAD DISFRUTA CS MES DICIEMBRE 2013
INSERCION BANNER DEL 1 AL 20 DICIEMBRE 2013
Autorización gasto elaboración anuncios
Relacion de facturas

En este punto se incorpora a la Sesión Plenaria el Diputado socialista Sr. D.
Juan Miguel Salvador Pérez.
3.
DACIÓN DE CUENTA DE PRESIDENCIA SOBRE REMODELACIÓN
DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.
Se inicia este punto con la intervención del Sr. Presidente y a continuación de
los portavoces de los distintos grupos políticos, según el orden establecido en el
Reglamento Provincial, tratándose en este todos los asuntos enumerados en el
Orden del Día desde el punto 4 hasta el 11, ambos inclusive.
“Moltes gràcies senyor Secretari.
Donem inici al que és la compareixença del president per a donar compte de
les remodelacions del govern provincial i altres assumptes d’interès, tenint en
consideració que, tal i conforme s’ha parlat amb els portaveus, estaríem incloent dins
d’este punt el debat de tots els punts que van des del número 3 fins el número 14 i,
per altra banda el punt número 17 també, que fa referència a temàtiques, entenem
que paral·leles, entenent, evidentment que tots aquells als que corresponga tindre
votació, després seran votats d’acord amb l’ordre amb el que estan fixats dins del dia
de la sessió plenària.
Vull, en primer lloc, ressaltar que a ran de les informacions que van aparèixer,
vaig sol·licitar per escrit a la secretaria la possibilitat d’utilitzar aquest plenari ordinari
per a comparèixer, en ares a donar la major transparència i també entenent que per
part dels Grups de l’oposició s’havien plantejat distintes iniciatives per tal de tindre
abast, accés a tota la informació que s’havia generat, i dic que, a més, ho faig amb
tota la voluntat d’aportar eixa transparència i amb el màxim respecte a esta Institució
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a la que tots ens devem i a la que a mi, com a màxim representant de la mateixa, em
correspon treballar i prendre accions que salvaguarden permanentment, la seua
màxima dignitat.
Estic ací per a donar totes les explicacions necessàries a vostès, als senyors
diputats, a la província, a tots els ciutadans, per a esclarir allò que puga ser objecte
de dubte i evidentment per a tindre la tranquil·litat absoluta de què tal conforme eixim
d’ací, tots ens dediquem a treballar per i per a cadascun dels municipis de la nostra
terra.
Voldria, en primer lloc, separar les explicacions respecte de les dos
temàtiques que s’han produït, parlar, de manera, per fer-ho d’un ordre cronològic, del
que ha ocorregut respecte dels terrenys en la depuradora de Borriol.
Si em permeten que faja, de forma breu, un relat cronològic dels fets respecte
d’eixe projecte. Els diria que les primeres informacions que apunten a que, dins del
creixement que a principis dels anys 2.000 experimenta el municipi de Borriol i que
fa que la depuradora d’aigües residuals que té el municipi siga insuficient, com dic,
s’ubiquen en els principis de la dècada del 2.000. eixa és la depuradora que
històricament venia gestionant la Diputació de Castelló i, precisament per a gestionar
i resoldre eixa deficiència, el 6 de juny de 2.005, la Generalitat Valenciana i la
Diputació de Castelló subscriuen un conveni per a la construcció d’estacions
depuradores d’aigües residuals en municipis menors de 5.000 habitants que incloïen
la actuació denominada “La nova estació depuradora i col·lectors en Borriol”.
La Comissió de seguiment d’eixe conveni el 21 de setembre de 2.006 adopta
l’acord d’excloure d’eixe mateix conveni eixa actuació per a que fora desenvolupada
directament per la Generalitat Valenciana, degut al ràpid desenvolupament
urbanístic que estava experimentant el municipi i que provocava la necessitat de
redimensionar eixes instal·lacions i també de refer el projecte que en el seu moment
s’havia plantejat.
La Generalitat va encarregar a una empresa d’enginyeria la redacció del
projecte d’obres que va ser remés a l’ajuntament de Borriol el 28 de novembre de
2.006. Una infraestructura que ocupava quatre parcel·les del polígon 12 de Borriol,
corrent a càrrec de l’ajuntament l’obtenció d’eixos terrenys i l’aprovació del pla
especial per a fer compatible l’execució d’eixes instal·lacions de depuració en el pla
de sanejament urbanístic.
En octubre de 2.007, concretament el dia 23, va tindre entrada en el Registre
d’esta Corporació un escrit de l’ajuntament de Borriol, en el que entenia que es devia
d’ampliar la superfície per a destinar, com a zona de maniobra annexa a l’estació
depuradora, incloent les parcel·les 42 i 245 del polígon 11 d’eixa localitat.
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El 6 de novembre de 2.007 es va respondre des d’esta Casa, des dels serveis
tècnics a l’ajuntament, de manera que es considerava convenient, tot i que no
imprescindible l’ampliació d’eixa superfície suggerida per l’ajuntament, en base als
criteris de poder tindre suficient espai per “acopios”, una previsible ampliació futura o
una major facilitat per adequar ambiental i paisatgísticament eixa infraestructura.
El 22 d’abril de 2.008 l’ajuntament de Borriol va remetre a la Diputació de
Castelló còpia dels convenis de cessió de terrenys i de reserva d’aprofitament amb
dos dels propietaris d’eixes parcel·les, dos famílies, inclouen a varis membres de les
mateixes famílies, i una tercera que era una parcel·la de titularitat municipal donat
que era, donat que és un camí de domini públic.
El 27 de novembre de 2.009, per part de la Direcció general d’urbanisme de la
Generalitat Valenciana es va aprovar el pla especial de reserva del sol per a l’estació
depuradora, que afectava a totes estes parcel·les i el Ple de l’ajuntament de Borriol
declarà la compatibilitat d’eixa estació depuradora amb l’ordenació urbanística el 26
d’abril del 2.010.
Les dificultats pressupostàries de la Generalitat Valenciana van impedir en
eixe moment el finançament de les obres, per tant, el 9 de novembre de 2.012, la
Comissió de seguiment del conveni va adoptar l’acord de tornar a incloure en el
mateix eixa actuació per a que, en lloc de ser finançada per la Generalitat
Valenciana, poguera ser executada el més ràpid possible per la Diputació de
Castelló, incloent-la dins d’eixe conveni de cofinançament entre la Diputació i l’entitat
pública de sanejament d’aigües residuals per a intentar pal·liar el que, sens dubte,
per a nosaltres, era el major problema de contaminació d’aigües que tenia la
província de Castelló, no per ser més important que altres casos sinó per afectar a
una major població el fet.
El 8 de març de 2.013 es va remetre un escrit des de la Diputació a
l’ajuntament de Borriol, comunicant-li que s’havia encarregat la redacció del projecte
de les obres d’eixa nova estació depuradora, la ubicació de la qual es va realitzar en
el mateix emplaçament en la que es projectava l’any 2006 per la Generalitat
Valenciana, però amb unes característiques tècniques diferents pel fet de tindre
major capacitat de tractament d’aigües.
El 7 de maig del 13 va tindre entrada en el Registre d’esta Diputació una
comunicació de l’ajuntament de Borriol en el que, textualment, es sol·licitava que,
donat que la l’estació depuradora que ha construït la Diputació, pareixia tindre les
dimensions més reduïdes que la inicialment prevista per la Entitat pública de
sanejament, seria convenient que la Diputació aclarira la superfície mínima
necessària per l’obtenció d’eixos terrenys i la seua posada a disposició d’eixe
organisme per a poder dur a terme la construcció de la futura estació depuradora.
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I el 13 de maig del 2013 es va contestar des d’esta Casa a l’ajuntament de
Borriol, informant-li que, d’acord amb el nou projecte ja redactat, els terrenys
necessaris eren la totalitat de la parcel·la 41 del polígon 12, la part sud de la
parcel·la 40 del polígon 12 i la totalitat de la parcel·la 42 del polígon 11.
Eixa és la cronologia de fets fins el dia previ al dia 8 de gener. Eixa és la
cronologia de fets, tots fets documentalment registrats i que em consta que han estat
a l’abast dels Grups polítics per a la seua consulta, en els serveis tècnics d’esta
Casa i que, en tot cas, fique a disposició dels Grups per a poder consultar l’exactitud
de la cronologia que he fet.
Eixe va ser el meu compromís amb Borriol, eixe era el meu compromís amb
Borriol. El intentar pal·liar una situació que s’havia produït, donat la situació financera
que havia patit la Generalitat Valenciana i que no podia afectar a una situació en què
una població de més de 5.000 habitants tinguera unes carències tan importants
respecte del tractament de les seues aigües residuals.
Quan el dia en què anava a celebrar-se el Plenari de l’ajuntament de Borriol
em vaig assabentar que una d’eixes tres parcel·les afectades pel projecte definitiu
estava vinculada al responsable polític d’esta Casa, responsable d’eixe projecte, la
meua reacció va ser instantània, vaig tardar un segon en prendre la decisió, uns vint
minuts en comunicar-la i una hora en fer-la pública.
La decisió era molt clara, qui tenia les competències d’eixe assumpte deixava
de tindre-les i eixa parcel·la no es comprava per a fer eixe projecte.
Això requeria ficar-nos a treballar d’immediat si volia que el meu compromís
amb Borriol es poguera complir, per això, el mateix dia següent ja vam tindre la
primera de les reunions per a modificar allò que fora necessari del projecte per a fe
possible que el projecte no es ressentira del que havia ocorregut.
Per això, el dia 23 de gener va tindre entrada ja en el Registre d’esta
Corporació Provincial un escrit de l’ajuntament de Borriol, fruit del treball conjunt dels
tècnics municipals, dels tècnics de la Diputació, de l’alcalde i de l’ajuntament de
Borriol, amb esta Casa, en el que de manera textual, es sol·licita que s’emeta
informe sobre la possibilitat de reduir eixa superfície necessària per l’execució de
l’estació depuradora i de les parcel·les que, en eixe cas, seria necessari adquirir.
El 23 de gener, el mateix dia, esta Casa contesta que, s’informa què les
parcel·les estrictament necessàries per a fer el projecte són la totalitat de la parcel·la
41 del polígon 12 i la part sud de la parcel·la 40 del polígon 12, és a dir, entenem
que el projecte de la depuradora de Borriol, és un projecte que pot ubicar-se
perfectament en les parcel·les que originalment s’havien plantejat i no feia necessari
la utilització d’altres parcel·les que, en un moment donat, es va entendre que podien
beneficiar al fet de tindre un millor tractament de la solució constructiva però que no
era estrictament necessari per a poder resoldre el problema donat que la evacuació
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de les aigües al llit més pròxim és una evacuació que podia resoldre a través del
camí públic.
Eixa és la situació a data de hui, eixa és la situació en la que hui podem dir
que el projecte està modificat i que l’ajuntament de Borriol ja ha adquirit, este mateix
matí, mitjançant un conveni, la compra de les parcel·les necessàries per a l’execució
de l’estació depuradora. Una compra que es vorà ratificada en sessió de Comissió
d’Infraestructures i del Plenari que es celebrarà durant la setmana pròxima.
Per tant, el que és més important, els ciutadans de Borriol, tindran dins de
2.014 la depuradora amb la que esta Casa es va comprometre construir en Borriol.
I en quant a les responsabilitats dins d’esta Casa, vostès mateixos ho han
pogut vore. Vaig fer un nou repartiment de delegacions, del que hui done compte en
este Plenari, en exercici de la meua responsabilitat i competències i, únicament,
pensant en el millor per la nostra província, pensant que poguera desenvolupar la
tasca al front de cadascuna de les responsabilitats, aquella persona o aquelles
persones que pogueren fer-ho millor.
Des de la tranquil·litat veig que, en el que fa referència a l’àrea
d’infraestructures, no ha hagut ni un sol alcalde que, durant estos dos anys i mig,
m’haja formulat una queixa del funcionament de l’àrea d’infraestructures i tinc la
sincera i humil sensació que, des de que sóc President, les coses en eixa àrea s’han
fet bé, menys una vegada i per això vaig prendre les conseqüències que vaig
prendre.
Respecte de l’altre assumpte, respecte de l’assumpte de la correguda de la
Beneficència, els diré que, des de fa uns quants mesos, per part de la Fiscalia, s’ha
investigat el procediment a seguir i el mecanisme de gestió que s’utilitzava,
especialment en els exercicis 2.010 i 2.011 per a la gestió de la venda d’entrades de
la correguda de la Beneficència.
La Diputació de Castelló tenia aprovada una ordenança de preus públics que
afectava als preus de les entrades d’eixa correguda de Beneficència i al acceptar les
entrades, cadascun dels ajuntaments, d’acord amb eixa ordenança, s’obligava a
atendre el pagament d’eixos preus públics aprovats en una ordenança d’esta Casa.
Una administració no pot pagar-li a una altra, per ningun concepte si esta és
deutora amb ella. Això és un principi bàsic de comptabilitat pública, per això sempre,
eixos deutes meritats de l’adquisició d’un producte que tenia una ordenança
aprovada de preu públic, ha generat un mecanisme de compensació immediata,
previst en el procediment administratiu convencional i que s’ha aplicat en normalitat,
fora de l’índole que fora el subjecte que meritara la necessitat de pagament per part
de la Diputació als ajuntaments.
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Dic açò perquè hem llegit, durant tots estos dies, la diversa casuística dels
distints conceptes que han pogut generar mecanismes de compensació. Hauran
sigut els immediatament posteriors a que es meritara i fera efectiu el deute per part
de l’ajuntament cap a la Diputació, d’acord amb un procediment administratiu que
afecta a qualsevol preu públic, siga de la tipologia que siga.
Vull dir clarament que cap de les actuacions que van prendre el president de
la Diputació, en aquell moment, ni el president en funcions, va tindre mai ni un sol
informe amb inconvenients per part dels serveis tècnics d’esta Casa, per tant, mostre
i vull mostrar la meua voluntat més absoluta de col·laborar amb la justícia per
esclarir, quan abans, tot allò que puga fer referència a aquest tema.
Una altra cosa ben diferent és l’oportunitat política del mètode a utilitzar, eixa,
la utilitat política i la meua opinió al respecte, la vaig resoldre d’immediat canviant-lo
quan vaig arribar a esta Casa com a president, com bé, i vostès han tingut ocasió,
reconeix la pròpia denúncia de la Fiscalia.
Vull dir que, en este tema, col·laborarem absolutament, amb la justícia,
respectarem profundament a la justícia i deixarem que la justícia treballe i, si de la
seua acció es deriva que hi ha alguna cosa a esmenar, de forma immediata, esta
Casa ho farà, i mentre treballarem junts per la província amb la vocació, la humilitat i
la tenacitat que esta Institució ha fet gala durant tots els temps.
Vaig dir en el meu discurs de presa de possessió que tots i cadascú dels que
m’acompanyaven en aquest projecte, devien ser exemple d’humilitat, d’honradesa,
de vocació de servei, de proximitat amb les gents que ens havien triat, d’entrega i de
responsabilitat, i eixa, els assegure, que fins que acabe el caminar meu per dins
d’esta Casa, serà la meua fulla de ruta.
Motes gràcies i quede a la seua disposició per als seus plantejaments.”
Sr. Nomdedéu:
“ Gràcies senyor president.
Si hagués de titular la meua intervenció, jo diria que vostè a patit un problema
de obsolescència programada, que aquella desagradable pràctica d’algunes
empreses, de fer que alguns dels seus elements s’espatllen just el dia després que
s’acaba la garantia i a meitat del seu mandat es troba ara vostè en què li caduquen
algunes formes d’actuar d’esta Casa i possiblement també algunes persones, i això
seria, d’alguna manera, un càstig injust, per a vostè, si fos client, però vostè és
gerent de la nova empresa, i disculpe’ns si compare la Diputació amb una empresa,
en el meu cas no és més que una metàfora.
Va dir vostè en una entrevista en el ABC, alguns no han entès que no ha
canviat només l’entrenador, han canviat també les regles del joc, crec que va dir
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textualment això. Si les noves regles del joc són, com ha afirmat vostè, el
compliment escrupolós de la legalitat, aleshores, sembla que, està vostè insinuant
que fins ara no era així, la qual cosa no ens sorprèn però ens sorprèn sentir-ho en
boca seua.
Si en realitat, el canvi de les regles de joc va més enllà, és una cosa que
haurem d’analitzar. Jo també diferenciaré els dos temes que l’han forçat avui a
comparèixer vostè, senyor president. Primer parlaré de la depuradora i després de
l’altre, per seguir el mateix criteri que vostè.
És evident i compartim que la depuradora era i és una dotació necessària,
convertida en la història d’un despropòsit. Era tan necessària que cinc dies després
què passara el que va passar, el meu Grup va presentar una moció demanant que
es fera allò que vostè acaba d’anunciar que ja s’ha fet, per tant, anuncie senyor
secretari que retirem la nostra moció. No preteníem més que què no es castigués al
poble de Borriol per les males pràctiques d’alguns.
Dic que és la història d’un despropòsit i no m’entretindré gaire perquè ha fet
vostè una cronologia de la part visible de la història, molt certa i molt clara, que si el
2.005 i el 2.006 la fa la Dipu, la fa la Conselleria, no la fa ningú.. es va retardant,
se’ns obliga a fer modificacions de crèdit en esta Casa perquè l’havíem de fer l’any
passat i per a que no vaja a remanents i després se’n vaja als bancs, anem a vore
que fem corrents amb els dos milions, per mig hi ha l’embolic del PAI, que si es fa,
que si no es fa, l’ajuntament vol pagar a sol urbanitzable el sol rústic... tot el que
estic dient documentaet, eh! Tot el que estic dient documentat amb els documents
oficials del propi ajuntament de Borriol i d’esta pròpia Casa.
Al final un canvi d’ubicació, que explicava vostè, ja no en fan falta 20.000, ja
només fan falta 10.000 metres, casualment els 10.000 metres van a resultar que són
de l’empresa de l’ex-vicepresident de la Diputació i d’una altra família que coincideix
que la persona és l’apoderat de l’empresa, per tant hi ha una evident connivència,
una casualitat, si vostès volen, una casualitat també, perquè justament en eixos
terrenys hi ha el problema de la servitud de pas pel gas, però en fi, tot això que he dit
que són fet documentats, té com a resultat el que vostè deia, senyor president, la
paralització de l’obra en aquell moment, o del procediment, per això deia que havíem
presentat la moció, que retirem, ja no té cap sentit, i ho celebrem, i la destitució del
senyor Francisco Martínez com a vicepresident de la Diputació per la pèrdua de
confiança, que ha passat del cotxe oficial a eixe sidecar que li han hagut de muntar
corre-cuita en la bancada popular, però li manté, vostè, un sou de 39.000 euros,
votarem en contra d’eixe sou i també votarem, i així ja ho deixe dit, a favor de la
moció socialista.
Ha delinquit? No ho sé, ja ho vorem, ja ho vorem. Nosaltres mantenim que
l’ús d’informació privilegiada, en sí, ja és judicialment punible, més enllà què, gràcies
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a què Compromís ho destapara, s’haja pogut aturat l’operació. Ja els hi dic, la
setmana propera tindrem novetats al respecte.
El president perd la confiança en el senyor Martínez, va dir vostè, i la manté
en el senyor Adelino Santamaría, l’alcalde de Borriol, que diu que ell també ha
perdut la confiança en el senyor Martínez, ho ha dit en la ràdio, ho hem sentit, i
reconeix haver-se reunit, no una, sinó “doscientas veces” sic.
Jo els hi suggerisc que vagen a Google imatges, posen Francisco Martínez i
Adelino Santamaría, els hi apareixerà de seguida una fotografia on estan els dos
assentats junt en el senyor Carballeira, membre de l’equip de govern i amb el senyor
Pauner, regidor d’urbanisme, que alguna cosa deuria de saber de tot això també, en
un cadafal mirant els bous, està bé, i el peu de foto diu: “Disfrutando de los toros tras
reunirse para hablar de la depuradora”, de moment, tots quatre seuen en un cadafal.
De veres el senyor president creu que el senyor Santamaría, alcalde amb
molts triennis del municipi de 5.000 habitants i escacs, no sap de qui eren els
terrenys de la inversió més important que s’anava a produir en el seu municipi en
una dècada?
De veres es va assabentar, com ha afirmat ell en la ràdio, quaranta minuts
abans del plenari, quan ho va denunciar públicament Compromís? Home, més quan
reconeix haver-se reunit amb els propietaris, tot i que després va corregir, diu que
nomes s’havia reunit en u, que anava en nom de tots, és igual, s’havia reunit amb el
senyor Babiloni que era, ell i la seua família, propietari d’una part dels terrenys i
apoderat de l’altra part que era l’empresa de l’ex-vicepresident Francisco Martínez.
De veritat no ho sabia el senyor Santamaría, en qui s’estava jugant els
quarts? Si feia, la notícia de qui era l’empresa feia setmanes que estava en els
mitjans de comunicació. FRAN – VAL – TUR, jo no sé que vol dir, però dius, per
exemple, Francisco - Vall d’Alba – Turismo, jo què sé, tampoc cal ser un geni, home!
Tampoc no cal ser un geni.
Els nostres regidors ho van saber, com? Obrint la carpeta que havien posat a
la seua disposició per al Plenari municipal. Tampoc no van tindre que fer cap gran
indagació. La sorpresa és que no se’n assabentaren els altres, la sorpresa és que
l’equip de govern no ho sabera, que amb la informació que donava per al Plenari
estiguera tot allí dins. Costa d’entendre.
L’alcalde diu que no sabien de qui eren els terrenys. Un alcalde que té un
control, com és la seua obligació, de tot el que passa al poble. Fins al punt que el 25
de juny, davant de la denúncia de Compromís, defensava haver adjudicat una obra
de 50.000 euros al seu propi fill i dues de 18.000 euros a un membre de la
candidatura de veïns, els seus socis que el van fer alcalde.. això no té res que dir,
vostè, senyor Moliner? No li fa perdre, una miqueta, la confiança?
De veres ens hem de creure que el senyor Santamaría és com la monja eixa
argentina que es posa de part sense saber que estava embarassada?
Ens hem de creure una cosa tan gruixuda?
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Confia vostè, senyor Moliner, en el senyor Santamaría?
No creu vostè que era un col·laborador necessari? Que hi ha una clara
connivència, per part d’ell i de l’equip de govern, també del senyor Pauner, que
sembla ser que és el substitut elegit, tan en Diputació, si no m’equivoque, però
també en l’ajuntament.
No ho veuen, que hi ha una relació evident?
O bé el senyor Santamaría ho sabia i per tant, vostè hauria de perdre la
confiança en ell, com l’ha perduda, vostè diu, en el senyor Martínez, o simplement, el
grau d’incompetència és tan elevat, perdone senyor Santamaría, que li convé
apartar-lo de tota presa de decisió.
I vull aprofitar per a reivindicar el treball de tants i tants regidors i regidores de
municipis menuts que, de vegades, han d’enfrontar-se a equips de governs que
bordegen la legalitat, amb pressions sovint innobles, i ho faig perquè el treball
rigorós, en este cas, de Borriol, del senyor Silverio Tena, ens ha fet passat d’un a
tres regidors i ser el segon Partit més votat en el municipi i el primer Partit en
l’oposició, i el mèrit de tot això que passa ara és d’ell, jo sóc el que isc en la foto i
després diuen que carregue l’escopeta i no sé què, però el mèrit és de tots eixos
polítics i polítiques de poble que treballen, de vegades, amb moltíssimes dificultats.
I també i canvie i passe a l’altre tema, del meu assessor, quan pregunten per
a què serveixen els assessors de la Diputació. El nostre per a moltíssimes coses,
entre elles per a llegir-se decrets que jo de vegades no arribe a llegir-m’ho tot, que
han servit per la imputació dels senyors Fabra i Martínez en el tema de la correguda
de la Beneficència.
El sistema també l’ha explicat vostè, per tant, no m’entretindré molt.
S’organitzava una correguda que costava més diners que els que recaptava, es
muntava un sistema, més que presumptament il·legal, cal llegir l’auto de Fiscalia, de
cobrament d’entrades que es repartien aleatòriament pels municipis i després es
descomptaven, com deia vostè, d’on fora, en Argelita, 2.140 dels POYS, en Bejís,
1.080 dels POYS, en Caudiel, 2.460 dels POYS, Cortes de Arenoso, Villamalur, Catí
i Rosell, però el que és pitjor, per a nosaltres, el que és també pitjor, de partides molt
sensibles socialment. Parles de Beneficència i en canvi a Les Useres lleves els
diners de “Costes derivados de funcionamiento de viviendas tuteladas”, a Culla de
“La ejecución de obras de reforma y acondicionamiento de locales habilitados para
personas mayores”, a la Vall d’Uixó “Mantenimiento de Centros de voluntariado de la
provincia de Castellón”.
La diputada Gràcia Molés, a qui vull recordar també, perquè va denunciar en
el seu moment, el cobrament irregular d’entrades a Vila-real, que després el Partit
Popular de Vila-real - ara com els han canviat no el veia – no ha sabut justificar on
estaven o deixaven d’estar.
Volem recordar que després de les eleccions, l’alcalde socialista a Benlloc, en
nom del govern del quatripartit, va dur a Adjudicatura este tema o va judicialitzar este
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tema, el 26 de juny, com s’ha dit també, el TSJ va ordenar que es tornaren els diners
a Vila-real, això no s’ha dit però ho dic jo ara, i va demanar a la Fiscalia que
investigaren, el 26 de juny, el 3 de juliol, este diputat, que els parla, ja havia facilitat
personalment a la Fiscalia, tots els decrets incautatoris i dues setmanes després,
està a l’auto, només han de mirar la cronologia, va demanar la Fiscalia a esta Casa
tota la documentació que va ser entregada immediatament, supose, per confirmar
allò que nosaltres els havíem passat. Vaig acabant, el resultat d’allò la imputació
dels senyors Carlos Fabra i Francisco Martínez.
La pregunta és, però si el sistema és il·legal, si resulta que finalment el
sistema és il·legal, quin grau de responsabilitat tenen els alcaldes que han permès la
incautació de partides sense suport legal?
El mateix auto afirma que “pueden haber participado otras personas”. El meu
Grup estem molt tranquils, Vila-real, ja ho he dit, que participem de l’equip de
govern, ho va dur a via judicial el alcalde Benlloch, en el cas de Betxí, des de que
governem les hem tornat totes, a diferència del que passava quan governava el
Partit Popular, tinc ací també les xifres... 4.990 euros d’un any, 4.800 euros d’un
altre, 4.800 d’un altre, 4.200 d’un altre, 4.690 d’un altre, totes contra una partida que
era la partida de Atenció protocol·lària que mai va estar pressupostada per sobre
dels 1.500 euros, per tant, el bony era espectacular. Alguna responsabilitat hi tindran
també, i Castelló, 13.200 amb càrrec a seguretat, Borriol, partides de 3.500 euros.
El procediment administratiu, acabe, al que fa referència el president Moliner,
sustenta el seu discurs, xoca frontalment amb la imputació. Haurem de vore perquè.
Una imputació, no ho oblidem, per prevaricació continuada i frau i exaccions il·legals
també continuades, dels senyors Fabra i Martínez, insistisc i vorem quina
responsabilitat, penal o administrativa, puguen tindre també, aquelles alcaldies que
no han tornat les entrades o que han permès que se’ls confisquen l’import amb un
mètode que nosaltres mantenim de dubtosa legalitat.
Xoca, perquè el que queda per acreditar per a que el que deia el senyor
Moliner tinga tot un sentit en dret administratiu, seria un document, amb força legal,
que justifique el deute de les entrades, que és el que reclama Fiscalia i com això no
hi és, el seu discurs, ja em disculparà, fa figa.
Vorem, en tot cas, que diuen els Tribunals. Ací no estem per jutjar l’actuació,
pretesament delictiva, dels senyors Fabra, Martínez, i nosaltres afegim al senyor
Santamaría. Jutgem l’actuació política del president Moliner. Açò és un debat polític,
és un fòrum polític i la seua línia roja, senyor President, és fina com un tel de llet, no
permet grans equilibris per a una figura tan important com un president de Diputació.
Vostè ha de decidir, ha de decantar-se, o es posa d’un costat i es converteix en el
senyor Lobo de Pulp Fiction i fa net en sa casa o es posa de l’altre costat i permet
determinades coses, és veritat, amb tot el respecte, acabarà inaugurant, per fi, el
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seu desitjat museu d’animals dissecats, però en esta Casa seguirem tenint
pràctiques i persones que no hi deurien de ser.
Gràcies.”
Sr. Colomer:
“Moltes gràcies senyor president.
Bé, nosaltres fidels a la nostra manera d’enfocar estos temes, li vam demanar
de seguida, la convocatòria, li ho vam demanar per escrit, d’un Ple extraordinari per
tractar on toca, que es aquí, en el Saló de Plens, la qüestió, les qüestions que ens
afecten. Vostè va reaccionar a posteriori, la qual cosa està bé, bé les dades també
venien a convergir i aquí estem, raonant sobre esta qüestió on toca.
Però el tema no és el que ha sortit, el senyor Martínez, el senyor Adelino
Santamaría, el tema és que ningú ha sortit en defensa d’estos senyors. Això ja ens
situa en una perspectiva inèdita en el que és la història, el modus operandi del Partit
Popular.
Per a nosaltres, no és exactament, vull dir-ho d’entrada, no és exactament el
Ple del senyor Martínez ni el Ple del senyor Adelino Santamaría, encara que ho
semble i encara que en el fons també ho puga ser, però és el Ple del PP, el Ple on
valorem el Partit Popular i un sistema complet que ja dura vint anys.
Certament, per a molts, el senyor Martínez és el símbol, el paradigma del que
s’ha fet ric en política i des de la política. El que ha multiplicat el seu patrimoni a
partir d’estar en política. Amb la cobertura imprescindible del PP i amb la cobertura
imprescindible del sistema de tots vostès.
El senyor Martínez no és un personatge secundari, no es un “espontáneo”,
no és un sobrevingut, és l’espina dorsal, ha sigut i fins fa un “telediario”, què dic un
“telediario”, fa mig “telediario”, la part essencial, el nucli dur del poder provincial.
A més, ha sigut, fins fa no res, el factòtum de la cooperació amb els
ajuntaments, una qüestió competencialment sagrada per esta Casa. De la gestió
pública, de la gestió des de lo públic.
Ha sigut l’etern lloctinent, la ma dreta, vicepresident, vint anys, del senyor
Carlos Fabra i del senyor Javier Moliner, ja quasi tres anys sent lloctinent,
vicepresident i ma dreta.
Sembla que ara estiga passant allò que, com el títol de la pel·lícula
Descubriendo a Forrester, aquí passaria allò de descubriendo a Martínez, però el
que passa és que Forrester estava aïllat, amagat, voluntàriament desaparegut, no és
el cas del senyor Martínez. El senyor Martínez ha sigut absolutament inevitable, nucli
dur del PP durant dos dècades. Descobrir ara al senyor Martínez, escolte senyor
Moliner, és una broma, no? és una broma pesada. Una broma de mal gust.
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Després de la màxima presència, del màxim pes, del màxim poder, fa mig
“telediario” vostès ara, sembla que descobreixen i se n’adonen de tot el que ha
passat durant vint anys.
S’ha confós sovint, sistemàticament, el públic amb el privat, ha agranat molt
cap a casa, moltíssim.
Una alcaldessa de l’àrea afectada, ja va dir que podia ser un bon alcalde de
Vall d’Alba, això és discutible i no em toca a mi, com sempre, valorar eixe tipus de
qüestions en esta Casa, no? Però un mal vicepresident, això ja ho va dir fa temps,
no?
El tema de la depuradora, home, és evident que és una qüestió indecent, però
ahí està també el tema dels purins, el tema dels neumàtics, el tema del PAI del golf o
el tema dels terrenys de l’aeroport. Si del que es tracta és de predisposar com un
“pícaro” terrenys particulars per la construcció d’un equipament públic a sobre, bé,
doncs ahí tenim el tema de l’aeroport. Qui s’estranya en estos dies? És el mateix
però a lo gran, corregit i augmentat, una depuradora en grau de temptativa, però el
tema de l’aeroport que està fet.. vull dir, o el frau dels censos, o el “colocódromo”,
amb una participació molt important del senyor Martínez, i del sistema, o repressaliar
al que discrepa en la Vall d’Alba i en aquells pobles on hi ha hagut una oposició que
fa molts anys que ve denunciant, val?
No cal que ens posem medalles perquè avui no parlem de l’oposició, parlem
del govern. Fa molts anys que estem en eixa matèria, no? enfrontats, en la veritat
per davant, no estàvem bojos, no estàvem bojos, tots estos anys que este Partit en
solitari, deia el que estava dient.
La depuradora ha sigut, com dic, en grau de temptativa, Moliner, ha sigut, lo
últim, en el últim tramvia, en el últim estrep, en el últim minut que vostè desperta i es
dóna compte.
El senyor Moliner diu ara que el senyor Martínez, que vostè no té alçada
moral, no ho dic jo, eh! Pot ser que també però ho diu el seu. Que no és de fiar, que
no inspira confiança, que no és digne de ser el que era, que no és digne del càrrec
que tenia. Però vostè diu que no, però vostè ha parlat molt poc, vostè sempre parla
poc. Fa moltes coses però parla poc. Però vostè en un moment d’este serial i d’este
“culebró” diu que no, que el tiren per política, que tot ho ha fet bé en termes de
gestió, per tant hem d’interpretar que és per un ajust de comptes, de represàlia, per
una vendetta en la Casa, domèstica, del Partit Popular. Entenem perquè ell ens
dóna la pista, vostè el senyala i ell diu no, no, és per política açò, que em fan fora.
Mire, jo crec que estos dies hem conegut un llenguatge i un codi de
comunicació molt trist i estem, crec que, legitimats per interpretar-lo així i em
disculparà, senyor Moliner, un llenguatge de gestos, eloqüents, que parlen per sí
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mateixa, és un llenguatge pot ser per algú, encriptat, però no, i en esta Sala hem de
descodificar-lo.
El que ja no està, senyor Fabra, li diu, ¿Quién es Moliner? Amb un menyspreu
monumental, desconegut i vostè li torna amb forma de cadàver polític a Martínez, i
ahí està, damunt de la taula.
La seqüència presenta una estructura, una semàntica mafiosa, des del punt
de vista de la comunicació, i ahí està, privat de totes les competències, immolat en
l’altar d’una suposada regeneració, però després, en un episodi, que desconcerta
absolutament, que confirma que res és el que aparenta, va i resulta que el senyor
Martínez, avui serà premiat amb una dedicació exclusiva.
Què li deu senyor Moliner al senyor Martínez? I els assessors dependents i tot
el staff del senyor Martínez, què passarà?
Dedicació exclusiva per no tindre cap competència, la qual cosa no sé quin
punt d’exemplaritat és.
Tema de la depuradora, mire, n’hem parlat molt. La cronologia dels fets,
sincerament confirma, documenta i certifica, ara mateixa no sé si s’ha escoltat o ha
tingut temps per a repassar l’itinerari, l’ítem administratiu, però clar, en maig diuen
que sí a la parcel·la, del 13 i en gener del 14 diuen que no.
De totes les contradiccions i de tot el cerimonial surrealista, vostè mateixa,
faja una relectura del que ha dit, vull dir, per què? Per què eixa reacció terminal,
postmortem, ja, en tot el festival este que ha protagonitzat, ni Martínez, ni Adelino
Santamaría, sinó el PP.
Una operació que, des de la informació privilegiada, des de l’ús de la
informació privilegiada, des de l’ús lucratiu de la informació privilegiada, s’utilitza el
poder per a l’interès privat, perquè oblida que entre tot eixe trajecte que naix al 2.005
/ 2.006, entre tant, Martínez va i apareix i compra, amb informació privilegiada i ahí
és on moren moltes coses. Mor la transparència, mor la dignitat institucional, mor el
que és, en fi, la igualtat d’oportunitats, moren massa coses, senyor Moliner.
Un altre exemple del poder polític, com una talaia excepcional, com una
plataforma única, per a uns pocs, per a fer negocis. Ahí és on mor la igualtat
d’oportunitats i ahí naix tot allò que arruïna la moral pública i arrasa els valors més
nobles de la vida i de la convivència democràtica.
Es pot triar, senyor Martínez i companyia, ser hereus, de la novel·la picaresca
o semblar-se a la gent d’esta província, que és un poble històricament noble, honest,
laboriós, treballador, i vostès trien, alguns trien lo primer.
Mire, estimem, valorem així que la connivència del senyor Adelino Santamaría
és absoluta, miren, després de 20 anys tenen vostès, o una connivència molt estreta
o un altre problema molt més sofisticat i complex, que es fan trampes al solitari.
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“Cuerpo a tierra que vienen los míos” no? o amagueu-vos les carteres, per què si
vostè no ho sabia, tenen un problema tremendament més greu, de moralitat, entre
vostès.
Jo crec que simplement estaven d’acord, confonent el públic amb el privat, el
particular amb el general.
I vaig acabant amb l’altre tema, per seguir també la seqüència que vostè ha
fixat. La dels bous. La correguda de la Beneficència.
És un tema que causa una vergonya infinita. No és un fet de normalitat i de
tranquil·litat institucional conforme han escrit vostès.
I jo, per descomptat, que exonere absolutament als tècnics i als informes dels
tècnics. És que el plantejament ni era ètic ni era estètic.
Aquí els ajuntaments han viscut la xaranga de la Diputació, esta política social
bananera, se’n recorda senyora Pallardó quan parlàvem d’estes qüestions?
Els ajuntaments ho han viscut de diverses maneres. Alguns tornaven les
entrades dient que les polítiques socials es fan directament, que són drets i que no
és caritat i altres, benintencionats, segurament, podien seguir el joc de la Diputació,
però, senyor Moliner, confiscar diners amb càrrec a ajudes socials, a obres
públiques dels pobles menuts, que això computara com un deute i poguera ser
conceptuat l’ajuntament com a morós, davant de la Diputació, quebranta
absolutament tota idea púdica d’una Diputació correctora de desequilibris, forts amb
els dèbils i servils i dòcils amb els poderosos, amb els seus “jefes” de València.
Si parlem de morositats i de deutes, vostès afònics davant el deute de la
Generalitat i durs i confiscadors i extorsionadors amb els pobles, conceptuant-los
com a morosos.
Per tant, eixa doble vara de mesurar les coses també ens sembla del tot
inacceptable.
La correguda de la Beneficència era una pràctica que no era ni ètica ni
estètica. En la Roma, Neron menjava raïm, vostès el Moët Chandon. La mateixa
impostura amb càrrec a l’organització des de lo públic i tremendament ineficient, a
més, perquè gastaven molt més de lo recaptat, any rere any, però vostès ahí, no, per
a major glòria de Roma.
Però, a més, respon també a un esquema que s’assembla molt a un esquema
mafiós d’extorsió, en el que s’han trobat molt bé, en el que són pares intel·lectuals,
abans i ara. Sols quan els Tribunals han parat els peus, senyor Moliner, han canviat,
sols quan l’ajuntament socialista de Vila-real ha reclamat el que es deu a la justícia,
han rectificat, perquè fins fa quatre “telediarios” vostès estaven defenent i agredint
als portaveus nostres que són els que en esta Casa deien que això no podia ser.
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Vila-real va reaccionar molt bé, Burriana, per exemple, baixa el cap, accepta
la humiliació i és còmplice, per citar un exemple d’un poble també important, crec
que és el tercer poble de la província de Castelló.
Jo, he pensat sempre que són un sistema, no era sols Carlos Fabra. Deia
Aristòtil que “El verdadero discípulo es el que supera al maestro” no sé, són un
sistema, i els vaig demanar aquí la dimissió de deu persones, de la cúpula, de la
màxima responsabilitat i de la màxima complicitat en l’anterior legislatura, dels sis
vicepresidents que hi havia aleshores.
Ara, en aquesta conjuntura, crec sincerament que han de dimitir, o vostè ha
de cessar al senyor Martínez i al senyor Santamaría, responsable, a més, del Cicle
integral de l’aigua, no? quina ironia, en un tema com el que l’ocupa de la depuració
al llom, no? I vostè, senyor Moliner, com deia Joan Baez, “Si no peleas para acabar
con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”
El mal que li han fet a esta província és incalculable, corregir, per imperatiu de
Montoro, o dels Tribunals, quatre números i quatre coses i mantindre el sistema, no
l’exonera, senyor Moliner, acabe la feina, si és que l’ha començada alguna vegada o
vostè serà co-responsable principal de tot.
Gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies, tractaré de pivotar sobre tot el que s’ha afirmat en estes dues
intervencions, mantenint la serenitat.
És possible, i citava vostè a Aristòtil, que haja fet bona la frase que deia
Aristòtil de què els discursos inspiren més confiança que les accions, perquè és
possible que en esta primera intervenció meua, el discurs haja sigut capaç d’inspirarlos a vostès menys confiança que les accions que he dut a terme durant estos últims
dies, han generat en la opinió pública d’esta ciutat i d’esta província.
Si que tractaré, perquè no és el meu objectiu un altre que el de traslladar-los
tota la informació, per a què després cadascú faja l’ús, amb la mateixa, que
convinga. Hi haurà qui la considerarà un aclariment, hi haurà qui la considerarà un
motiu per posicionar-se de forma més ferma i hi haurà qui la seguirà utilitzant per a
dir-nos extorsionadors i mafiosos.
Però això, afortunadament en democràcia, es l’exercici lliure de la llibertat
individual de cadascú.
Sí que crec que és bo que hi hagen determinades informacions que no
queden en l’aire com a que puguen ser certes quan no ho són. Deia el senyor
Nomdedéu que es fixa un preu de compra dels terrenys, pagant a un preu distint
tractant-se d’un terreny rústic. Vull ressaltar que el preu que l’ajuntament de Borriol
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fixa, respecte de la compra dels terrenys, és el preu que l’informe tècnic determina i
que no podem estar parlant d’uns terrenys rústics quan l’any 2.009, segons la
cronologia de la que jo he parlat, la Direcció general d’urbanisme de la Generalitat
Valenciana va aprovar un Pla especial sobre la mateixa. En el moment que hi ha un
Pla especial aprovat ja no pot tindre la qualificació de rústica, perquè no hi ha cap
Pla especial que puga tindre la qualificació de rustica, ja que en el moment que
s’aprova passa a tindre la qualificació que el Pla especial li dóna.
Per tant, crec que convé, estic convençut què serà un error, que s’aclarisca el
que no s’està parlant, en cap cas, d’un terreny rústic sinó estem parlant d’un terreny
que té la qualificació per a poder ficar un estació depuradora, perquè sinó,
evidentment, no podia tindre la compatibilitat urbanística per a poder-la ficar.
Parlava de quan, em preguntava a mi quan es va assabentar, qui, quan, fa
temps, ho sabia, no ho sabia.. jo sí que li puc dir quan em vaig assabentar jo, i crec
que ho vaig demostrar. Em vaig assabentar i vaig actuar, al mig minut, ho tenia
claríssim, no tenia cap dubte. Jo sí que puc respondre quan em vaig assabentar jo i
per això vaig prendre la decisió que vaig prendre i crec que no vaig deixar marge al
dubte.
Entenc que, tal vegada a algú, eixa decisió li haja generat una dosi
d’incomoditat perquè s’ha quedat pintant la façana penjant de la brotxa, sense
l’escala que el sustenta i això sol acabar pegant-se una bona tabalada el que es
queda en eixa situació.
Sí que el convidaria a vostè i als regidors de l’ajuntament de Borriol, del seu
Partit i als regidors de l’ajuntament de Borriol del Partit Socialista a què l’oposició a
l’ajuntament de Borriol la feren a l’ajuntament de Borriol i que siga allí on puguen
demanar explicacions respecte de les decisions municipals que s’hagen pogut
prendre perquè, evidentment, cada fòrum parlamentari té la seua capacitat de donar
compte, jo tinc l’absoluta vocació hui d’acudir ací a donar explicacions, de tot,
absolutament de tot, el que ha fet esta Casa respecte d’estos dos assumptes.
I sí que li puc assegurar que al respecte d’este projecte, l’únic que m’ha llevat
la son ha sigut poder complir el meu compromís amb els veïns de Borriol de
construir-los la depuradora en els terminis que es van fixar. Per això, vaig ficar com
objectiu prioritari, i és una qüestió que l’alcalde pot donar fe, el que es resolguera
quan abans la situació per a que l’obra poguera començar de la manera més
immediata possible i no estiguérem fallant en un tema vital de serveis bàsics com és
la depuració d’aigües residuals.
Respecte del que ha dit el senyor Colomer, sí que li diria que no estem en
este Plenari, en esta Sala, tot i que sé que a vostè li agrada, no estem en un juí
sumaríssim, no estem en un juí de guerra, no estem en un espai en el que u acusa
amb tota la violència de la que és capaç, pensant en què la responsabilitat
parlamentària limita el dret a defendre’s de qui rep l’acusació. No estem davant
d’això, estem davant d’un fòrum per a donar compte de decisions polítiques. La
justícia dirà el que haja de dir, la justícia farà el que haja de fer i contarà en esta
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Casa amb l’absoluta col·laboració, però li puc assegurar que no estem davant d’un
juí sumaríssim en el que u vullga eixir d’ací amb la sensació de tindre víctimes o de
ser el botxí de ningú.
Vostè deia que el llenguatge i el codi de comunicació, durant estos dies, ha
sigut trist i ho compartisc. Ha sigut trist per a vostè que creia tindre un filó que li s’ha
perdut. Ha sigut molt trist per a vostè, que creia haver trobat un filó i li l’han llevat,
per tant, sí que compartisc eixa tristesa amb vostè i la lamente. Lamente que la
meua, que una decisió meua l’haja ficat trist, senyor Colomer, perquè jo no voldria
ficar mai trist a ningú, ni a vostè, però lamente que una decisió meua haja convertit
este codi de comunicació en un moment trist per a vostè. S’ha quedat penjat d’eixa
brotxa, sense escala i sense saber quin element pot utilitzar hui per a acusar a este
President.
No canvie el seu discurs senyor Colomer ni quan canvien les circumstàncies.
Que no siga la realitat la que li trenque un titular a vostè, que no siguen els fets els
que li trenquen un titular ni un discurs a vostè. Ja poden canviar les circumstàncies
que el seu discurs és sempre el mateix, es parle del que es parle, es diga el que es
diga i haja passat el que haja passat.
Si hui haguérem acudit a este Penari, i convide a fer eixe exercici a tots els
presents. Si haguérem acudit a este Penari sense haver pres jo cap decisió, el
discurs del senyor Colomer haguera sigut el mateix, ni una coma haguera canviat.
Ha inventat vostè el concepte d’oposició en efecte retroactiu, perquè li puc
assegurar que del seu discurs jo no m’he sentit al·ludit, eixa oposició que vostè hui
fa des de la nostàlgia dels temps perduts en els que vostè eixia a la tele, és una
oposició que vol tindre caràcter retroactiu, que no és una oposició del que està
passant avui, és una oposició del que a vostè li agradaria que passara avui i vostè
entén que va passar en algun temps.
Però, no, li dic a vostè, no es preocupe, jo li dic a vostè, després, ja vostès
s’ho parlen si de cas. Sí que li puc assegurar, tan a vostè com al senyor Nomdedéu
que, parlant de la correguda de Beneficència, el sistema del que s’ha nodrit el
procediment per a dur a terme la gestió de la compra d’entrades, és un sistema que
ve regulat en una ordenança que es va aprovar en aquest plenari. Un pot convindre
amb la seua idoneïtat política, ja ho he dit, a mi no em va agradar i per això la vaig
canviar, jo la vaig canviar, vostès, ni un ni l’altre, van votar en contra d’aquella
ordenança, ni un ni l’altre Grup. Ni Compromís, aleshores Bloc, ni el Partit Socialista,
va votar en contra del procediment que arbitrava el mecanisme de compensació de
les entrades. Cap dels dos, per tant, molt en contra no degueren estar. Jo sí, que per
això el vaig canviar en el primer minut. Per tant, no siguen a mi al que li acusen de
ser corresponsable d’eixe mecanisme de gestió. Jo el vaig canviar en el primer
minut. Vostès van tindre molts anys per a canviar-lo, en este Plenari, i mai, ni un
Grup ni l’altre Grup, va votar en contra d’eixe mecanisme de compensació de les
entrades.
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El senyor Colomer pateix per les cuites internes o qüestions internes del Partit
Popular. No es preocupe, si alguna vegada haguera de prendre alguna decisió
pensant en les cuites internes, no ho faria sense consultar-lo. Tenint tan prop a un
especialista, com me s’ocorreria a mi, de forma imprudent, prendre una decisió, en
eixa clau, sense consultar-li a vostè que du tota la vida vivint d’això. No seré jo el
que cometa eixa imprudència. No es preocupe, que si alguna vegada vull prendre
una decisió en clau interna de Partit, en funció de famílies, li preguntaré a vostè,
perquè tenint un especialista tan prop, seria imprudent si prenguera la decisió sense
consultar-li.
I per a tranquil·litat de tots vostès, els dos han fet referència a la línia roja.
Jo no sóc esclau de cap línia roja, sóc amo de les meues conviccions i dels
meus valors. No necessite cap norma que em diga el que està bé o el que està
malament. M’ho van ensenyar els meus pares quan era molt menut.
No necessite que m’ho fixe i li puc assegurar que en el projecte polític, durant
el temps que estiga al front del mateix, tinga la responsabilitat, no cabrà mai, res ni
ningú que xoque amb eixes conviccions i amb eixos valors, i amb eixa decisió i amb
eixa claredat i amb eixa fermesa, he tingut la sensació d’arribar abans que ningú i
més lluny que ningú, respecte de la exemplaritat en l’activitat política. Sé que a
vostès els emprenya, sé que a vostès no els agrada, ho sé, tenien un filó i l’han
perdut. Ho sentís molt.
Vaig arribar abans que ningú en actuacions respecte dels salaris dels polítics.
De forma exemplar o exemplaritzant, vaig decidir que el meu fora el que més es
reduïra de tots, un 25%, en juliol del 2012, quan ningú havia començat a parlar
d’açò. És més, vinculant-lo a la capacitat d’esta Institució de pagar-li als proveïdors
abans que el sou del President i per la seua tranquil·litat, he tingut l’ocasió de cobrar
al dia, sempre.
Eixe possiblement és l’únic consens que he pogut trencar, perquè eixe
consens sí que el vam aconseguir al principi de legislatura. Al principi de legislatura
vam arribar a l’acord de quan havia de cobrar cada diputat en funció de les seues
responsabilitats i en l’únic punt en el que he trencat eixe acord va ser en la meua
reducció del sou en un 25%, no en lo que hui venim a aprovar, que no fem sinó
limitar-nos al que vam acordar en aquell punt.
Per cert, tanta voluntat de ser exemplars en la reducció dels sous, tanta
voluntat de ser exemplars en les competències i en les dedicacions, tanta voluntat
de ser exemplars que els ha agafat durant esta última setmana, respecte de l’estalvi
que esta Casa podia tindre en salaris, ja em sorprén que quan jo vaig decidir
rebaixar-me el 25% i vostès només el 9% no vinguera ningú a cridar-me a la porta
dient-me president, jo vull ser com tu, jo vull reduir-me el mateix que et redueixes tu,
jo no vull que em quede amb un nou per cent, jo vull vindre i ser igual d’exemplar
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que eres tu, què curiós que l’exemplaritat els ha agarrat ara de moment, aquesta
setmana amb un atac sobtat sense cap vista prèvia.
Li puc assegurar que la presa de decisions en base a criteris de reducció,
d’estalvi en els electes i de reducció d’estalvi en personal eventual ha segut una
màxima que ha dut tot aquestos dos anys i mig al meu front d’aquesta Casa.
He reduït de sis a tres les vicepresidències, hem baixat un vint-i-cinc per cent
la massa salarial dels electes i dels eventuals d’aquesta Casa i ja els puc assegurar
que aquesta mateixa setmana queden reduïts en deu el número de personal
eventual que tenen dependència directa dels òrgans de govern i del Partit Popular
en aquesta Institució.
Avui, el Partit Popular i els òrgans de govern d’aquesta Casa tenen deu
assessors menys que tenien al inici d’aquesta legislatura, mentre tant, el Partit
Socialista en té un més i Compromís té mitja dedicació més de la que tenia la
legislatura passada.
Ho dic simplement per facilitar tota la informació en ares a la transparència
que vostès ens han demanat. Tot i això, donada eixa baixada per part de la decisió
del Partit Popular, el cost de la massa salarial del personal eventual d’aquesta
Institució s’ha rebaixat en més d’un quaranta per cent.
Li puc assegurar, senyor Colomer, i amb açò acabe, que treballe de forma
incansable, amb una decisió i fermesa clara per no contradir, en cap cas, la cita de
Joan Baez que vostè m’ha dit. Li puc assegurar que eixe és el meu objectiu, tot i que
a vostè sé que el trobaré en el discurs d’extorsionadors i mafiosos al que la nostàlgia
el segueix acompanyant.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, breument.
Començaré pel final, per aquest “striptease” d’honestedat i de sentit comú a
l’hora de rebaixar-se els sous.
Ha dit una cosa que no és del tot certa el senyor president, quan diu que
nosaltres tenim mitja dedicació parcial més per al nostre assessor que en la
temporada anterior, perquè varem començar la temporada anterior tenint-la i a
meitat ens la van reduir a la meitat perquè les formes de l’antiga presidència eren
eixes. Si no et portes bé, et deixe sense sou per als teus treballadors.
I hi ha un altra qüestió que tampoc és del tot certa senyor president, perquè
recordarà vostè que em vaig seure al seu despatx - jo també faré amb la mà així per
a que disparen les fotos Em vaig seure al seu despatx, al banquet del costat i li vaig demanar el
primer dia, quan vostè em va convocar per a dir-me quin seria el decret econòmic, li
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vaig demanar que em baixara el meu sou per a compensar la diferència amb el meu
assessor, cosa que vostès van dir que no podia ser perquè els portaveus de
l’oposició consideraven que havien de tindre el mateix sou.
Per tant, home ... com a molt, diguem-ho tot, jo sí que vaig demanar que
rebaixara el meu sou, a vostè, en el seu propi despatx, per a compensar, perquè
entenia que amb un sol diputat era difícil treballar ja que teníem el càstig sobrevingut
per portar-nos mal, segons l’antic president Carlos Fabra, que havia rebaixat el sou
del nostre assessor d’aquell moment. Ja està. Anem per feina.
Deia vostè que si generava més confiança, que si generava menys confiança,
que si havíem de fer l’oposició, on l’havíem de fer, i que generava mes confiança les
accions que els discursos, .. eh? Per això nosaltres que també ho creiem, que
generen més confiança les accions que els discursos, hem pres accions, i el dia tres
de juliol varem facilitar a la Fiscalia tots aquells decrets que a nosaltres ens
semblaven que podien substantivitzar allò que finalment ha acabat en una imputació
formal per delictes greus. Sabem el que és una imputació, pot acabar en res, però
pot acabar en moltíssim. I ho varem fer sense fer soroll, sense dir res; No han trobat
cap declaració nostra? No ens dediquem a això.
Deia vostè que ens preocupem de vegades els polítics més pels titulars. Mire,
a mi em preocupen els reserves, els reserves que deixa vostè a la seva bancada,
molt més que els titulars de premsa, i si hagués volgut un titular de premsa, el dia 3
de juliol haguera avisat a la premsa de que portàvem la documentació a Fiscalia. No
ho vaig fer, perquè no és la nostra manera de treballar i ja està, ni millor ni pitjor, no
és la nostra, i per tant una part de la seva crítica a cóm treballa l’oposició no l’agafe
com una crítica a Compromís perquè no qualla.
Sóc molt més feliç aconseguint com a diputat, aconseguint inversions per als
municipis que fent això, però és que això també forma part de la meva obligació
formal de fer-ho. Sóc tant feliç demanant inversions per als municipis que cinc dies
després de que passes això vam presentar la moció demanant que no s’aturara la
depuradora de Borriol i celebrem amb entusiasme que no s’haja aturat. Vull dir, fets,
no discursos. Cinc dies després vam presentar la moció demanant que no s’aturara
perquè ens semblava importantíssim.
Sobre el tema dels preus del sòl, tinc el dictamen de la Comissió d’urbanisme
del 23 d’octubre que li recomane que se’l llija, i li recomane que faça una altra cosa
molt interessant també, ja que diu que l’oposició a Borriol s’ha de fer a Borriol, home
li garanteix que l’hem feta.
Teníem un regidor i hem passat a ser la segona força més votada del
municipi, i en tenim tres, deu ser el poble de Borriol qui ha decidit que ho hem fet bé
ells.
Jo no vinc ací a fer oposició al poble de Borriol, però li recomane, llegeixis les
actes de l’ajuntament de Borriol, veurà eixes preguntes que fem allí que és on les
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hem de fer, el que contesta el senyor Santamaría sobre els preus. El perquè volen
pagar a un preu o a un altre, això també és molt interessant. Això és un acte
administratiu?, no, no és un acte administratiu, però és que jo no he dit que s’haja
pagat, he dit quina era la voluntat què és explícitament el que el senyor Santamaría
diu als plens un mes abans de contradir-se i de tornar-se a contradir perquè diu el
primer que se li acudeix.
Dit això, no hem vingut a fer oposició a l’ajuntament de Borriol, jo he vingut ací
a fer-li unes preguntes a vostè, perquè ha dit des del primer moment que el que es
jutjava era la seva famosa línia roja, i no me l’ha contestat. O sí?, amb el silenci ha
contestat que sí que manté la confiança en el senyor Adelino Santamaría.
Doncs mire, bé ja li dic que la setmana que ve sabrem més coses de tot això,
sabrem moltes més coses.
Acabe amb l’ordenança, és que el problema no és l’ordenança, vostès s’han
llegit l’auto de la Fiscalia? El problema no és l’ordenança en els bous, el problema és
la falta d’un document amb força legal que determine per quina raó eixes entrades
van ser acceptades pel municipi i ara se’ls hi poden cobrar. Això és el que no hi ha.
Per tant, el problema no és l’ordenança. Podem aprovar una ordenança i
després a l’hora d’aplicar-la si no es fan bé els procediments administratius,
l’ordenança no serveix de res. No ens acuse a nosaltres de no haver votat en contra
de ..., o haver esmenat l’ordenança perquè el problema no és l’ordenança senyor
Moliner, llegeixes l’auto, mire el que diu la Fiscalia. La Fiscalia no diu que no hi haja
un procediment d’ordenança en la Diputació .. o no sé que... diu, que no se li pot
confiscar a un ajuntament diners sense que s’haja justificat que se li van entregar
amb un document formal, i per tant sense que s’acredite eixe deute, que tot el
demés del dret administratiu ja ens ho sabem, que es pot compensar, que s’ha de
compensar, que una administració no li pot pagar a un que li deu a ell mateixa i es
van compensant.
Tot això nosaltres ja ho entenem i ja ho sabem, per tant, ja està, acabe amb
això senyor president, com des del primer moment hem dit, no és un judici de les
presumptes irregularitats, però s’havien de subratllar perquè ens han portat a
aquesta compareixença, és un judici polític, de cóm assumeix vostè la
responsabilitat de resoldre aquest problema.
Hem vist cóm n’ha resolt una part, des del nostre punt de vista de manera
insatisfactòria, no suficient, en el cas del senyor Martínez, segueix tenint una
dedicació i segueix ocupant un escó sense competències, en fi si vostè no li té
confiança, sembla com a mínim sorprenent, i ens preocupa, que no hi haja cap
comentari per part seva sobre la confiança que li mereix, o no, el senyor Santamaría,
que nosaltres mantenim que tenia que ser soci necessari.
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Tret que, tret que, per a justificar que no fa un cop de puny damunt de la taula
en el cas del senyor Martínez, vaja a reviscolar allò que ja estava previst, que tenia
que anar-se’n el senyor Santamaría a primera meitat de legislatura després quan
complira el seixanta-cinc, després quan inaugurara la depuradora i ens acabem
assabentant aquesta nit al ple de Borriol o el més que ve que finalment marxa,
perquè si no tenia difícil d’explicar vostè que se’n carregara a un i a l’altre no.”
Sr. Colomer:
“Bé, gràcies senyor president.
Bé, hem escoltat el medaller, no? Que vostè mateixa li ha atorgat eixe caire a
la intervenció, medaller per a significar que és el “number one”, el número u en tot,
bé, aquest era el seu temps, tria el registre de discurs que vol, però s’equivoca, jo
crec que posar-se tres-centes medalles en tal dia com avui senyor Moliner, quan tal
vegada el seu comportament és manifestament millorable, o es pot fer d’una altra
manera, crec que és un excés per part seva. Tot i això sempre és valorable.
Mire, nosaltres, si les coses hagueren sigut diferents, haguérem vingut també
en un altre discurs, evidentment que sí. Si vostè no haguera reaccionat li estaríem
demanant la dimissió directament, des del minut zero, a vostè.
Nosaltres no tenim cap nostàlgia, jo li assegure que va ser una etapa
absolutament desagradable, varem fer el que havíem de fer, o és que Carlos Fabra
no va fer res? o és que és un fet irrellevant Carlos Fabra? és que no ha sigut durant
tants anys i va fer el que va fer i va significar el que ha significat?
Vull dir, és que havíem de vindre aquí a pegar la cabotada i a fer de palmers
a Carlos Fabra? és que no teníem què dir? i ací estan les actes i les gravacions, en
el tenor que ho varem dir, amb una, crec jo, sensibilitat fins i tot exquisida? És que si
haguérem invertit els papers, vostès, que hagueren fet?
És que em qüestiona, la crítica a Carlos Fabra?, no es coneixen, no? Jo sé
que no es coneixen, no. I a mi que no es coneguen no m’importa, i quan Carlos
Fabra li va dir, .... ¿quién es Moliner? Amb un signe de menyspreu absolut, jo no
vaig dir absolutament res, no m’importa el que passa, les cuites internes.
No m’agrada, ........ no he creuat mai la frontera dels disturbis, entre cometes
o sense cometes que poden haver en sa casa, però quan els disturbis reboten a
l’esfera pública, a la gestió pública, als recursos públics, i home, excuse dir-li, que ha
rebotat, mire on ‘assenta el senyor Martínez, vull dir, hi ha hagut un terratrèmol des
del punt de vista de la “vendetta” o de l’ajust de comptes, o de la “rectificación
versallesca de las posiciones en el plenario”, en el punt de vista de l’ebenisteria i del
fuster que ha hagut d’afegir un escó allí, no?

1p28012014.doc

34

Interpreten-ho com vullguen, però quan lo seu rebota a l’esfera pública, que
vol? Que em calle? De quina nostàlgia em parla? Si vostè, em parla de víctimes. Jo
no he vingut aquí a fer cap judici sumaríssim, fins i tot no he usat arguments de
fiscalia, que també podria, ni d’imputats, ni he pronunciat aquestes paraules, perquè
jo abans, en l’anterior etapa i en aquesta em situe en el terreny de “lo polític”, ja em
lliuraré molt d’emetre cap tipus de sentència. Però si hi ha una víctima, hi ha un
botxí, ha parlat de verdugo o botxí, mire’l ahí. Per què s’assenta el senyor Martínez
allí? Qui ho ha decidit? Vostè? Vostè.
A les hores, el tema Martínez i el tema seu és el tema que ens ocupa, no
s’estranyen que estiguem parlant del senyor Martínez, jo no estic fent cap judici
sumaríssim, estic fent una valoració política del que ha sigut, el que, honradament
pense, una confusió de lo públic, lo privat, tot el que he dit en la primera, i em reitere,
intervenció, durant molt anys.
Les cuites internes seves no m’importen, per a res, però quan tenen un reflex
directe en la gestió de lo públic, no és que m’importen, és que ens mobilitzen
democràticament a plantejar la importància d’aquest plenari i la importància de que
estiguem fent, i vostè reacciona i aquí estem, i això certament és important senyor
Moliner.
Mire, avui, perquè clar ......, que vol? Que li fem l’ona, senyor Moliner?, que li
fem l’ona?, avui es prenen decisions que neutralitzen tota aparença de regeneració, i
la nostra moció, que per cert, és l’única que hi ha sobre la taula, que demana sobre
esta qüestió i demana votar sobre aquesta qüestió i posa el tema en el que és la
votació que en democràcia és una de les coses més importants que es poden fer, és
la nostra, la del Grup Socialista..., que, a més a més, és on toca parlar i on toca
resoldre.
La nostra moció, senyor Moliner, li ho dic sincerament, és una oportunitat per
a vostè, és una gran oportunitat per convalidar la seva teoria de que sols arriba fins
on pot perquè l’escó és de la persona i ahi no pot arribar.
Avuí, perquè també ha dit estos dies que arribaria més lluny, però es queda
fins on pot, retirant-li les competències, fins ahi arriba, però clar, l’escó ja és un tema
personal.
La nostra moció li brinda l’oportunitat d’esmenar eixa impossibilitat, no li dic
que ens agreixi la moció però li brindem l’oportunitat.
Li ho posa fàcil la nostra moció, diu que dimitisca de tot el senyor Martínez, i
d’acord amb les seves paraules, si és que vol ser deutor de les seves paraules, jo
crec que és important, no? Perquè ha fet una lloa, s’ha posat tres-centes medalles,
si les seves paraules són importants, la nostra moció és que li ve com anell al dit.
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Avui, aquí i ara té la gran oportunitat de que el senyor Moliner siga creïble de
veritat, i vote que no a la dedicació exclusiva.
Com ho ha d’entendre qualsevol aturat, qualsevol persona d’aquesta
província que ha fet aquesta purga, aquesta depuració?..... l’ha feta vostè, eh!, val,
d’acord? I després el premia amb quaranta mil euros per no tindre cap competència,
per ser un ànima en pena en aquesta Casa, el senyor Martínez.
I avui és molt fàcil parlar del senyor Martínez, eh? La barra lliure contra
Martínez, per això jo dic que avui és el tema del PP, avui el problema seu és que té
a l’Oposició en front i té al seu Partit també, no? Vull dir, gener 2014 és molt fàcil.
En altres moments era, i vostè estava ja en política, callat, callat, suportant,
rient, aplaudint, ...... com tots, val?, però bé estem aquí, gener 2014, d’acord, .... i
vote que no a la dedicació exclusiva, rebobine, encara està a temps de votar que no
i sortir prou ben lliurat d’aquesta situació, si no, jo crec que queda una feina a meitat
fer.
Li brindem l’oportunitat de ser coherent, si no açò serà una comèdia
surrealista, una farsa, i s’arrisca a semblar un acord de famílies, clar que sí senyor
Moliner, no pot haver un llistó moral, no pot posar un llistó moral per als
vicepresidents i un altre per als diputats, i a més a més, premiar-los amb quaranta
mil euros a canvi de res.
No pot ser un llistó per a un vicepresident i un altre per a un diputat. Si es
trenca la confiança en ordre a l’honorabilitat perduda, perquè eixa és la lectura que
vostè li ha dit a la província de Castelló, jo no confie en aquest senyor, m’ha
enganyat, no és honorable el que fa, enganya, no és lleial, açò no pot estar en
política, un senyor que ha estat vint anys en el nucli dur, el fa fora i després ...... li
dóna quaranta mil euros?
Representa el senyor Martínez l’exemplaritat obligatòria per a un representant
públic, si o no? Abans ha parlat de .... no es pot estar, ... una dona no pot estar
embarassada i no embarassada a la vegada, si o no?, quin llistó vol barallar vostè en
este punt?
Conten, i acabe, de Marcelo Bielsa, de l’entrenador del Bilbao fins la passada
temporada que estava disgustat amb un professional, amb un tècnic del club, i es va
enfadar molt, i el va agarrar del pit, i es va enfrontar, i es va excedir, i després es va
presentar voluntàriament en la comissaria, en la ertzaintza i es va auto denunciar.
Els policies encara flipen, encara estan al·lucinats.
El seu llisto moral l’obligava a fer el que va fer, jo no li he dit que l’imite, no li
demane un gest èpic, senyor president, però sí li demane coherència i avui, la nostra
moció, i el seu punt de la dedicació exclusiva per a Martínez, li brinden l’oportunitat.
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Mire, el pitjor no és la depuradora, el pitjor no són els bous, ni Adelino
Santamaría, ni Martínez, ni la soledat ni la companyia de Martínez, el pitjor són
aquestos anys, de vostès, del PP, quasi vint, aquesta història, el seu relat, el seu
legat, aquesta infàmia i aquesta humiliació permanent a la província de Castelló,
l’han protagonitzada vostès.
Venim de FITUR, veritat? senyor ... l’altre Martínez, no hi ha màrqueting que
puga tapar, que puga compensar i que puga esmenar tanta misèria moral. Tot açò
perjudica a l’economia, a la igualtat d’oportunitats, la reputació, el prestigi d’un
territori, no hi ha economista sensat al món que no li dona a aquestos atributs la
base de la prosperitat i del progrés. Si un territori no té reputació, si no és de fiar, si
no hi ha seguretat jurídica, si els seus dirigents, si hi ha una cleptocràcia, en lloc
d’una democràcia, tot això arruïna la moral i les possibilitats d’un territori.
La pàgina la pot passar vostè senyor Moliner o la passarà la societat, farta del
sistema del que ja no està i dels seus hereus.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies.
Començava la seva intervenció el senyor Nomdedéu fent referència a la frase
utilitzada per mi, no meua sinó d’Aristòtil, respecte de les accions i els discursos.
Accions, senyor Nomdedéu, jo entenc que ací cadascú vullga jugar el mèrit de
repartir-se eixes medalles a les que el senyor Colomer feia després pública
referència, accions respecte de la col·laboració per a fer possible els passos que
s’han donat, vostè en té i tots en tenim. Vostè va portar documentació i aquesta
Institució va aportar tota la que des de la Fiscalia se’ns va demanar per a esclarir
aquest fet, per tant, tots hem fet accions i eixes accions són les que avui ens donen
la legitimitat per a poder explicar i per a poder donar la cara.
Torne a reiterar que avui ací no es jutja res, ací es ve a donar compte i a
donar explicacions, i tampoc es jutja, com deia el senyor Colomer, la línia roja, no
sóc esclau d’altra cosa que de fer les coses bé, i eixe és l’únic objectiu que guia el
meu pas temporal en política, no sóc esclau d’altra cosa que de fer les coses bé.
El senyor Nomdedéu feia referència als dubtes que li generava a vostè, i a
l’escrit de la fiscalia el mecanisme de gestió de les entrades. Supose, estic
convençut, que podia ser millorable, no tinc cap dubte. Per això quan el vaig veure
vaig prendre la decisió de no repetir-lo més. De forma immediata, perquè entenia
que les circumstàncies aconsellaven, evidentment, no seguir en eixe mecanisme,
però vull reiterar, que cap de les decisions que va prendre el president de la
Diputació, ni el president en funcions de la Diputació, va tindre mai, cap informe
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contrari d’un tècnic d’aquesta Casa, mai, cap informe contrari, d’un tècnic d’aquesta
Casa.
Per tant, podran ser millorables i per suposat, si per part de l’administració de
justícia es determina qualsevol qüestió a esmenar, l’esmenarem de forma
immediata.
Qüestionava també el senyor Nomdedéu, i deia que no li havia contestat a
una pregunta respecte del senyor Santamaría, jo li aconsellava que l’oposició a
l’ajuntament de Borriol la feren en seu parlamentària de l’ajuntament de Borriol, però
li explique per què no li he contestat.
Totes les decisions que a aquest respecte el senyor Santamaría ha pres, les
ha preses en la seva condició d’alcalde de Borriol. Cap de les decisions que ha pres,
les ha preses en virtut d’una delegació meva per a dur una competència d’aquesta
Casa, cap, ni una, ni mitja,.... ni una ni mitja.
Per tant, com a president d’aquesta Institució prenc les decisions respecte de
les delegacions que en nom meu exerciten vicepresidents i diputats. Si alguna de les
decisions preses pel senyor Santamaría les hagués fetes en condició de la delegació
que té com a diputat provincial, evidentment la meva decisió és un altra. Però el
senyor Santamaría no ha pres cap decisió, entre altres coses, perquè dins del seu
àmbit competencial en aquesta Diputació, no té capacitat de resoldre. La resolució
depenia directament de la vicepresidència responsable d’infraestructures.
Per això, no he pres cap decisió al respecte, perquè no em correspon a mi
prendre-la perquè no ha fet cap actuació en atribut de les delegacions que jo li he
pogut conferir.
El senyor Colomer feia referència a la voluntat que haja pogut tindre el meu
discurs d’atorgar-me medalles. Li puc assegurar que jo no en vull cap, jo no en vull
cap. Les vull per a aquesta Casa. Les vull per a la màxima institució dels
ajuntaments d’aquesta província. Per a una casa que si per vostè fora no existiria,
però en la que jo crec profundament i els alcaldes a diari em transmeten que creuen
profundament. Com crec profundament amb ella, com crec profundament en la
capacitat que té d’ajudar als ajuntaments, totes les medalles les vull per a aquesta
Casa, i no toleraré, mentre siga president, no toleraré, o intentaré no tolerar que es
menyscabe la dignitat d’aquesta Institució que tants de serveis està prestant al món
rural, especialment, de la nostra província.
Eixa és la meva única intenció senyor Colomer, ni una ni mitja, no busque en
mi ni un indici de projecte personalista, no existeix. L’únic projecte que existeix és el
de dotar de la major capacitat d’utilitat a aquesta Institució. No vull una Diputació
protagonista, ho he dit moltes vegades, vull una Diputació útil per a una província
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protagonista, i per a ser útil requereix tindre tota la dignitat i evidentment atribuir-se
les medalles que els que estem al front d’ella siguem capaços d’adornar-la.
No qüestionaré ni qüestione res del que fan vostès ni del que han dit, res de
res, poden dir i fer, evidentment, en exercici d’absoluta llibertat, tot allò que
consideren, el que sí que li vull dir és que ha volgut vostè plantejar un sil·logisme
respecte de la decisió de la destitució del vicepresident, emmarcant-la dins d’un
àmbit orgànic de partit. Mire, senyor Colomer, vostè em consta que per la seva
formació té amplíssims coneixements d’ètica pública, sobradament, més que els
meus, amb tota humilitat i admiració li ho reconec. Una persona amb eixos
coneixements deuria saber que per a un responsable públic, un fet així és
mereixedor de la decisió que va prendre.
Un responsable públic, hauria de saber, amb els seus coneixements d’ètica
pública, que un fet d’aquestes característiques justifica la decisió que va prendre. No
em faça pensar que en el cas seu tan sols haguera destituït a un vicepresident per
una cuita interna de partit i no per ètica pública, perquè jo amb molts menys
coneixements al respecte que vostè, li puc dir que en tinc suficients com per a saber
que un comportament d’eixes característiques no és propi d’algú que exercís una
delegació en nom meu.
Per tant, voler emmarcar la decisió en un altre àmbit, no fa sinó pensar o
sospitar que potser en el seus cas tan sols una cuita interna hagués justificat una
destitució, i li puc assegurar que en el meu, un trencament d’un principi moral o ètic
que jo entenc fonamental en l’exercici d’un càrrec públic, és motiu suficient per
perdre la confiança en una persona que està treballant baix les meves
responsabilitats.
Parla vostè de regeneració i no sé sincerament, que entén vostè per
regeneració, no sé si entén vostè que regenerar una institució i la relació d’una
institució és forçar a tots els alcaldes del seu partit a anar-se’n d’una reunió, no ho
sé, no sé si regenerar-se és aferrar-se a un acta com fan els seus diputats tan sols
uns quilometres més amunt, al parlament català. No sé si això és la regeneració per
a vostè, no sé si regenerar-se per a vostè és tindre a un regidor de la capital cap de
llista del seu partit, durant tres anys acudint únicament als plenaris de la casa,
cobrant per dedicació a l’ajuntament de la capital, no sé si això, el cas del senyor
Calles, per a vostè és la regeneració, no ho sé.
Aleshores, com el seu concepte de regeneració no l’acabe d’entendre, sí que
li puc assegurar que el meu el tinc molt clar, i el meu és intentar que totes les
decisions que jo prenga al front d’aquesta Institució, vagen pel camí de l’ètica
pública, pel camí d’allò que està ben fet, pel camí d’allò que es puga explicar la gent,
i que la gent puga entendre, i tinc la sincera sensació de que els fets ocorreguts i les
decisions presses van en eixa línia, en la línia recta, que no sé si és roja, blava o
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negra, però en la línia recta d’allò que està ben fet, en la línia recta d’allò que es pot
explicar i en la línia recta d’allò que la gent puga entendre.
I no es preocupe per qüestions internes, ja li he dit que si alguna vegada
haguera de prendre alguna decisió li consultaria prèviament. Entenc que la decisió i
els fets que han ocorregut durant aquest mes l’hagen deixat sense arguments, ho
entenc. Entenc que la meva decisió de la vesprada del “dia de autos” fora per a
vostè la pitjor decisió possible, ho entenc, entenc que estiga trist, com bé ha
reconegut per eixa decisió, ho entenc. No tan sols els hem deixat sense arguments,
el pitjor és que aquesta decisió, i moltes altres que abans he relatat, que duem
prenent des del inici d’aquesta legislatura a vostè no tan sols el deixen sense
arguments sinó que, i és evident, que l’han deixat sense futur polític i això és el que
a vostè li genera tristesa.”
El senyor secretari donarà lectura als punts corresponents a la dació de
compte, per a passar després en el punt dotze, tretze i catorze a sotmetre a les
corresponents votacions
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
4.
DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO POPULAR,
SOBRE MODIFICACIÓN DE MIEMBROS EN COMISIONES INFORMATIVAS.
“Visto el escrito recibido por la Presidencia, en cumplimiento de lo establecido
en el párrafo c del artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, suscrito por el Portavoz del Grupo
Popular, en virtud del cual, se procede a:
Primero.- Adscribir a la Comisión Informativa de INFRAESTRUCTURAS al
Diputado D. HÉCTOR FOLGADO MIRAVET en sustitución del Diputado D.
Francisco Martínez Capdevila.
Segundo.- Adscribir a la Comisión Informativa de CULTURA, DEPORTES Y
TURISMO al Diputado D. JOSÉ LUÍS JARQUE ALMELA en sustitución del Diputado
D. HÉCTOR FOLGADO MIRAVET.
Quedando éstas integradas en la forma que se indica a continuación,
estableciéndose, al propio tiempo, que serán adjuntos por los Grupos Políticos
existentes, los restantes miembros de cada uno de ellos alfabéticamente ordenados:
COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA


Vicent F. Sales Mateu
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Mario A. García Báscones
Francisco Juan Mars
Luís Martínez Fuentes
Adelino Santamaría Blasco
Susana Marqués Escoín
Esther Pallardó Pardo
Juan Miguel Salvador Pérez
Ana Belén Edo Gil
Estíbaliz Pérez Navarro
Santiago Pérez Peñarroya
Enric Nomdedéu Biosca

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS













Héctor Folgado Miravet
Adelino Santamaría Blasco
Susana Marqués Escoín
Francisco Juan Mars
Luís Martínez Fuentes
Miguel Barrachina Ros
Mario A. García Báscones
Sergio Bou Ayza
Francisco Valverde Fortes
Estíbaliz Pérez Navarro
Juan Miguel Salvador Pérez
Enric Nomdedéu Biosca

COMISIÓN DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS













Miguel Barrachina Ros
Adelino Santamaría Blasco
Francisco Martínez Capdevila
Vicent F. Sales Mateu
José Fco. Pons Martínez
Luís Rubio Catalán
Mario A. García Bascones
Amparo Marco Gual
Santiago Pérez Peñarroya
Ana Belén Edo Gil
Francisco Valverde Fortes
Enric Nomdedéu Biosca
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE













Mario Ángel García Bascones
José Domingo Giner Beltrán
Adelino Santamaría Blasco
Francisco Juan Mars
Laureano Sandalinas Gil
Miguel Barrachina Ros
Pablo Roig Ferrando
Francisco Valverde Fortes
Estíbaliz Pérez Navarro
Juan Miguel Salvador Pérez
Sergio Bou Ayza
Enric Nomdedéu Biosca

COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO













Andrés Martínez Castellá
Luís Martínez Fuentes
Adelino Santamaría Blasco
José Fco. Pons Martínez
José Luís Jarque Almela
Susana Marqués Escoín
Vicent F. Sales Mateu
Ana Belén Edo Gil
Santiago Pérez Peñarroya
Amparo Marco Gual
Sergio Bou Ayza
Enric Nomdedéu Biosca”

El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
5.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA, DE CESE
DE D. FRANCISCO MARTÍNEZ CAPDEVILA EN EL CARGO DE
VICEPRESIDENCIA PRIMERA.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto
núm. 72 de fecha 10 de enero de 2014, con el siguiente tenor literal:
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“Visto el Decreto de la Presidencia núm. 2004, de 27 de junio de 2011 de
designación de las Vicepresidencias de la Diputación Provincial de Castellón,
modificado por el Decreto núm. 1 de 2 de enero de 2012.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.3 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 66 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo
en resolver:
Primero.- Cesar a D. Francisco Martínez Capdevila en el cargo de
Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Castellón; manteniéndose el
orden de las restantes vicepresidencias.
Segundo.- Dar cuenta a la Corporación Provincial en Pleno, en la primera
sesión que se celebre, notificándose además personalmente a los designados y
publicándose en el BOP, sin perjuicio de su efectividad conforme
reglamentariamente está dispuesto.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
6.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA, EN EL
QUE SE REVOCAN LAS DELEGACIONES DE COMPETENCIAS DE D.
FRANCISCO MARTÍNEZ CAPDEVILA.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto
núm. 73 de fecha 10 de enero de 2014, con el siguiente tenor literal:
“Visto el Decreto de Presidencia núm. 2041 de 1 de julio de 2011 por el que
se establecen las delegaciones de materias de esta Diputación Provincial en los
diferentes Diputados, según sus áreas de actuación, modificado por los Decretos
números 70 de 10 de enero de 2012 y 452 de 1 de febrero de 2012.
Visto que en el citado Decreto se delega en D. Francisco Martínez Capdevila:
".......1) Infraestructuras, que se delega en el Vicepresidente Primero Don
Francisco Martínez Capdevila y que comprenderá, entre otros, los siguientes
servicios:
- Abastecimiento de Aguas
- Ciclo Integral del Agua
- Carreteras
- Consorcio de aguas
- Contratación de Obras (Cooperación y obras Medio Ambiente)
- Electrificación Rural
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- Expropiaciones
- Grandes Proyectos
- Ingeniería Interna
- Oficina Técnica
- Parque Móvil y Maquinaria
- Plan Operativo Local (P.O.L.)
- Plan Provincial de Obras y Servicios
- Planes Complementarios
- Planes de Accesos a Municipios
- Remanentes de cooperación
- Subvenciones para Cooperación a Ayuntamientos
..... Asimismo se delega en el Vicepresidente Primero D. Francisco Martínez
Capdevila, la ordenación de pagos, designándose como clavero sustituto Primero a
Don Francisco Martínez Capdevila."
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 63 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del las Entidades
Locales, vengo en:
Primero.- Revocar las delegaciones transcritas en el expositivo antecedente,
recuperándose la citada competencia por la Presidencia de la Diputación.
Segundo.- Dar cuenta a la Corporación Provincial en Pleno, en la primera
sesión que se celebre, publicándose en el BOP, sin perjuicio de su efectividad
conforme reglamentariamente está dispuesto.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
7.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA, EN EL
QUE SE REVOCAN LAS DELEGACIONES DE FIRMA DE D. FRANCISCO
MARTÍNEZ CAPDEVILA.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto
núm. 74 de fecha 10 de enero de 2014, con el siguiente tenor literal:
“Visto el Decreto de la Presidencia núm. 2006 de 27 de junio de 2011, por el
que se delegaba en D. Francisco Martínez Capdevila:
a) La delegación del diligenciamiento y de la rúbrica de la foliación de los
Libros Oficiales de Actas del Pleno y de la Junta de Gobierno, Decretos de
Presidencia, Libros de Actas y Decretos de Patronatos y Consorcios, excepto los del
Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
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Provincia de Castellón, y Libros Oficiales del Registro General de Entrada y Salida
de documentos de la Excma. Diputación Provincial.
b) La delegación de la firma de los Decretos dictados por la Presidencia de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, que se transcriban en Libros Oficiales de
Decretos.
c) La delegación de la rúbrica de las Actas de las Sesiones celebradas por el
Pleno y la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación que se transcriban en Libros
Oficiales de Actas.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 66 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, vengo en:
Primero.- Revocar las delegaciones transcritas en el dispositivo antecedente,
recuperándose la citada competencia por la Presidencia de la Diputación.
Segundo.- Dar cuenta a la Corporación Provincial en Pleno, en la primera
sesión que se celebre, publicándose en el BOP, sin perjuicio de su efectividad
conforme reglamentariamente está dispuesto.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
8.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA, DE
DELEGACIONES DE FIRMA A FAVOR DEL DIPUTADO D. MIGUEL BARRACHINA
ROS.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto
núm. 102 de fecha 13 de enero de 2014, con el siguiente tenor literal:
“En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.3 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 63 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, vengo en disponer:
Primero.- Las delegaciones que a continuación se enumeran en favor del
Diputado D. Miguel Barrachina Ros:
a) La delegación del diligenciamiento y de la rúbrica de la foliación de los
Libros Oficiales de Actas del Pleno y de la Junta de Gobierno, Decretos de
Presidencia, Libros de Actas y Decretos de Patronatos y Consorcios, excepto los del
Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
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Provincia de Castellón, y Libros Oficiales del Registro General de Entrada y Salida
de documentos de la Excma. Diputación Provincial.
b) La delegación de la firma de los Decretos dictados por la Presidencia de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, que se transcriban en Libros Oficiales de
Decretos.
c) La delegación de la rúbrica de las Actas de las Sesiones celebradas por el
Pleno y la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación que se transcriban en Libros
Oficiales de Actas.
Segundo.- Dar cuenta a la Corporación Provincial en Pleno, en la primera
sesión que se celebre, publicándose en el BOP, sin perjuicio de su efectividad
conforme reglamentariamente está dispuesto.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
9.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA, DE
MODIFICACIÓN DE MIEMBRO ADSCRITO A LA JUNTA DE GOBIERNO.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto
núm. 103 de fecha 13 de enero de 2014, con el siguiente tenor literal:
“Visto el Decreto de la Presidencia núm. 2010, del 28/6/2011, de designación
de los Diputados que integran la Junta de Gobierno, de la Diputación Provincial de
Castellón, modificado por el Decreto número 3 de 2 de enero de 2012.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 72 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
resuelvo:
Primero.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno a D. Francisco
Martínez Capdevila.
Segundo.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno a D. Héctor Folgado
Miravet, quedando la composición de la misma como a continuación se cita:
PRESIDENTE
D. Javier Moliner Gargallo
DIPUTADOS
D. Miguel Barrachina Ros
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D. Andrés Martínez Castellá
Dª Esther Pallardó Pardo
D. Héctor Folgado Miravet
D. Mario Ángel García Bascones
D. Francisco Juan Mars
Dª Susana Marqués Escoín
D. Luís Martínez Fuentes
En Vicent Sales Mateu
Tercero.- Dar cuenta a la Corporación Provincial en Pleno, en la primera
sesión que se celebre, notificándose además, personalmente, a los interesados y
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad,
conforme reglamentariamente está dispuesto.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
10.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA, DE
MODIFICACIÓN DE LAS VICEPRESIDENCIAS.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto
núm. 104 de fecha 13 de enero de 2014, con el siguiente tenor literal:
“Visto el Decreto de la Presidencia núm. 2004, del 27/6/2011, de designación
de las Vicepresidencias de la Diputación Provincial, modificado por los Decretos
números 1 de 2 de enero de 2012 y 72 de 10 de enero de 2014.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34.3 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 66 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
resuelvo:
Primero.- Dejar sin efecto las anteriores resoluciones sobre nombramientos
de Vicepresidencias.
Segundo.- Nombrar a los miembros de las Vicepresidencias Primera,
Segunda y Tercera, respectivamente, en los siguientes Diputados Provinciales:
Vicepresidente Primero, D. Miguel Barrachina Ros
Vicepresidente Segundo, D. Andrés Martínez Castellá
Vicepresidenta Tercera, Dª Esther Pallardó Pardo
Tercero.- Dar cuenta a la Corporación Provincial en Pleno, en la primera
sesión que se celebre, notificándose además, personalmente, a los designados y
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publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad,
conforme reglamentariamente está dispuesto.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
11.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA, DE
MODIFICACIÓN DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto
núm. 105 de fecha 13 de enero de 2014, con el siguiente tenor literal:
“Al objeto de conseguir la máxima eficacia en la gestión de los intereses
provinciales y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo
34 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 63 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y vistas las resoluciones de la Presidencia de esta Diputación, números
2041 de 1 de julio de 2011, 2285 de 28 de julio de 2011, 70 de 10 de enero de 2012,
452 de 1 de febrero de 2012 y 73 de 10 de enero de 2014, vengo en resolver:
PRIMERO.- Modificar las delegaciones de Presidencia, en los Sres.
Diputados, respecto de los apartados que se indican a continuación, con arreglo a lo
siguiente:
1) Infraestructuras, que se delega en el Diputado Provincial, miembro de la
Junta de Gobierno, D. Héctor Folgado Miravet y que comprenderá, entre otros, los
siguientes servicios:
- Abastecimiento de Aguas
- Ciclo Integral del Agua
- Carreteras
- Consorcio de aguas
- Contratación de Obras (Cooperación y obras Medio Ambiente)
- Electrificación Rural
- Expropiaciones
- Grandes Proyectos
- Ingeniería Interna
- Oficina Técnica
- Parque Móvil y Maquinaria
- Plan Operativo Local (P.O.L.)
- Plan Provincial de Obras y Servicios
- Planes Complementarios
- Planes de Accesos a Municipios
- Remanentes de cooperación
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- Subvenciones para Cooperación a Ayuntamientos
4) Hacienda, contratación y recaudación, donde dice "se delega en el
Vicepresidente Tercero" debe decir "Vicepresidente Primero D. Miguel Barrachina
Ros.
5) Asesoramiento a Municipios, que se delega en el Diputado, D. Pablo Roig
Ferrando y que comprenderá, entre otros, los siguientes servicios:
- Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (SEPAM)
- Seguimiento de la implantación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad
de las EELL.
6) Asuntos sociales, donde dice "se delega en la Vicepresidenta Cuarta",
debe decir "Vicepresidenta Tercera Dña. Esther Pallardó Pardo"
9) Cultura e Imprenta, que se delega en los siguientes Diputados:
- En el Diputado D. José Luís Jarque Almela, entre otros, los siguientes
servicios:
- Archivo y Biblioteca
- Castillo de Peñíscola, Castillo de Alcalà de Xivert y otros bienes
integrantes del Patrimonio histórico-artístico.
- Museos
- En el Diputado D. José Francisco Pons Martínez, entre otros, los siguientes
servicios:
- Imprenta
- Publicaciones
- Arqueología
- Restauración
La delegación de las expresadas materias en los Señores Diputados que
ostenten la condición de miembros de la Junta de Gobierno, relacionados
anteriormente, lleva consigo la facultad de dirigir los servicios, gestionarlos, incluida
la facultad de resolver mediante actos administrativos, los expedientes
correspondientes, comprendiendo todas las materias mencionadas, salvo las que
sean indelegables por ley y las que el Sr. Presidente ha recibido a su vez por
delegación del Pleno.
Asimismo se delega en el Vicepresidente Primero D. Miguel Barrachina Ros,
la ordenación de pagos, designándose como sustituto, automáticamente en caso de
falta del anterior, al Diputado En Vicent Francesc Sales Mateu.
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Para la efectividad del pago se designa clavero sustituto Primero a Don
Miguel Barrachina Ros y como clavero sustituto segundo a En Vicent Francesc
Sales Mateu.
SEGUNDO.Las
anteriores
delegaciones
quedarán
revocadas
automáticamente para el caso concreto cuando el Sr. Presidente dicte una
resolución en cualquiera de las materias antes indicadas y definitivamente cuando
así se haga constar expresamente.
TERCERO.- Dar cuenta a la Corporación Provincial en Pleno, en la primera
sesión que se celebre, notificándose además personalmente a los interesados, y
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad,
conforme reglamentariamente está dispuesto.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
12.
PROPOSICIÓN
DE
MODIFICACIÓN
NOMBRAMIENTO
DE
REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN EN CONSORCIOS EN LOS QUE
FORMA PARTE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Antes de debatir y votar el asunto, por el Sr. Presidente se solicita que se
proceda a la votación de la inclusión de este punto y de todos los que figuren como
proposiciones en el Orden del día, aprobándose por unanimidad.
“A propuesta del Sr. Presidente, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular, y los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís,
acuerda la modificación de los representantes de los Consorcios, en que es parte
esta Diputación:
Primero.- En el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, D. Miguel
Barrachina Ros sustituye a D. Francisco Martínez Capdevila como Vocal
representante del Partido Popular.
Segundo.- En el Consorcio de Aguas Pla de l’Arc, en el Consorcio de Aguas
de la Plana y en el Consorcio de Aguas Pla de Meanes, D. Héctor Folgado Miravet
sustituye a D. Francisco Martínez Capdevila, como representante titular en la
Asamblea General de cada uno de los citados Consorcios.”
13.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA RELATIVA A LA SOLICITUD DE DIMISIÓN DEL CARGO DE
DIPUTADO PROVINCIAL.
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Antes de procederse a la votación de este punto, el señor Nomdedéu le pide
la palabra al Sr. Presidente:
“Una qüestió d’ordre senyor president.
Si bé el nostre Reglament no ho preveu, l’article 102.3 del Real Decret
2568/1986, sí que preveu la possibilitat del vot secret quan es tracta d’anomenament
o destitució de persones, i jo sol·licite el vot secret en aquest cas.”
Interviene el Sr. Barrachina: “El trece es una moción ......”
Toma la palabra el Sr. Presidente:
“Entenc que la seva petició farà referència al punt número 12, perquè és on
s’ha produït un nomenament de persones, al punt número 13 estem votant una
moció que és la moció política presentada pel Grup Socialista .....”
Continúa el Sr. Nomdedéu:
“Que demana la destitució, que és el que diu, exactament el punt número 3.
“La votació secreta només podrà utilitzar-se en elecció o destitució de persones”,
demana això la moció ...”
Interviene el Sr. Secretario:
“Yo, si me permite el Presidente que intente aclararlo, es cierto que el
Reglamento de Organización plantea tres supuestos de votación, uno de ellos es la
votación secreta. La votación secreta la reserva para los supuestos de elección o
destitución de persona. Yo entiendo que con la Moción esta no se va a poder
proceder a la destitución del diputado provincial Sr. Martínez porque éste es un acto
personalísimo que le compete a él. En cualquier caso la moción está presentada, yo
creo, que en términos correctos, en términos de solicitar del Sr. Martínez que active
los procedimientos para tramitar su dimisión. No tiene el Pleno la posibilidad de
destituirlo, con lo cual entiendo que no sería uno de los supuestos.”
Interviene el Sr. Presidente:
“Moltes gràcies senyor secretari. En tot cas, agrair la incorporació per part de
Compromís.”
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Una vez finalizadas las intervenciones, y habiendo sido dictaminada
desfavorablemente en la Comisión de Presidencia y Promoción Económica, el
Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular, los votos en contra del
Grupo Socialista y de Compromís, y la abstención del Diputado D. Francisco
Martínez, estima el dictamen de la Comisión, en el que se desestimó la siguiente
MOCIÓN
“En els darrers dies hem segut coneixedors de la remodelació de l’equip de
govern de la Diputació, i cessament del vicepresident, Francisco Martínez, originada,
tal i com s’ha indicat oficialment, per l’adquisició dels terrenys de la depuradora de
Borriol, els quals eren titularitat de l’empresa Franvaltur, a la qual uneix més que una
relació de familiaritat del ara ex-vicepresident.
Igualment, s’ha produït la retirada de les competències en Infraestructures i
Cooperació.
En aquest plenari i institució ja fa temps que des del grup socialista s’han fet
precs i preguntes en torn a aquest assumpte de la depuradora de Borriol, que tenia
que haver posat sobre avís a l’equip de govern i al seu President.
Estem parlant d’una persona que porta molts anys en aquesta institució, i que
inclús, en absència de l’anterior president de la Diputació, ha ostentat la presidència
interina d’aquesta institució, element que encara referència més el perfil polític i de
significació pública d’aquesta persona.
El càrrec que ostenta Francisco Martínez no És ocupat per sufragi directe de
la ciutadania, sinó per la elecció feta pel Partit Popular de la província de Castelló,
que son en darrer terme els responsables de la permanència continuada en el càrrec
d’aquesta persona en la Diputació Provincial. Es per això que el plenari de la
corporació te l’obligació política i moral de prendre cartes en aquest assumpte per
donar una eixida honorable a la institució que representa els valors dels municipis de
Castelló, i que no pot permetre la continuació en la mateixa ni un dia més de gent
que no es digna de eixa representativitat.
Actuacions com les que han generat aquest escàndol són un menyspreu a les
mínimes normes de la ètica, a la ciutadania i a la pròpia institució. Són en definitiva
una demostració del dubitatiu i poc efectiu tarannà de l’actual president del Partit
Popular de la província de Castelló i de la Diputació, Javier Moliner, que ha tancat en
fals un problema que no es pot solventar amb la simple retirada d’unes
competències.
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Com des del Grup socialista de la Diputació es té ben clar que actituds com
aquesta no han de tenir cabuda en política pel propi prestigi de les institucions,
proposem al Ple el següent
És per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Demanar la immediata renúncia i dimissió del senyor Francisco
Martínez Capdevila del càrrec de diputat i qualsevol altre càrrec de representació
institucional que poguera ostentar, pel reconeixement exprés per part de la
Presidència de la Diputació de Castelló de la seua manera d’actuar en política, i no
ser mereixedor de romandre ni un dia més en cap càrrec de representativitat pública.
SEGON. Que s’explique de manera pormenoritzada per part del President de
la Diputació de Castelló la remodelació portada a terme per part del President de la
Diputació Provincial de Castelló i la causa concreta per la qual ja no es vicepresident
Francisco Martínez, explicant com, quant i de quina manera ha tingut coneixement
de les irregularitats portades a terme per esta persona, així com si hi ha més
membres de la Corporació Provincial que podien haver incorregut en irregularitat.
TERCER. Exigir al President de la Diputació de Castelló, Javier Moliner,
públiques disculpes pel lamentable espectacle donat a la nostra ciutadania en
aquest assumpte, a ser clar en el seus plantejaments ètics i morals, així com a
assumir les responsabilitats polítiques a qui donaren lloc estos fets.”
14.
DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN RETRIBUCIONES DEL
DIPUTADO PROVINCIAL, D. FRANCISCO MARTÍNEZ CAPDEVILA.
“El artículo 75.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales establecen el derecho de los miembros de la Corporación a
percibir con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las retribuciones e
indemnizaciones que corresponda.
Resultando que se han modificado los nombramientos de Vicepresidentes,
por lo que debe adaptarse el régimen retributivo a la nueva situación que deriva de
dicha modificación.
Por lo que en base a todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa de
Presidencia y Promoción Económica, con los votos a favor del Grupo Popular, los
votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís, y la abstención del Diputado
Sr. D. Francisco Martínez Capdevila, el Pleno por mayoría, acuerda:
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Primero.- Establecer la dedicación exclusiva respecto del Diputado D.
Francisco Martínez Capdevila, percibiendo una retribución anual íntegra de
39.881,04 euros brutos anuales distribuidos en catorce pagas de igual cuantía,
equivalente a 2.848,65 euros mensuales, con dos pagas extraordinarias que se
abonarán en los meses de junio y diciembre, entendiéndose modificado las
percepciones retributivas que derivaban de acuerdos anteriores.
Segundo.- Las cantidades establecidas, tanto de dedicación como de
asistencia a sesiones, se actualizarán anualmente y de forma conjunta a la
aprobación del Presupuesto General de esta Corporación, reflejándose en las Bases
de Ejecución del Presupuesto.”
15.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE RADIODIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL PROVINCIAL.
Por el Sr. Secretario se advierte que se ha presentado una Enmienda de
modificación, por el Grupo Compromís, al Dictamen de la Comisión.
Pren la paraula el senyor president:
“Molt bé, d’acord amb el que s’ha parlat apart, els portaveus, sotmetrem a
debat el punt numero quinze de l’ordre del dia, ordinari, junt amb el punt segon de
les mocions del despatx extraordinari, entenent que versen sobre temàtiques molt
similars i que per tant pot reduir-se el tema a un debat. En tot cas, per no trencar
l’ordre del dia, sotmetrem en l’ordre que està previst, les votacions corresponents.
Per tant, respecte d’aquest punt, té la paraula el senyor Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, ho farem breu.
Des del moment en que vam presentar la nostra moció, i per això el senyor
secretari explicava que ens havíem auto esmenat, s’ha produït un fet
substancialment important des del nostre punt de vista que és la renúncia pública a
la privatització del Servei de Medicina Nuclear i fins i tot l’anunci que s’internalitzarà
de nou les ressonàncies magnètiques, per tant no tenia sentit mantindre una part de
la nostra moció que demanàvem evitar això, el que passa afora al carrer, com em
sembla que és precisament això el que perseguíem, eliminem eixa part.
Entenem que les raons tenen molt a veure amb la Llei 27/2013, de
Racionalització de Sostenibilitat de les Administracions Locals però en tot cas és una
bona notícia per a aquells que enteníem que no era bo per al servei la seva
privatització i per això, insisteix, ens hem esmenat i ja no més queda un punt.
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El punt que queda a la nostra moció fa referència a la necessitat, des del
nostre punt de vista, una cosa que han demanat també els sindicats en la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies de que hi haja una comissió que estudie
l’adequació de l’hospital provincial al nou marc legislatiu pel que fa a les
administracions locals, en la pervivència, pressupostada des del nostre punt de vista
que continue formant part del servei públic valencià i amb un finançament suficient.
Dic això perquè el finançament que pateix i s’ha de dir així, el Hospital
Provincial de Castelló, el fa quasi inviable, desgraciadament, i fa que aquesta Casa,
reba, haja de publicar decrets, deien que prestem advocats, que ens demanden les
empreses dels medicaments per que no cobren. Tinc ací un gràfic, (el senyor
Nomdedéu ensenya un gràfic a les bancades i a la presidència), es veu fatal tan
lluny però després si volen els hi facilitarem, on hi ha tres línies diferents, una d’elles
marca el pressupost que aprova l’Hospital Provincial, per exemple al 2004 eren
29.337.000 euros, i en la línia negra de dalt el pressupost que finalment acaba
executant o necessitant per a executar en els compassos d’anar d’un any a un altre
que era de 45.000 el diferencial, és de 10, 12, 14 milions d’euros cada any, entre allò
que pressuposta l’hospital i el que acaba necessitant per a funcionar, amb
l’agreujant que hi ha una tercera línia que és la roja, que és el que finalment les
institucions acaben aportant-li al Consorci del Hospital.
I ací, he de dir que aquesta Casa paga bé, paga a punt i hora, però la
Conselleria no, hi ha anys on la cosa ha anat justeta, pressupostava l’hospital el
2009, 63.000.000’- milions, en necessitava 83, tancava amb 83 l’exercici, però tan
sols se li havien aportat 58.
En el 2010 pressupostava 66, n’acabava gastant 89, però només se li havien
aportat 46. És veritat que el Hospital Provincial, i s’ha de reconèixer, ha fet un esforç
per anar reduint els seus costos. De fet, hem passat de 89 milions, quasi 90 milions,
a 88, a 84, ha anat disminuint, eixe és un esforç que li reconeixem, i en paral·lel, el
pressupost aprovat també s’havia anat disminuint a 67, però per acabar el 2012,
l’últim any, perquè el 2013 està pendent encara de revisió, es va pressupostar 75
milions per part del Hospital Provincial, va acabar gastant-ne 84, el diferencial és
molt menor respecte a altres anys.
Per tant, bon senyal, però és que no hem aportat només 67 milions dels 84
gastats, i això fa evidentment que siga impossible que continue.
Quina és la diferència entre aquest hospital públic, tant estimat en la nostra
província, respecte a altres del Servei Valencià de Salut? Que som els únics que
hem de pagar-nos la medicació, dels altres hospitals es fa càrrec la Conselleria, i
estem parlant de catorze milions d’euros a l’any, de mitja, per tant tan sols en què
desapareguera eixa singularitat a aquest hospital, com als altres, i nosaltres hem de
dir al nostre hospital que estem molt satisfets, que és capdavanter a algunes
tècniques, se’l tractara amb les mateixes condicions que als altres hospitals del
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Servei Públic Valencià de Salut, no hi hauria problema per a poder tancar els
números a final d’any.
Són les xifres oficials que ens faciliten del Hospital. Per tant, hem de resoldre
això, entenem nosaltres, i és veritat que tenim cinc anys, d’acord amb la llei per a
resoldre què passa amb el Consorci, si se’l queda la Generalitat al 100% o si la
Generalitat ens el transfereix el 100% a aquesta Casa, això si, segons diu la Llei,
amb l’aportació econòmica necessària, i nosaltres creiem que seria una bona cosa
que ens assentem i comencem a parlar ja de tot això, no siga cas que després les
presses es converteixen en males conselleres o que senzillament ens trobem amb
una qüestió que ens vinga pràcticament imposada des de fora.
Hi ha qüestions a favor, i hi ha qüestions en contra d’una gestió i de l’altra,
però ara no és el moment de posicionar-se, entenem nosaltres, seria en eixa mesa
de treball que proposem, ja dic, per a nosaltres, imprescindible, que continue sent
públic i juga molt a favor que la gestió siga de la pròpia Diputació el fet que el solar
va ser, si no estem equivocats, cedit en eixa condició, que l’hospital provincial fora
de la Diputació.
Per tant nosaltres mantenim aquesta moció en estos termes, demanem
simplement que ens assentem les diferents parts a analitzar que seria millor per a
donar el millor servei possible des de l’hospital, no siga cas que a última hora ens
diguen això serà així o aixà i arribem tard pel que fa.
Com és el mateix debat, ens diuen, pel que fa a la moció del Partit Socialista,
entenem que hi ha una part que és extemporània perquè ja s’ha dit que no es
produirà la privatització i a més a més s’havia votat ja en comissió la nostra.
En tot cas veurem com ho explica el Partit Socialista i pel que fa a l’esmena
del Partit Popular he de dir que no resol res, és una d’eixes, ... disculpen, ...
semàntiques, una d’eixes esmenes semàntiques per a que acabem votant que ....
seguim defensant el no se quantes, no se què, i no aclarim absolutament res.
Nosaltres demanem una cosa tan senzilla com que assentem-nos a parlar de
quina és la millor eixida per a un hospital que aquesta Casa s’estima, que aquesta
província s’estima, que volem que siga públic i que té condicions per a ser
capdavanter en moltes de les seves tècniques, a condició de que se’l financie igual
que la resta d’hospitals valencians.”
Sr. Colomer:
“Sí, senyor president.
Nosaltres votarem a favor la moció del Bloc, ... de Compromís, i per
descomptat la nostra, que el que ve a fer és demanar que aquesta Casa que
comparteix amb la Conselleria la responsabilitat de dirigir el Hospital Provincial a
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partir de l’estructura de l’híbrid administratiu que és el Consorci Hospitalari, que es
prenga una posició ferma en defensa del caràcter públic de l’hospital.
Estalviarem qualsevol glossari del que és l’hospital per a la província de
Castelló, el que signifiquen els seus professionals, els treballadors, la qualitat
assistencial, la percepció que tenen els ciutadans, perquè això forma part del domini
comú, i que forma part del “modus operandi” del “know how” d’un centre que té el
prestigi que té, perquè els professionals han demostrat el potencial de la sanitat
pública.
El que ens preocupa en gran manera seria el que hem viscut en els últims
temps, senyor president, senyor Moliner, acaba un plenari, crec que va ser el darrer
o l’anterior del darrer, que confirma la voluntat privatitzadora que hi havia ...., que
estava incubant-se.
A partir d’ahí hi ha una rectificació i es dóna compte el senyor president, i
supose que la cúpula de Partit Popular, es dona compte que hi ha una resistència de
metges, professionals, treballadors, pacients, que tal vegada Castelló no es
diferència tant de la “marea blanca”, ni de Madrid, que hi ha una voluntat a entendre
que es van perden les pors.
També al Hospital Provincial, la qual cosa és un fet prou insòlit, i que hi ha
una voluntat ferma de defendre el que és de tots, i que no es pot des de la frivolitat
anunciar que s’han de privatitzar les coses per tal que estes siguen més rentables.
Sobre tot, perquè ahí està l’informe de setembre de 2013 sense anar més
lluny, on la Sindicatura de Comptes diu que si el Servei de Ressonàncies fora públic
ens estalviaríem 17 milions d’euros en aquesta comunitat. Per tant, hi ha un mite,
una certesa històrica que vostès han defès sempre que cau, que és l’eficàcia,
l’eficiència de models alternatius al que teníem en matèria sanitària, estic parlant.
Després d’aquesta rectificació, que ens sembla interessant, senyor president,
apareix el Conseller de Sanitat, el senyor Llombart, i qüestiona les xifres, qüestiona
les xifres, i crea, i ens consta, un punt d’inseguretat, d’incertesa, de dubte,
d’ambigüitat que no és assumible. Per tant, pensem que té molt de trellat que vostè
poguera aprovar la nostra moció i que, sobre tot, tal i com li hem formulat per escrit
fa uns dies i ja ho hem recordat. Aquí tinc totes les actes de la legislatura on aquest
Partit que és el que intervé mostrant diferències en el Consorci Hospitalari, que tan
sols s’ha reunit tres vegades i que aquí tinc els Estatuts, que confirmen que s’ha de
reunir una vegada al mes.
Per tant, hi ha un funcionament prou fosc, poc transparent, antireglamentari
que el Consorci, malgrat les nostres peticions, la darrera ja per escrit, formulant un
ordre del dia concret i dient-li a vostè que pot superar la posició, si és que depèn de
la Conselleria el no convocar-lo, que vostè té set representants de la Diputació i que
estatutàriament podria motivar la convocatòria, que per favor, es reuna el Consorci
per a parlar d’aquesta qüestió, perquè és en la seu del Consorci on ens veiem la

1p28012014.doc

57

cara amb el Conseller i el seu equip. Li poden dir que s’està portant francament mal,
des del punt de vista dels pagaments, de la morositat, del deute, de la claredat de
les coses, i que ha d’introduir certeses, i que ha d’introduir no ambigüitats, i que no
pot, després que el president va a l’hospital i diu una cosa, a partir d’ahí qüestionar
les xifres i qüestionar-ho tot al capdavall, i aquí diu clarament que una vegada al mes
s’ha de convocar el Consorci, i aquí tinc les actes dels últims casi tres anys, s’ha
convocat una vegada a l’any. No és el mateix un mes que un any. Per el tant ací
tenim un dèficit democràtic, molt important.
Nosaltres li demanem que clarifique la no-privatització, que la situació dels
comptes, l’informe de la Intervenció General de la Generalitat és molt preocupant, a
banda d’altres extrems, d’altres qüestions que estan als Tribunals, les queixes sobre
abusos que hi ha sobre professionals. El sindicat dels metges ha presentat en els
Tribunals una qüestió que ens sembla molt greu i també per a poder parlar, senyor
Moliner, de futur, del model de futur. Tampoc és de rebut que el material que s’ha
comprat, que infraestructures importantíssimes per al tractament del càncer, la
tecnologia que està acumulada morint-se de riure als soterranis de l’hospital. Les
inversions per fer, per a posar en valor tot això, no és de rebut que no reaccione
ningú.
El Consorci no es convoca, ja li ho he demostrat, de la manera que s’hauria
de convocar, amb la periodicitat que toca, i aquesta Diputació parla molt poc de
l’Hospital Provincial i vostè té força, té inclús força per a convocar amb els números
que té, eixe Consorci per tant, crec que seria un bon aval, un bon company de viatge
que aprovara aquestes mocions per a demostrar-li a la Conselleria que no ens
resignem i que tenim la voluntat que l’hospital siga un centre de referència públic,
eficaç, eficient, i jo també li dic una cosa, en totes les mocions que hi ha damunt de
la taula, em sembla bé que s’aprove tot, però estudiar la viabilitat de “lo públic”, no.
Es com l’assumpte del fràcking, estudiar la viabilitat, si sí o si no... , ja li dic jo
que sí, que “lo públic” no té alternativa, que “lo públic” no té alternativa, en eixe
hospital i en el sistema sanitari públic, per tant amb aquest argumentari, li demane
que vote a favor de la nostra moció.
Gràcies.”
Sra. Marqués:
“Gràcies senyor president, senyores i senyors diputats, molt bon dia.
Bé, el Partit Popular ha presentat una esmena de substitució a les mocions,
a les dos mocions que ha presentat tant Compromís com el Partit Socialista, perquè
tant en la nostra exposició de motius com a les propostes d’acord volem subratllar la
importància de la nostra sanitat pública, i per tant dels serveis que porta a cap
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l’Hospital Provincial de Castelló que tant qüestionats han estat en les últimes
setmanes.
A les últimes setmanes, l’Hospital Provincial que es caracteritza principalment
per generar sempre noticies favorables sobre el seus serveis i sobre els seus
projectes d’investigació, ha estat lamentablement en el punt de mira per que ha
hagut qui, anticipant-se als esdeveniments, buscant un rèdit polític en sanitat, ha
llançat missatges de desconcert, infonent la por, no sols als treballadors del Centre
sinó també arribant als propis usuaris.
I nosaltres no anem a entrar en un joc d’amenaces i de pors que
repercuteixen sobre tot en una imatge negativa del que suposa per a aquesta
província tindre una joia com és el Hospital Provincial. Un referent en el que jo sí que
vaig a desglossar eixe glossari de virtuts, un referent, no sols en matèria oncològica
sinó també oftalmològica i salut mental, i un flac favor fan vostès a tots els ciutadans,
a tots els castellonencs, a aquells que volen traure rèdit polític i es sumen “al carro”
d’eixe descrèdit d’imatge del nostre Hospital que, a través de tots eixos missatges,
que han llançat als mitjans de comunicació, han alertat de la pèrdua de qualitat,
espantant amb una externalització que no estava ni decidida.
Bé, la nostra prioritat no és altra que oferir als castellonencs la garantia de la
qualitat assistencial i sanitària per a quan la puguen necessitar, fent un bon ús dels
seus recursos i tot això a l’hospital provincial s’està portant gràcies a la implantació
de plans de modernització i de qualitat, que tots vostès coneixen perquè formen part
del Consell d’Administració i que permet, de forma continua, revisar i avaluar tant la
part organitzativa com la part econòmica.
Perquè el que tenim que fer és del nostre sistema sanitari un sistema eficient,
optimitzant els recursos propis per a poder desenvolupar una gestió sanitària de
qualitat i que siga sostenible, i tot això, en el Hospital Provincial es porta també
gràcies a la implicació dels professionals. Quina obligació tenim la de seguir
recolzant-los per a que puguen avançar amb els seus coneixements i en la seva
investigació perquè sols així aconseguim el nostre objectiu.
Posar a disposició dels pacients tots els avanços i coneixements sanitaris
necessaris per a resoldre els seus problemes de salut. Nosaltres ens sentim molt
orgullosos de poder comptar en Castelló amb un dels millors centres valorats pels
pacients gràcies a l’assistència, esforç i dedicació de tots els professionals, i des de
la Diputació tinguen clar que apostem per mantindre eixe nivell sanitari que tant bé
està fent a aquesta província.
El compromís d’aquesta Casa amb el Hospital Provincial no és fer política,
això ja ho deixem per als altres, el nostre compromís és ferm i incondicional, i és
seguir apostant sempre per una sanitat universal gratuïta de qualitat, accessible, i
una cosa molt valorada amb el Hospital Provincial, com és pròxima, perquè
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concebem la sanitat com un valor prioritari en un estat de benestar i mentre altres
infonen pors i alarmismes, contaminant informació, des del Partit Popular centrem
els nostres esforços en el ciutadà, per a que tinga la certesa i la tranquil·litat que va
a comptar amb un hospital provincial, amb un sistema sanitari excel·lent per a quan
el necessite, perquè anem a centrar els nostres esforços en que quan eixe ciutadà
es converteixi en pacient, siga atés correctament en un sistema eficaç, modern i
dinàmic, i perquè anem a centrar els nostres esforços en que el sistema siga
sostenible, sense malbaratar els diners del contribuent per a que la sanitat que
finança puga romandre en condicions durant tot el temps.
Gràcies senyor president.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, estic una miqueta .. , una miqueta sorprès pel to
radiofònic que, disculpem, portava la señorita Francis, de “todos nos queremos, nos
amamos,...”; ens acusa a nosaltres de fer política, escolte, sap qui és el senyor
Miguel Llorens?, li sona, no? És que jo em vaig reunir amb ell fa quinze dies al seu
despatx de l’hospital i davant de testimonis em va agrair que totes les informacions
que donava el meu Grup, a més a més de ser absolutament veraces, sempre
afegien un valor positiu per al Hospital Provincial.
Jo crec que coneix al senyor Miguel Llorens, i pregunte-li-ho.
Dona, no diga que nosaltres ens hem avançat a una cosa que si era, que si
no era o que si deixava de ser, el vaig ensenyar al seu moment, el plec de clàusules
administratives, ara em dirà que és un exercici teòric com l’operació galàxia, tal
vegada, no? Els trenta i tants folis que explicaven fil per randa com s’anava a
privatitzar el servei.
Però és que el dia divuit de desembre la Direcció del centre es va reunir amb
els professionals per a explicar-los eixe document que jo havia ensenyat ací. Perquè
era veritat que s’estava planejant això, el divuit de desembre. I sap que passa, deia
el senyor Colomer, s’ha perdut la por. Doncs i tant que s’ha perdut la por i
t’expliquen que el senyor Martínez, també el coneix, el doctor Nicolás Martínez,
explica com a través de la Fundació, es suplementaran els sous perquè com hauran
de treballar més, etc, etc, etc, per tant, qui fa política o deixa de fer política, mire-ho
vostè, convoque’ns, que diu el senyor Colomer, convoque’ns, com mana el
Reglament cada mes, parlem-ho, mirem-ho allí, el meu Grup és absolutament
respectuós, no ha dit res.
La prova és que vostè no ho ha pogut desmentir, res que no siga
absolutament cert i real, i no diga que ataquem a l’hospital quan el que estem
demanant és que tinga el finançament, com a mínim, igual que la resta dels
hospitals. Que si no el té, és perquè algú ho haurà permès, no el meu Grup, no el
meu Grup.
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Vostès sabran perquè no el té, vostès sabran, amb les seves majories
absolutes perquè permeten que la Conselleria pague cada any, quinze, divuit, setze,
dotze, vint milions, per davall del que tenen que aportar per que siga viable l’hospital.
Vostè sabrà perquè aquesta Casa ha de fer els edictes que els hi deia, sap
quin dia van cobrar la nòmina aquest mes els empleats de l’hospital?
Mire el dia 2 jo estava a l’hospital, no havien cobrat a mig matí. Sóc testimoni
de quina persona, que no era ni de la direcció, va telefonar directament al President
Alberto Fabra i li va dir, “... escolta, això ho s’arregla ara o tenim un problema....”, i al
cap d’un ratet, el senyor Llombart va firmar els papers que tenia damunt de la taula i
es va cobrar. Era el dia 2, sap que vol dir això?, vol dir que a la seguretat social li
devíem dos-cents mil euros per pagar en retard, el 20% de retard de les
assegurances socials.
Com es va resoldre? Estupendament, em callaré, es va resoldre amb una
miqueta de com som amics i el dilluns era festiu, t’ho perdone i com són diners
públics jo em calle i faig el pino-puente, i ja està, contentíssim, no em queixaré, però
així és com s’està gestionant, perquè vostès, no el nostre Grup, qui el desacredita
són vostès, no donant-li el finançament que necessita, és al revés, és gràcies als
professionals que, malgrat tindre un finançament escàs i insuficient, són capaços de
ser capdavanters, com he dit a la meva primera intervenció en molts dels serveis, i
nosaltres, l’únic que hem fet és demanar garanties de que continue sent un servei
públic i que es faça bé.
Es més, tinc tot el dret a dir que si no destapem nosaltres ací el plec de
clàusules, no hagueren hagut totes les visitetes que han hagut de corre qüites a
l’hospital, també del senyor president que va tindre que anar a explicar i a informar
que ja no passaria i que ja no hi hauria la privatització.
No dic que perquè ho diguem nosaltres, eh?, que ja he dit abans que, ja han
dit abans vostès lo de les medalletes, no, no .... No dic que perquè ho diguem
nosaltres, dic per la pressió, si de cas, dels usuaris i dels treballadors, però sobre tot
dic el que he dit en la primera intervenció, es fan arrere perquè clar, és que la nova
Llei de Bases de Règim Local ho dificulta, totes aquestes coses. Com van a
privatitzar?, .... mire el que passa a Madrid, .... com van a privatitzar tots aquestos
serveis, si després potser d’ací a dos anys ja no és de la Diputació o passa a ser
l’hospital .....
Eixa, eixa és la història, és una qüestió legal, però ja he dit, que m’és igual,
que em pareix bé, que al final vostès han renunciat, allò que nosaltres volíem,
retirem la primera part i demanem, .... Per què no ens assentem a estudiar tot açò
que vostè deia? Cóm aconseguim entre totes i tots, entre les administracions, però
també entre treballadors, etcètera que siga allò que tots volem ser? I no em sembla
just que diga que els demés no ho volen, allò que volem és que siga, que continue
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sent capdavanter en alguns departaments, però sobretot que estiga econòmicament
ben gestionat.
I he de dir també que la gestió econòmica que es fa a l’hospital provincial,
hom la podrà discutir poc o molt però s’han de fer mans i manegues per a gestionar
allò quan la Generalitat deixa a deure cada any catorze, quinze, divuit i vint milions
sobre l’import necessari.”
Sr. Colomer:
“Sí, jo vull insistir en el dia d’avui i ahir es va conèixer la noticia, en el tema de
fons, el que és el tema de fons, el tema important, el tema que ha de moure a la
reflexió del president d’esta Casa i també del Consorci Hospitalari i al conseller de
Sanitat, que és el que va passar a Madrid.
El que va passar a Madrid, si haguera sortit malament, si el PP haguera
perpetrat, haguera consumat l’estratègia de privatitzar, això haguera tingut un efecte
molt pervers en tota la geografia espanyola, per tant, jo crec que parlar de la
privatització o no del Hospital Provincial en el dia després que este país ha rebut una
notícia absolutament transcendental, espectacular, en termes d’aturar una ànsia
privatitzadora, ens sembla un moment per la reflexió, com a mínim per a la reflexió,
en positiu, en el sentit de fer-nos forts en la idea què el Hospital Provincial té un futur
i un horitzó de futur basat en reforçar el caràcter públic, en un preàmbul molt
important, des de el punt de vista econòmic, la Sindicatura de Comptes diu que un
dels temes de la discòrdia, les ressonàncies, serien molt més econòmiques si
estigueren en mans del sector públic, per tant, també, aprofite per a dir-li que durant
molt anys, hem estat malbaratant recursos públics, i no dos quinzets, sinó molts
milions.
Jo he estat en el Hospital, he anat i he vist que, efectivament, la gent a
començat a perdre la por i és la segona gran reflexió que vull significar-los, perquè
aquí es parla de polititzar-lo, no. Jo, per descomptat, és que no val ni la pena,
compartir l’argumentari, primera, de què els tècnics de la Diputació són bons, que
sempre estan en la història esta, doncs clar, és que no clar que ho diguen vostès, ja
ho sabem nosaltres, no hi ha res contra els tècnics de la Diputació, al contrari,
homenatge intel·lectual per la capacitat i la potència que han demostrat sempre. I
després ja el súmmum de la distorsió dels debats, és quan parlem del Hospital
Provincial, com si no poguérem parlar del Hospital Provincial, de la gestió política del
Hospital Provincial. Si el gerent, el que està al front, el que pilota és el president del
PP de Benicàssim, que m’han de dit a mi de les col·locacions i de moltes coses i del
que ha significat el Hospital Provincial per al Partit Popular.
Però és que això no té res a veure amb la professionalitat, amb l’excel·lència
dels tractaments, de l’oncologia, de la salut mental i tot.
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Mire, l’última vegada que jo vaig fer una reflexió al voltant, tal vegada, les
senyores se’n recordaran, la senyora Pallardó i la senyora Marqués, l’última vegada
que jo vaig escriure, ja fa anys, a més, no és l’última vegada, fa anys, en l’anterior
legislatura, que el Hospital Provincial necessitava una estratègia econòmica per a
superar tots estos problemes que vostès ja estan compartint i estan patint, ara vostè
en primera persona, ens van dir que havíem d’estar tancats en la planta de salut
mental.
Això no és, això està bé, senyor Moliner? Vull dir, parla ací vostè d’estils, de
nostàlgies, de formes de polititzar.. el que han de fer és despolititzar, desenganxar
l’hospital del lligam polític i professionalitzar-lo al màxim i apostar per una gestió
pública del tema.
Avui és un dia important perquè avui Madrid ens ha donat, la marea blanca a
Madrid, una lliçó de modes.
Jo he estat en el Hospital Provincial i estan molt preocupats, professionals,
treballadors, pacients, etcètera. La gent està començant a parlar clar, a perdre la
por. Els convide a escoltar, amb tranquil·litat, a convocar el Consorci i a jugar amb
les cartes damunt la taula. Hi ha molt que fer, però en la línia de consolidar model i
de tindre un model, de saber què serà el dia de demà el Hospital Provincial, és
meitat de la Conselleria, meitat de la Diputació, en què anem a accelerar les
inversions? Per què el soterrani està ple de material que no s’està posant en valor?
El cost d’oportunitat que té tot això, en termes no econòmics sinó en termes socials i
humanitaris i sanitaris.. hi ha moltes coses de les que parlar, no?
I per tant, li demane que aprovem esta moció, jo crec que vostè, senyor
Moliner, en esta moció, és més fort davant de la Conselleria, li ho dic sincerament, i
sobre tot convoquen el Consorci per a que puguem parlar de tot açò allí on toca,
perquè si no continuarà sent un tema per entregues, perquè hi ha certa opacitat.
Vostè acaba un plenari i confirma, hi ha uns plecs de condicions per a privatitzar, o
siga, no ens ho hem inventat ningú, estan ahí, físicament estan ahí, i vostè diu que
sí, que confirma perquè és el que toca. Després rectifica i això l’honra, senyor
Moliner, però bé, acabe també la faena, el Conseller ha tornat a generar discòrdia,
ambigüitat.. convoquem el Consorci, ens vorem allí tots la cara, les cares i bé,
assentem les bases d’un futur Hospital Provincial públic i de prestigi, que és, jo crec,
el que podem arribar a acordar entre tots.
Gràcies.”
Sra. Marqués:
“Gràcies senyor president i disculpe el to, senyor Nomdedéu, però és que he
oblidat demanar-li disculpes prèvies però és què les festes passen factura a la gola.
Aleshores, si ix el to radiofònic, preferisc que isca el to radiofònic que no un to de
“gallito”, així que les meues disculpes van per davant.
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Vostè sí que va fer ací un exercici teòric, teòric de manual, enarborant uns
plecs que no estaven ni aprovats, en un exercici de.. no sé, de Juana de Arco, així,
per lliure, i això no és seriós, això no es seriós pels que tenim la responsabilitat de
vore com es gasten els diners públics i sobretot, tindre la responsabilitat de, en
matèria de sanitat, ser molt cautes i molt responsables.
El problema de finançament que tant li preocupa, vostè el deu de conèixer, diu
que s’ha passejat pels corredors del Hospital, que ha fet les seues consultes, però, si
vol, jo li l’explicaré. Li l’explicaré perquè respecte del tema del finançament, les
fórmules econòmiques que vostè pretén que s’estudien en eixes comissions, per
garantir el finançament del Hospital Provincial, ja les estem estudiant i treballant ma
a ma, Conselleria i Diputació, com no podia ser d’una altra forma i clar que
reivindiquem un finançament just per al nostre Hospital, clar que la reivindiquem, per
això des d’esta Diputació, es treballa per acordar un sistema estable de finançament
amb els canvis necessaris d’estructura que el facen sostenible, que el facen
sostenible, perquè l’escenari econòmic ha canviat en el últims anys, com ha canviat
per a totes les administracions i com ha canviat també per a moltes famílies.
Anem recuperant-nos poquet a poquet d’esta malparada economia que hem
heretat però hem de reconèixer que res era el que era en matèria de sanitat, tampoc.
Pot ser que altres èpoques el important era aconseguir uns resultats,
independentment del cost, però ara ja no, eixa equació, ara estarà d’acord en mi,
que ja no és factible. Ara el que hi ha que fer és ser capaços de traslladar tots eixos
èxits que hem anat aconseguint en el passat, a un futur. Per tant, cal mantenir els
resultats i fer-ho de mode eficient.
Mire, en els últims anys, vostè ho ha apuntat, el Hospital Provincial ha
rebaixat el seu nivell d’endeutament i això ha sigut gràcies a l’esforç i al
recondicionament de les despeses. S’han invertit, encara així, en noves tecnologies i
s’han apostat per mantindre els nivells de qualitat assistencial, encara quan el
finançament era insuficient per a poder donar abast a totes les activitats, per això, en
la intenció de mantindre eixos nivells, que caracteritzen el Hospital Provincial, es
treballa conforme dic, ma a ma, amb la Conselleria per arribar a tots els acords
necessaris que permeten seguir en eixa línia de creixement pressupostari com es
venia fent, però no com es venia fent, sinó que treballem per a canviar l’escenari,
passant a una cosa que se’n diu “Pago por paciente/año” i que a vostè li hauran
explicat que, junt en la contenció de despesa interna, que es puga obtindre, es
permetrà un sistema econòmic estable i sobretot, sostenible en el temps.
Mire, jo entenc les preocupacions tant dels portaveus, de Compromís com del
Bloc, entenc i podria entendre les seues preocupacions en matèria sanitària, perquè
són les nostres preocupacions. Però el que no entenc i mai entendré és que s’utilitze
la sanitat com una arma política com pretenen tots vostès, des del primer moment en
que va finalitzar un contracte, el de la ressonància magnètica i, com no podia ser
d’una altra manera, es van iniciar tots els estudis de viabilitat per a que es pogueren
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tindre damunt de la taula i explorar totes les possibilitats que siguen necessàries per
a determinar el millor serveis al ciutadà.
Què eixa millor opció que s’ha determinat en tots els estudis en la ma és la
internalització del servei, tant per l’eficiència com per la finalitat? doncs endavant i fi
de la polèmica, i fi de la polèmica.
Una dada, senyor Colomer, sols u de cada tres hospitals en Andalusia, és
públic, dèsset concertats. Una altra dada, senyor Colomer, el Consell d’administració
del Consorci Hospitalari en breu serà convocat.
Gràcies senyor President.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación de la Enmienda de
sustitución, con lo que el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo
Popular, y los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís, aprueba la
enmienda citada, decayendo, en consecuencia, el dictamen del punto 15 y su
enmienda posterior y la moción correspondiente al punto 2 del despacho
extraordinario.
MOCIÓN DE COMPROMÍS
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El departament d’Oncologia de l’Hospital Provincial de Castelló s’ha convertit,
gràcies a la gran tasca dels professionals mèdics que hi treballen, en un centre de
referència a nivell estatal en matèria de detecció, tractament i investigació del
càncer. De fet, eixe prestigi ha donat com a fruit que alguns dels experts en
Oncologia a nivell estatal hagen accedit a subscriure convenis de col·laboració per
tal d’investigar mètodes de detecció i tractaments innovadors de referència a tot
l’estat.
I el que és més important: eixe esforç innovador ha generat una millora de la
qualitat de vida dels malats de càncer de la província, els quals poden accedir de
forma gratuïta a ser atesos per alguns dels millor experts en càncer de l’Estat.
Aquesta circumstància també genera una major confiança i tranquil·litat no només
per les persones afectades per aquesta malaltia, sinó també per les seues famílies.
Per això, des de Compromís considerem que la proposta d’externalitzacióprivatització d’alguns dels serveis més importants d’aquest departament, com són el
radiodiagnòstic i medicina nuclear –es a dir, la detecció i alguns sistemes de
tractament- tindrà una incidència directa en la qualitat del servei.
De fet, si com diu la direcció de l’Hospital Provincial, fóra cert que amb la
privatització es poden reduir un 30% les despeses de funcionament d’aquest
departament sense acomiadar personal i sense minvar la qualitat del servei, caldria
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plantejar-se si els gestors econòmics del centre, triats pel PP, estan capacitats per
dur a terme la tasca que se’ls ha encarregat.
Per tot això, i per defensar una sanitat pública i de qualitat, des de Compromís
proposem:
PROPOSTA D’ACORD
-Que la Diputació inste a paralitzar el procés de privatització dels serveis de
radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’Hospital Provincial.
-Que paral·lelament, la Diputació inste a crear, en l’òrgan competent, una
comissió extraordinària en la que, a més dels membres del Consell d’Administració
de l’Hospital Provincial i els directius del Hospital Provincial, participen també
representants dels metges i treballadors dels serveis d’Oncologia per tal de buscar
alternatives a la privatització que garantisquen l’exel·lència del servei mèdic del
Provincial i la sostenibilitat econòmica del Provincial des de la gestió pública.”
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DE COMPROMÍS
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 23 de desembre de 2013, el grup Compromís presentava la següent
proposta davant l’amenaça de privatització de diversos serveis de l’Hospital
Provincial:
“-Que la Diputació inste a paralitzar el procés de privatització dels serveis de
radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’Hospital Provincial.
-Que paral·lelament, la Diputació inste a crear, en l’òrgan competent, una
comissió extraordinària en la que, a més dels membres del Consell d’Administració
de l’Hospital Provincial i els directius del Hospital Provincial, participen també
representants dels metges i treballadors dels serveis d’Oncologia per tal de buscar
alternatives a la privatització que garantisquen l’excel·lència de servei mèdic del
Provincial i la sostenibilitat econòmica del Provincial des de la gestió pública.”
No obstant això, justament el dia següent de que el 14 de gener el PP
rebutjara, sense donar cap argument, en comissió aquesta moció, que sí va comptar
amb el suport del grup socialista; el president de la Diputació va anunciar que
paralitzava el procés de privatització.
Aquest fet sobrevingut, fruit de la pressió dels treballadors del centre, que
s’havien organitzat i recollit signatures contra la privatització, del treball de l’oposició
en la Diputació, fa que Compromís modifique també la moció i propose alternatives
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per tal de garantir la continuïtat i la viabilitat econòmica com a centre públic de
l’Hospital Provincial:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:
1/ Eliminar el primer punt de la proposta d’acord de la moció.
2/ Modificar el segon punt, amb la següent redacció:
- Que la Diputació inste a crear, en l’òrgan competent, una comissió
extraordinària en la que, a més dels membres del Consell d’Administració de
l’Hospital Provincial i els directius del Hospital Provincial, participen també
representants dels metges i treballadors dels diferents departaments del
centre.
- Que la comissió estudie la formula adequada per tal de garantir la
pervivència de l’Hospital Provincial dins del servei públic valencià, amb un
finançament suficient, i d’acord amb el nou escenari dibuixat amb la Reforma
de l’Administració Local.”
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tal i com vam comprovar en el darrer plenari ordinari, s’està procedint a la
privatització del servei de radiologia i medicina nuclear de l’Hospital Provincial de
Castelló, depenent d’aquesta institució, procés del que per part de la Corporació no
s’ha tingut cap informació ni clarificació del procés portat a terme.
L’ Hospital Provincial de Castelló (un consorci integrat per la Generalitat y la
Diputació Provincial) ha iniciat els estudis per a la privatització de la gestió de
diversos serveis de diagnòstic per imatge.
Els socialistes alertem de la pèrdua de qualitat assistencial que suposarà la
privatització de la gestió dels serveis de medicina nuclear i radiodiagnòstic, i
denunciem que el Partit Popular només pretén fer negoci d’un servei públic que ha
funcionat amb eficiència i rendibilitat fins les presents dades. Estem davant un nou
pas cap a la degradació de la Sanitat pública.
Els governs de la dreta no conceben la Sanitat com un valor prioritari en
l’àmbit del Estat del benestar i, en aquest sentit, tenim que deixar clar que sols des
del sector públic es garanteix la universalitat de l’assistència sanitària.
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Per això, hi ha que lluitar per mantenir els serveis públics per a les futures
generacions, des de tots els àmbits socials i fronts institucionals.
Els treballadors i treballadores del centre hospitalari han mantingut fins ara un
alt nivell d’eficàcia i han expressat amb rotunditat que es possible reduir la despesa
pública sense procedir a l’externalització dels serveis. Els socialistes de la Diputació
compartim aquesta preocupació, ja que l’objectiu no es fer retallades de despeses, si
no el millorar la gestió. En els darrers divuit anys, el PP ha demostrat que es un
especialista en el malbaratament dels diners públics.
En eixe sentit, censurem les polítiques del PP que està imposant el govern
Fabra, amb retallades de serveis públics, establiment de copagaments o amb
l’exclusió de ciutadans del sistema sanitari. La privatització descontrolada de serveis
públics a la Comunitat Valenciana generarà més injustícia social.
És per això, que demanem, per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
1. Instar a la direcció del Consorci de l’Hospital Provincial a que rectifique i
done marxa enrere en l’intent de privatització dels serveis de medicina nuclear i
radiodiagnòstic de l’Hospital Provincial de Castelló.
2. Instar a la direcció del Consorci del Hospital Provincial a assumir la gestió
pública dels serveis de ressonància magnètica, després d’haver conclòs el periode
de concessió, amb el compromís de mantenir els nivells de qualitat assistencial i
sense retallades de personal.
3. Que el plenari de la Diputació assumeixca els conceptes de la present
proposta i inste al Consell de la Generalitat per a que siguen sensibles i
respectuosos amb el model sanitari que ha funcionat amb satisfacció fins la data i
renuncien a l’externalització de serveis, ja que només emmascara el negoci lucratiu
que es vol fer de la Sanitat.”
ENMIENDA APROBADA
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR
A LA MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA Y DE COMPROMÍS
“Exposición de motivos
La Comunitat Valenciana desde la transferencia de competencias en materia de
sanidad ha mantenido un nivel alto de calidad, atención e infraestructuras,
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posicionándose como una comunidad referente con servicios sanitarios de los más
avanzados de España.
Nuestra red sanitaria cuenta con 34 hospitales, 20 Centros de Especialidades,
35 Centros de Salud Integrados, 824 Centros de Atención Primaria, además de 3
Centros de Investigación y 3 Centros de Información y Coordinación de Urgencias que
movilizan una flota de 45 Unidades SAMU y 103 ambulancias de Soporte Vital Básico.
Cerca de 60 localidades de más de 20.000 habitantes en nuestra Comunitat cuentan
con especialidades en sus municipios.
Desde el Partido Popular, estamos comprometidos con una sanidad universal,
gratuita, y de calidad, accesible y próxima.
Por todo ello el Grupo Popular propone para el debate la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
- Continuar con el Plan de Modernización llevado a cabo en el Hospital Provincial,
cuyo objetivo es mejorar en la eficiencia del sistema optimizando recursos
propios para el desarrollo de una gestión sanitaria de calidad y sostenible.
- Seguir respaldando al equipo de profesionales sanitarios de alta cualificación,
proporcionándoles la posibilidad de avanzar en la mejora de sus competencias,
en el avance de sus conocimientos y motivando su crecimiento profesional y su
vocación investigadora.
- Estudiar los planes de viabilidad necesarios para garantizarle al contribuyente
que el sistema sea sostenible, haciendo una buena gestión de su dinero para
que la sanidad que financia pueda permanecer en condiciones óptimas.
- Apostar por una sanidad personalizada, basada en un modelo asistencial activo,
que proporcione una adecuada organización de los recursos humanos propios y
de respuesta eficaz a las necesidades de los pacientes.
- Subrayar que el paciente es nuestro único objetivo, poniendo a su gratuita
disposición los avances tecnológicos y sanitarios, tanto públicos como
privados, necesarios para resolver sus problemas de salud.”
16.
DICTAMEN APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES DE
AYUDAS O BENEFICIOS SOCIALES.
Acordado en Mesa General de negociación celebrada en fecha 16 de enero de
2014 y dictaminado favorablemente, por unanimidad, en la Comisión de Presidencia
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y Promoción Económica, se eleva al Pleno la propuesta de aprobación de las Bases
generales de ayudas o beneficios sociales.
“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo Marco para el
personal funcionario y laboral de la Excma. Diputación Provincial de Castellón y sus
Organismos Autónomos, el Pleno, por unanimidad, aprueba las siguientes:
BASES
PRIMERA. OBJETO: Las presentes bases tienen por objeto regular la
concesión de ayudas económicas.
-

Ayuda por hijo menor de tres años
Hijos discapacitados
Prótesis
Gafas graduadas o lentillas, libros de texto, dentista, estomatólogo,
odontólogo.

SEGUNDO. DESTINATARIOS, IMPORTES Y DOCUMENTACION.
1.- AYUDA POR HIJO MENOR DE TRES AÑOS
- La Diputación de Castellón abonará, en concepto de ayuda social por hijo
menor de tres años, la cantidad de 400 euros anuales por cada hijo/a de
trabajador/a durante el periodo comprendido entre los 120 días de su
nacimiento y hasta los tres años de edad, siempre que se acredite al hijo
ante la Diputación mediante el libro de familia o filiación.
- En el caso de que ambos progenitores sean empleados de la Corporación,
únicamente se abonará esta ayuda social para uno de ellos, a su elección.
- En caso de excedencia por cuidado de hijos, se tendrá derecho al abono de
la misma.
2.- HIJOS DISCAPACITADOS
- Tendrán derecho a solicitar esta ayuda los funcionarios de carrera en
servicio activo, los funcionarios interinos con una antigüedad mínima de un
año y los contratados laborales con una antigüedad mínima de un año
derivado de la última relación laboral.
- Esta ayuda consiste en la cantidad de 200 euros mensuales, por cada hijo
o familiar a cargo disminuido físico o psíquico o autista, y precise tratamiento
y recuperación siempre que la personal afectada no realice trabajo retribuido
ni perciba prestación de la seguridad social o en caso de trabajar o recibir
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prestación, el montante total de los ingresos no supere el salario mínimo
interprofesional y conviva con el funcionario.
- En todo caso se requerirá la justificación de la inversión de dicha ayuda
social en procesos y tratamientos descritos.
- La justificación de la presente ayuda, deberá realizarse mediante la
presentación de una declaración de minusvalía, documentos que justifiquen
que no percibe pensión de la Seguridad Social, justificación de la
convivencia mediante certificado de empadronamiento, informes médicos de
la prescripción del tratamiento rehabilitador o de recuperación especificando
periodos y facturas abonadas.
- En el caso de que los progenitores sean empleados de la Corporación, sólo
uno de ellos recibirá la ayuda, debiéndose presentar solicitud por uno de
ellos, a su elección; en caso contrario, de no manifestar elección, se
procederá a abonar la ayuda a cada solicitante al 50%.
3.- PROTESIS
- Tendrán derecho a solicitar estas ayudas los funcionarios de carrera en
servicio activo, los funcionarios interinos con una antigüedad mínima de un
año y los contratados laborales con una antigüedad mínima de un año
derivado de la última relación laboral.
La Diputación sufragará los 2/3 del importe de la factura.
Documentación a aportar: El interesado deberá presentar la solicitud en el
Registro General de la Diputación acompañada de:
Prescripción facultativa expedida médico especialista.
Presentación de la correspondiente factura a nombre del funcionario.
La factura deberá contener al menos las características de las prótesis
Certificado que acredite la discapacidad emitida por la autoridad
competente.
- El plazo máximo para la presentación de estas solicitudes será el 30 de
noviembre del correspondiente ejercicio.
-

4.- AYUDA POR ADQUISICION DE GAFAS GRADUADAS, LENTILLAS,
LIBROS TEXTO Y DENTISTA, ESTOMATOLOGO, ODONTOLOGO.
CUANTIA DE LA AYUDA SOCIAL:
- La cuantía de la ayuda social será de un máximo de 50 euros por
funcionario o unidad familiar cuyo objeto puede ser cualquiera de los
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siguientes conceptos: gafas graduadas, lentillas, libros de texto, dentista,
estomatólogo u odontólogo.
BENEFICIARIOS:
- Tendrán derecho a solicitar estas ayudas los funcionarios de carrera en
servicio activo, los funcionarios interinos con una antigüedad mínima de un
año y los contratados laborales con una antigüedad mínima de un año
derivado de la última relación laboral.
- Todos los anteriores podrán solicitarlo para sí mismos o para sus
beneficiarios entendiendo como tales el cónyuge y los hijos menores de 25
años, siempre que convivan con el titular del derecho y a sus expensas, no
realicen trabajo remunerado alguno ni perciban renta patrimonial o pensión
superior al Salario Mínimo Interprofesional de los trabajadores adultos.
JUSTIFICACION:
- La justificación de las ayudas deberá realizarse mediante la presentación de
la factura, que en el caso de las gafas deberá detallar separadamente el
precio de la montura o armazón y el de los cristales, indicando la
graduación; y en el caso de las lentillas deberá indicar el número de lentes
adquiridas y su graduación. Deberá constar en la factura quién es el
destinatario de las lentes de contacto.
- En el caso de la ayuda por dentista quedan excluidas las prestaciones que
están cubiertas por la Seguridad Social.
TERCERO. OTROS BENEFICIARIOS
El personal que se halle en cualquier situación administrativa que no sea
servicio activo en la Diputación Provincial no podrá ser beneficiario de las presentes
ayudas, a excepción del que se encuentre en la situación de excedencia voluntaria
por cuidado de hijos o familiares durante los tres años y los que se encuentren en
excedencia por violencia de género durante los seis primeros meses.
CUARTO. SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en el modelo que facilitará la Sección de
Personal ante el Registro General de la Diputación Provincial. El plazo máximo de
presentación de las solicitudes es el 30 de noviembre del correspondiente ejercicio.
QUINTO. MEJORA DE SOLICITUDES
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De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Ley 30/1992, de 28 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, si la
solicitud no reúne todos los datos exigidos o adolece de la falta de documentación
acreditativa se instará al peticionario para que, en el término de diez días, subsane
estos defectos, con la advertencia de que, en caso contrario, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, ya citada.

SEXTO. SANCIONES
En caso de que se aprecie en el solicitante la intención fraudulenta, o el
mismo hubiera cometido cualquier tipo de acción tendente a confundir, ocultar o
aparentar circunstancias, la Comisión podrá exigir el reintegro de las cantidades
percibidas, desde la comisión del acto fraudulento, quedando inhabilitado durante
cinco años para percibir cualquier otra ayuda de las reguladas en esta u otras bases
de esta Corporación.
SEPTIMO. FINANCIACION
La cuantía total máxima destinada a las ayudas convocadas será de
SETENTA MIL EUROS (70.000 €), y los créditos presupuestarios a los que se
imputan son los recogidos en las siguientes partidas presupuestarias: 1620400
“Convocatoria ayudas o beneficios sociales personal”… 70.000 €”
INFRAESTRUCTURAS
17.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS SOBRE LA DEPURADORA DE BORRIOL.
Habiendo sido dictaminada desfavorablemente en la Comisión de
Infraestructuras, y debatido este asunto con anterioridad, en el punto 3 del Orden del
día, por parte del Grupo Compromís se retira la siguiente
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La paralització, dijous 9 de gener, del procés d’expropiació previ a l’execució
del projecte de construcció la depuradora de Borriol a causa de les suposades
maniobres obscures d’alguns responsables púbics implicats en el projecte
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-denunciades per Compromís- agreuja el retard que ja suporten els veïns i veïnes de
Borriol en la posada en marxa d’aquesta infraestructura. De fet, tot el projecte de
tramitació d’aquesta infraestructura ja ha patit diverses modificacions substancials –
com ara el canvi d’ubicació- que, a més d’augmentar les sospites ciutadanes, han
retardat encara més l’execució d’aquesta infraestructura.
Des de Compromís considerem que els ciutadans no haurien de patir les
conseqüències de les suposades pràctiques obscures d’alguns polítics ni de la falta
de fiscalització i de control –còmplice o accidental- d’altres responsables polítics
locals que haurien d’haver fiscalitzat el procés.
Per això
PROPOSTA D’ACORD
Instem a la Diputació a que preste a l’ajuntament de Borriol el suport legal i
tècnic necessari per tal de trobar uns terrens adients per ubicar la depuradora, que
es pugen expropiar a un preu de mercat raonable sense hipotecar el futur econòmic
del municipi.
Instem a la Diputació de Castelló a que, des dels seus departaments tècnics i
legals accelere el màxim possible els canvis necessaris en el projecte de depuradora
per tal de disminuir el màxim possible el retard provocat per la paralització de l’actual
projecte i fer realitat la infraestructura en el termini més breu possible.”
18.

PROPOSICIÓN APROBACIÓN BASES PLAN WIFI-135.

Por la presidencia se concede el uso de la palabra al Diputado Sr. D. Luís
Martínez.
“Moltes gràcies senyor president.
Senyores i senyors diputats, molt bon dia.
Bé, seré breu en esta exposició, perquè hui mateixa han passat per Comissió
estes bases, que han sigut dictaminades per unanimitat, però sí fer un xicotet record
a què al mes de juny del 2.013, el president Moliner va presentar deu plans d’acció.
Ja, al final d’este any vam donar començament a este pla d’acció, que anem a
aprovar ara les bases, que és el Pla wifi-135 i que, en esta primera fase, com deia,
van ser un total de 85 els municipis que es van adherir a este Pla.
L’objectiu d’este Pla és millorar l’accés a la banda ampla en els diferents
pobles de la província. El que s’intenta és intentar que arribe un mínim de 10
megues als diferents pobles de la província i en els emplaçaments que cadascun
dels pobles determinen, perquè són els que millor coneixen el territori, saben on fa
falta este Pla.
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Per tant, com deia, després d’esta primera fase, hui el que fem és aprovar les
bases que, com bé hem explicat, té una dotació econòmica d’un milió d’euros, que
estan ja consignats al pressupost 2.014 en 500.000 euros i que en el 2.015 hi haurà
500.000 euros més per a este Pla.
He de dir que, a partir d’ara, seran els propis ajuntaments els que
determinaran el lloc exacte i a partir d’ahi, com les pròpies bases marquen, hi haurà
un, es farà una classificació dels pobles on es tindrà prioritat en funció d’aquells que
tinguen menys recepció de senyal de banda ampla.
Per tant, a partir d’ara, com deia, encetem este camí, que esperem que les
primeres accions cap al mes de juny, juliol, puguen estar ja realitzades i el que fa, en
definitiva, és dotar a ajuntaments i a ciutadans de ferramentes per intentar que tots
els pobles de la província tinguen les mateixes condicions a l’hora de viure en
cadascun dels pobles i, com déiem, en cadascun d’estos plans és el que estem
pretenent que és donar ferramentes, com deia, als diferents ajuntaments i als
ciutadans per una millor convivència i unes millors condicions de vida a tota la
província.”
Sr. Bou:
“Sí, bé, primer que res dir, bé, el mateix que vam dir en Comissió, que el
nostre vot serà favorable, però el que sí que voldria també manifestar és que, en el
seu dia, quan des d’esta Casa es manifestava que tots els problemes tecnològics ja
estaven solucionats, i faré al·lusió a la senyora Esther, a la diputada Esther Pallardó,
i que la bretxa digital ja estava solucionada.. pel que es veu avui ací i puja a plenari,
és evident que no estava solucionada. Això no lleva que el nostre Grup,
evidentment, per tal que els ajuntaments tinguen tots banda ampla, votarà a favor.”
Una vez finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del siguiente
punto:
“Visto el Plan Estratégico de la Diputación Provincial de Castellón, aprobado
en acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2013, se procede que se lleve a
cabo la convocatoria para que los Ayuntamientos de esta provincia puedan solicitar
mejora de la banda ancha en las localidades de la provincia de Castellón.
Visto el informe de Secretaría, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria para la selección de
los Municipios de la Provincia de Castellón para el Plan Wifi-135, tal y como
aparecen redactadas en el expediente.
2.- Disponer la apertura del plazo de presentación de solicitudes que será de
un mes a partir de la publicación del presente acuerdo en el BOP.”
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HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
19.

DICTAMEN REVISIÓN TARIFAS PISCINA PROVINCIAL AÑO 2014.

“Vista la petición formulada por D. Cándido Carvajal Romera, en calidad de
representante legal de SEAE-FESA-AIGUAGEST, U.T.E., sociedad concesionaria
del contrato de explotación y mantenimiento de las instalaciones de la piscina
provincial “Pau Gumbau”, solicitando la revisión de las tarifas, actualmente en vigor,
por los servicios prestados en dichas instalaciones.
Resultando que por acuerdo plenario de 28 de octubre de 2003, se adjudicó el
concurso para la explotación y mantenimiento de las instalaciones del “Pau
Gumbau”, a la UTE SEAFE-FESA-AIGUAGEST, aprobándose, por acuerdo del
Pleno de 25 de noviembre del mismo año, los precios a percibir por el concesionario.
Resultando que la cláusula trece del pliego de cláusulas administrativas
particulares que sirvieron de base para la contratación de la concesión, contempla la
revisión de las tarifas, previa solicitud del concesionario, y de conformidad con las
condiciones establecidas en el punto 6 del Reglamento del Servicio.
Visto el informe de Intervención donde se refleja el promedio de incremento
en las tarifas, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno, con
los votos a favor del Grupo Popular y de Compromís, y el voto en contra del Grupo
Socialista, por mayoría, acuerda:
1.- Aprobar los siguientes precios a percibir por parte del concesionario del
contrato para la explotación y mantenimiento de las instalaciones “Pau Gumbau”,
para su aplicación a partir del 1 de enero de 2014:
PRECIOS PÚBLICOS Piscina Provincial 2014
1. Abono mensual
Precio
Abono individual
46,96 €
Familiar (beneficiario infantil)
36,66 €
Familiar (beneficiario adulto)
41,60 €
Abono reducido(*)
37,20 €
Grupos concertados (Cuerpos de seguridad, Aytos. Diputación)
32,48 €
Abono cuota especial “Desempleo”
19,90 €
(*) El precio reducido dirigido a abono infantil, mayor de 65 años, discapacitados min 33% y
pensionistas
2. Matrícula
Abono individual

45,16 €
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Familiar
76,79 €
Abono reducido(*)
36,30 €
(*) El precio reducido dirigido a abono infantil, mayor de 65 años, discapacitados min 33% y
pensionistas
3. Forfé y entrada
Forfé (entrada completa) adulto general(*)
Forfé reducido(*)

9,30 €
4,59 €

(*) Los forfaits dan derecho a los mismos servicios que disfrutan los abonados (excepto servicio de
fisioterapia) y son válidos para todo un día.
(*) El precio reducido dirigido a abono infantil, mayor de 65 años, discapacitados min 33% y
pensionistas
4. Alquiler de calles en piscina
Alquiler calle piscina hora valle
Alquiler calle piscina hora punta

20,10 €
24,27 €

Los clubes de natación de la provincia, federados, computarán el uso en base al 50% del importe
establecido.
5. Natación escolar (curso completo)
Educación infantil
Primaria
Secundaria
Educación especial

105,40 €
75,20 €
75,20 €
75,20 €

6. Actividades acuáticas dirigidas
Trimestral 3-5 años (1s/sm)
Trimestral 3-5 años (2s/sm)
Trimestral 3-5 años (3s/sm)
Trimestral 6-14 años (1s/sm)
Trimestral 6-14 años (2s/sm)
Trimestral 6-14 años (3s/sm)
Trimestral adultos >15años (1s/sm)
Trimestral adultos >15años (2s/sm)
Trimestral adultos >15años (3s/sm)
Waterpolo

Abonado
51,16 €
94,47 €
113,99 €
42,00 €
80,50 €
96,63 €
43,38 €
86,00 €
105,40 €
91,53 €

No abonado
61,91 €
123,12 €
149,21 €
54,27 €
104,80 €
125,80 €
56,00 €
111,90 €
136,90 €
118,86 €

7. Actividades acuáticas de salud
Curso de hidroterapia (2s/sm)
Curso de hidroterapia (3s/sm)
Curso de bebes 1-3 años (1s/sm)

Abonado
85,99 €
102,48 €
120,74 €

No abonado
111,90 €
133,31 €
156,77 €
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Curso de bebes 1-3 años (2s/sm)
Curso pre-post parto (2s/sm) mensual

205,20 €
35,70 €

266,50 €
43,00 €

8. Actividades físicas dirigidas
Bailes de salón (1s/sm)

Abonado
39,54 €

No abonado
50,87 €

9. Servicio de fisioterapia y salud
Sesión 30' (terapia manual y electroterapia)
Bono 5 sesiones (terapia manual y elect.)
Bono 10 sesiones (terapia manual y elect.)
Sesión 50' (terapia manual y electroterapia)

28,63 €
127,58 €
241,16 €
37,28 €

Bono 5/50' ses. (Terapia manual y elect.)
Bono 10/50' ses. (Terapia manual y elect.)
1 ses drenaje linfático manual abdomen+piernas
1 ses drenaje linfático manual facial
1 ses drenaje linfático manual brazo
1 ses drenaje linfático abdomen+1pierna
Bono de 5 ses drenaje linfático manual abdomen+piernas
Bono de 5 ses drenaje linfático manual facial
Bono de 5 ses drenaje linfático manual brazo
Bono de 5 ses drenaje linfático abdomen+1pierna
Bono de 10 ses drenaje linfático manual abdomen+piernas
Bono de 10 ses drenaje linfático manual facial
Bono de 10 ses drenaje linfático manual brazo
Bono de 10 ses drenaje linfático abdomen+1pierna
Masajes espalda 30'
Bono de 5 sesiones masajes espalda 30'
Bono de 10 sesiones masajes espalda 30'
Masajes espalda y pierna 50'
Bono de 5 sesiones masajes espalda y piernas 50'
Bono de 10 sesiones masajes espalda y piernas 50'
Programa de readaptación física individualizada 1 ses.
Programa de readaptación física individualizada bono 5 ses.
Programa de readaptación física individualizada bono 10 ses.
Unión de mutuas por convenio , sesión en grupo
Ducha masaje relax 30´
Ducha masaje tonificante 30´
Ducha regeneradora 30´
Ducha reafirmante 50´
Ducha remineralizante 50´
Vendaje sencillo

164,32 €
313,30 €
41,60 €
24,99 €
24,99 €
33,30 €
187,80 €
10,68 €
112,68 €
150,20 €
354,84 €
212,90 €
212,90 €
283,90 €
26,47 €
119,00 €
224,88 €
35,19 €
158,90 €
299,70 €
33,40 €
149,50 €
282,30 €
43,00 €
36,00 €
36,00 €
38,60 €
50,59 €
59,98 €
7,20 €
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Vendaje completo

12,00 €

10. Parking
1 Hora
30 Minutos

1,10 €
0,60 €

11. Entrenamiento personal
1 PERSONA
1 sesión/semanal
2 sesión/semanal
3 sesión/semanal
4 sesión/semanal

42,30 €
30,86 €
25,30 €
22,60 €

2 PERSONAS
1 sesión/semanal
2 sesión/semanal
3 sesión/semanal
4 sesión/semanal

31,70 €
22,95 €
20,09 €
18,67 €

3 PERSONAS
1 sesión/semanal
2 sesión/semanal
3 sesión/semanal
4 sesión/semanal

21,70 €
15,20 €
14,89 €
14,79 €

Los precios incluyen el IVA.
2.- Notificar la presente resolución al adjudicatario, así como, publicar el
presente acuerdo en el BOP en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 60 de la Ley
30/92 LRJPAC, entrando en vigor los precios aprobados una vez publicados.”
20.
DICTAMEN INICIACIÓN EXPEDIENTE PARA LA CESIÓN DE USO A
LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL ACEITE SERRANA
ESPADÁN DE LOS TERRENOS DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN EN LA
CARTUJA DE VALL DE CRIST DE ALTURA.
“Visto el escrito remitido por la Asociación para la Promoción y Defensa del
Aceite Serrana Espadán, (CIF, G 12652095 , inscrita en la sección 1ª con el nº
01.037418-CS del Registro de la CV) suscrito por Don Miguel Abad Pérez en el que
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solicita de la Diputación de Castellón la cesión de las tierras de cultivo de la Cartuja
de Vall de Cristo de Altura con el objetivo de llevar a cabo un proyecto de
investigación, desarrollo e innovación sobre el cultivo del olivo de la variedad
Serrana Espadán por parte de los técnicos de esa Asociación.
Visto que el inmueble terrenos en la Cartuja de Vall de Crist en Altura figura
incluido como bien patrimonial en el inventario de esta Diputación, en el epígrafe I
inmuebles, con el nº 31 de rústicos.
Visto que figuran inscritos en el Registro de la Propiedad de Segorbe a favor
de la Diputación Provincial de Castellón, finca 8161(A) tomo 363, libro 59, folio 92, y
8439, tomo 389, libro 63, folio 36.
Resultando es voluntad de la Corporación atender a la solicitud formulada
estimando el interés que supone para el municipio, la comarca del Alto de Palancia y
en general para la provincia de Castellón, el proyecto planteado que conlleva la
plantación de la selección clonal de la variedad autóctona Serrana Espadán para lo
que indica la asociación se necesita una superficie razonable de tierra de cultivo
donde iniciar el proyecto.
Visto que figura en el artículo 1º de los Estatutos de la Asociación para la
Promoción y Defensa del Aceite Serrana Espadán que la asociación carece de
ánimo de lucro.
Visto que por Decreto de 1/2007 , de 12 enero ,del Consell, se declara Bien
de Interés Cultural ,con la categoría de Monumento, la Cartuja de Vall de Cristo, de
Altura y el entorno de protección afectado por la declaración, así como el régimen de
protección del mismo definido en los anexos. (DOG nº 5.429/16.01.2007)
Resultando que con carácter previo a la cesión de uso se ha de proceder a
recabar la documentación establecida en el artículo 90.3 de la Ley 4/1998 de 11 de
junio de Patrimonio Cultural Valenciano y someterse a información pública.
Considerando el proyecto conveniente a los intereses provinciales, a la
conservación del bien, su compatibilidad con los usos originarios, atendiendo a la
utilidad e interés social de la actividad planteada por la Asociación para la Promoción
y Defensa del Aceite Serrana Espadán en la solicitud de cesión de los terrenos.
Visto el informe emitido por la técnico de Desarrollo Rural de esta Diputación
de 3 de septiembre 2013, así como los de Secretaria y de Intervención de 10 de
enero de 2014.
Visto el art 187 de la Ley 8/2010 de 23 de junio del Régimen Local de la
Comunidad Valenciana.
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De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de
fecha 23 de enero de 2014, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
- Iniciar expediente para la cesión gratuita de uso de los terrenos que abajo se
relacionan propiedad de la Diputación de Castellón en la Cartuja de Vall de Cristo
de Altura a la Asociación para la Promoción y Defensa del Aceite Serrana Espadán
de Altura, por plazo de 10 años a contar desde su aceptación, con la finalidad única
de que sea destinado a la ejecución del proyecto de investigación, desarrollo e
innovación sobre el cultivo del olivo de la variedad Serrana Espadán y atendiendo a
la conveniencia de su mejor conservación .
12012A017003390000RO, con una superficie de 8.002 m2
12012A017003470000RI, con una superficie de 5.884 m2
12012A017003400000RF, con una superficie de 1.251 m2
2012A017003380000RM, con una superficie de 13.846 m2
12012A017003410000RM, con una superficie de 2.050 m2
- Someter el expediente a información publica por plazo de un mes mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de la Diputación de
Castellón mediante publicación de extracto del presente acuerdo a los efectos
establecidos en el artículo 90.3 de la Ley 4 /1998 de 11 de junio del Patrimonio
Cultural y asimismo recabar los informes de instituciones relacionadas en el articulo
7, a la Universidad Jaume I de Castellón y Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos, así como a la Consellería de Cultura previo a la cesión y con carácter
vinculante.
- Facultar al Presidente de la Diputación o a quien legalmente le sustituya
para que en nombre y representación de esta Institución tramite, suscriba y otorgue
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la tramitación del
expediente.
- A su vez la cesión de uso quedaría sujeta a las siguientes condiciones:
1. Destinar única y exclusivamente los terrenos durante todo el plazo que dure
la cesión al uso indicado en el proyecto, de interés para los habitantes del municipio,
compatible con la integridad cultural, con el carácter y calificación del bien y su
régimen de protección y conservación, en perfecto estado conforme a su naturaleza,
manteniendo la integridad del valor cultural del monumento de conformidad con la
normativa sobre el patrimonio cultural.
2. Asumir la responsabilidad derivada de la utilización, conservación y
custodia de los terrenos conforme a la categoría del bien, corriendo a su cargo
todos los gastos que se produzcan a causa de la utilización por su parte de los
terrenos cuyo uso se cede, abastecimiento de agua para riego, suministro de
electricidad, en su caso, de conservación y mantenimiento, y cualquier otro de tal
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carácter que conlleve su especifica calificación, adecuándose toda intervención,
tanto en el suelo como en el subsuelo y, en su caso, entorno de protección, al
régimen de tutela y conservación del bien, recabando las oportunas licencias
municipales y urbanísticas y todo tipo de autorizaciones de conformidad con la
legislación del Patrimonio Cultural ya citada y de conformidad con las prescripciones
que en su caso se indiquen por la Conselleria competente respecto de todas las
actuaciones que lleve a cabo la Asociación para la Promoción y Defensa del Aceite
Serrana Espadán en ejecución del proyecto, siendo a su cargo los gastos que
conlleve.
3. Mantener, conservar y custodiar los bienes adecuadamente y a su cargo,
revirtiendo el uso a la Diputación transcurrido el término acordado o por
incumplimiento de las condiciones o destino para el que se cede el uso, sin derecho
a indemnización alguna y, en su caso, con sus mejoras o accesiones, quedando
terminantemente prohibida la constitución de derechos reales o personales, ni
transmisión alguna por ningún titulo, ni arriendo a favor de un tercero del derecho
que se cede. El incumplimiento de las condiciones establecidas conllevará la
revocación.
4. Remitir a la Diputación de Castellón una Memoria anual de las actividades,
resultados e incidencias relativas al desarrollo del proyecto, así como los informes
técnicos que se deriven de la parte experimental del mismo.
5. Caso de que en el desarrollo del proyecto se planteara cualquier acción no
contemplada en el mismo, tanto en el aspecto técnico agrario, como en el relativo a
la protección y conservación del inmueble o intervención que pueda modificar el
estado inicial de integridad del valor cultural del monumento según la normativa
sobre el patrimonio cultural deberá de comunicarse previamente a la Diputación y a
la Consellería competente, a efectos, en su caso, de la previa autorización.
6. Asumir el pago de cuantos tributos pudieran gravar los terrenos salvo los
que afecten o tengan su fundamento en la titularidad del pleno dominio, asimismo
los gastos que originen las acciones del proyecto con el cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes que afecten a la actividad a que se destina, así como la
tramitación de las licencias y permisos que conlleve.
7 La asociación solicitante, en el plazo de dos meses desde la notificación del
acuerdo definitivo, deberá de comunicar el acuerdo de aceptación de la cesión de
uso conforme a los términos en que se apruebe.
8. En caso de haberse producido daños y o perjuicios de cualquier clase
serán a cargo de la asociación a efectos de su reparación posterior y conforme a lo
que establezca la legislación especifica.
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9. El expediente queda supeditado en su eficacia a su aprobación definitiva y
al cumplimiento de los trámites establecidos en la Ley 4 de 11 de junio de Patrimonio
Cultural Valenciano y emisión de los informes mas arriba relacionados.”
21.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA NÚM. 3621
DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DE
UNA OPERACIÓN ESPECIAL DE TESORERÍA PARA ANTICIPAR A LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA A LOS QUE LA DIPUTACIÓN PRESTA EL
SERVICIO DE GESTIÓN RECAUDATORIA, HASTA EL 75% DE LA
RECAUDACIÓN DEL AÑO 2014.
Por la Presidencia se le concede la palabra al Vicepresidente Sr. Barrachina.
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Simplemente porque se recogió así en la Comisión, al final esta operación de
tesorería de 35 millones de euros para atender los 38 solicitados por los municipios,
tres de los cuales aportaremos de recursos propios de la Diputación, han sido 61 los
ayuntamientos, se han incorporado tres en los últimos días, porque sus remisiones
fueron o incompletas o, en algún caso, contenían algún defecto, por tanto, al final
han sido la totalidad de los 61 municipios solicitantes los incluidos en la operación de
crédito que, como bien saben y se da cuenta en este mismo Pleno, las tres
entidades ganadoras, beneficiadas de la operación, son el Banco Santander que ha
hecho un ofrecimiento al 2% sin ninguna comisión, el Banco Bilbao Vizcaya al 3% y
el Banco Sabadell al 2,95. Es aproximadamente la mitad de tipos de interés que se
pago el año pasado y menos de la mitad del tipo de interés del precio de mercado al
que cualquiera de nuestros ayuntamientos, de forma individual, hubiese tenido
acceso.”
Finalizada la intervención, se da cuenta al Pleno del siguiente asunto:
“De acuerdo con lo dispuesto en el decreto de presidencia núm. 3621 de
fecha 20/12/2013, se da cuenta del Pleno de la Corporación de la adjudicación de
una operación especial de tesorería para anticipar a los ayuntamientos de la
provincia a los que la Diputación presta el servicio de gestión recaudatoria, hasta el
75% de la recaudación del año 2014”.
El Pleno queda enterado.
22.
DICTAMEN INICIO EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL “HOTEL PALAU DELS OSSET”. EXPEDIENTE
127/2011.
En primer lugar se le concede la palabra al Diputado Sr. D. Santiago Pérez.
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“Gràcies senyor president.
Li avance que al nostre Grup anem a votar favorablement, el que passa és
que avui és curiós, tenim damunt la taula dos resolucions de contracte, al plenari
d’avui i, cal fer menció que, en aquest cas, el Hotel Palau dels Osset, després
d’escassament dos anys de funcionament, després d’una despesa
desproporcionada, amb dos milions d’euros gastats i, en gran part, crec que, encara
que siga l’alcalde, pense que innecessària, perquè veníem d’un hotel que estava
recientment obert, un hotel que tenia vint habitacions, que de vint habitacions es
baixa a setze, baixant inclús així la rendibilitat que puga haver i això sumat al cànon
que se li va establir, en este cas, es va ficar al concurs que va guanyar esta
empresa, van optar més però és l’única que ficava este cànon de 2.400 euros, doncs
pràcticament era la “crónica de una muerte anunciada” no?
Un edifici que, també, al cap de dos anys d’obrir, presenta deficiències que
caldrà solucionar perquè hi havia també, inclús algunes habitacions que no es
podien utilitzar, i bé això simplement és la imatge d’un plantejament erroni, d’un
fracàs, pensem que d’un estil fracassat, que també per altre costat manté tancada el
que és la Fàbrica de Giner, on podria crear-se ocupació i bé, ara en el Palau dels
Osset, ens trobem a dia d’avui que ja està tancat, ja no s’agafen reserves, per això,
doncs bé, l’empresa va deixar de pagar estos cànons mensuals, durant dos anys,
pensem que també s’haguera hagut de ficar fre abans a aquesta situació i bé, des
del nostre Grup, com li avançava, anem a votar a favor perquè volem que esta
situació s’arregle quan abans, s’arregle com més prompte millor i que, si pot ser,
abans de tot el que és l’època estival, doncs encara molt més millor i que, bé, que es
canvien, sobre tot, els criteris d’adjudicació per a que, d’alguna manera, en els plecs
isca reflectit un plec que siga raonable, per dir-ho d’alguna manera, per a que vaja
viable esta explotació i no haguem de parlar de què novament estiga tancada.
Gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Muchísimas gracias Sr. Presidente.
A nosotros, invertir en Forcall no nos parece ni innecesario ni
desproporcionado, es un municipio que, bien usted lo sabe, vale la pena y se han
hecho inversiones turísticas singulares en Forcall, en Segorbe, en Morella y en
aquellos municipios donde nuestra Diputación, con un compromiso sobre turismo
rural, absolutamente decidido lo ha querido llevar a cabo.
Si era la crónica de una muerte anunciada, usted y su Grupo podían haberlo
anunciado, valga la redundancia. Que yo recuerde, ustedes han votado
favorablemente en cada uno de los pasos que hemos dado, por tanto, si usted lo
sabía y su Grupo lo sabía, han tenido un comportamiento, cuando menos, desleal.
Podíamos habernos ahorrado los dos millones de euros y el procedimiento. Si usted,
visto el desenlace del Palau dels Osset le parece que el pliego de condiciones que
insisto, hablo de memoria, creo que ustedes secundaron en todos sus pasos, si
usted tiene ideas más originales apórtelas, si usted cree que el pliego que podemos
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sacar en su municipio, tiene usted la clave, dénosla. Usted pertenece a la Comisión
en la cual se votan y se aprueban y por tanto, sus compañeros pudieron actuar de
forma negligente, a juzgar por su intervención, pero ya que usted es el alcalde y
usted tiene la clave, haga usted las aportaciones que crea convenientes. Nuestro
único objetivo es, igual que en Morella, igual que en todos aquellos municipios
donde llevamos actuaciones, que ese emplazamiento, de un enorme encanto
turístico, esté cerrado el menor tiempo posible.
De hecho, han sido las propias negociaciones de nuestros técnicos más
cualificados, con la empresa concesionaria que, desgraciadamente, ganó un
concurso en el cual no satisfizo ni la primera mensualidad, las negociaciones para
mantenerlo abierto, porque nos interesa mucho mantenerlo abierto, lo que ha
demorado la, esta resolución.
Nos hubiese gustado que la empresa cumpliese con sus obligaciones y
pagase, pero, le aseguro que me resulta absolutamente asombroso que ustedes,
que han estado respaldando, secundando y aplaudiendo estas acciones, ahora,
visto el desenlace, lo consideren desproporcionado, innecesario y propio de un
modelo superado.
Hombre, pues, haberlo dicho antes.”
Sr. Pérez:
“Bé, sí, la meua intervenció, lògicament és com a diputat provincial, no com
alcalde i, des de l’òptica d’un diputat provincial que ha de velar pels diners públics, li
assegure senyor Barrachina que amb moltíssims menys diners, però moltíssims
menys aquest hotel estaria funcionant plenament.
Hi ha una cosa que és gastar els diners públics, per gastar més diners públics
no significa que siga més eficient esta Diputació.
O siga, amb molts menys, s’haguera fet una intervenció molt més millor i que,
atenció, haguera resolt les carències i els problemes d’este edifici que, nosaltres
sempre diem, jo, en este cas com alcalde, quan estava tancat, que no tenia
rendibilitat perquè precisament li faltaven, sobre tot, habitacions, encara es va fent
actuant al contrari, no? i des de l’òptica de l’interés general he de denunciar que s’ha
fet un malbaratament dels diners públics, perquè no pot ser d’altra manera i li
agrairia que, bé, que no es gaste més diners sense saber o conèixer els problemes
reals per a resoldre’ls.
Ara mateixa hi ha que fer una nova actuació, per això hem demanat que es
puguen fer els plecs de condicions el més ràpidament possible i eixes contractacions
el més ràpid possible per a que, per descomptat, es puga ficar en ús el més prompte
possible este hotel que, des de l’inici, jo, particularment com a alcalde, em vaig posar
en contacte amb tècnics de la Diputació i vaig comentar la dificultat què els 2.400
euros feren viable, amb este cànon, feren viable esta explotació.
Aleshores jo em fique, li agafe la paraula, em fique al seu costat i li oferiré
suggeriments, per descomptat, per a que puga millorar-se eixos plecs si entren,
lògicament, dins dels criteris que pot compartir després la Diputació.”
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Sr. Barrachina:
“Muchísimas gracias
Nosotros estamos abiertos y dispuestos a seguir aprendiendo y, por tanto,
cualquier aportación suya será bienvenida pero permítame que le diga que
denunciar el malbaratament de esta Diputación, no, esta Diputación, justamente se
ha distinguido exacta y precisamente por todo lo contrario. Hemos estirado los
recursos al máximo.
Es verdad que arriesgar en Forcall, eso lo hemos arriesgado nosotros, por
tanto éramos los únicos que, dado que restauramos un edificio que tiene un enorme
encanto, un enorme atractivo para su población, hemos sido los únicos que hemos
puesto dinero, el ayuntamiento podía haberse esforzado en algún tipo de promoción
turística de su propio municipio y de sus propias instalaciones hoteleras. No quiso
hacerlo. Estaba en su derecho de poder haber apostado, como nosotros apostamos
por Forcall y no ha querido hacerlo, siempre está a tiempo.
Por tanto, me parece bien, es decir, si quiere aportar como sus compañeros
no hicieron, durante el procedimiento de licitación, todos los pliegos son pasados por
la Comisión y todos los pliegos son susceptibles de mejora.
No conozco ninguna mejora, conozco, desgraciadamente, que la empresa
que resultó adjudicataria, la mejor empresa, pues no ha dado los resultados
convenientes. Pero es un problema de la empresa adjudicataria que se comprometió
a ofrecer una serie de servicios y a pagar un canon que, finalmente no ha podido
conseguir, lo lamento y lo siento. Me gustaría que el hotel estuviese repleto, que la
empresa hubiese ganado dinero y que el canon hubiese llegado a esta Diputación.
No siendo así, le aseguro que nosotros recogeremos de buen grado, cualquier
aportación que quiera hacer, lo haga usted a título particular o como diputado
general, como usted se ha autocalificado, pero insisto, las puertas han estado
siempre abiertas y nuestros técnicos tienen la mejor disposición para recoger
cualquier sugerencia que se quiera hacer llegar.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo
Popular y del Grupo Socialista y la abstención de Compromís, por mayoría, acuerda:
“Resultando que mediante acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 2011 se
adjudicó el contrato para la explotación del “Hotel Palau dels Osset”, Expte. nº
127/2011, a la empresa JOYAS RURALES, S. L., por el canon anual de 24.000 €,
más 4.320 € en concepto de IVA y una cantidad variable sobre la facturación neta
del establecimiento del 1% el primer y segundo año y del 1,5% a partir del tercero,
según su oferta. La empresa presentó garantía definitiva mediante carta de pago de
fecha 7 de julio de 2011.
Resultando que según certificado de fecha 20 de enero de 2014, emitido por
la Intervención, la empresa no ha satisfecho el canon estipulado en el contrato
desde el inicio del contrato.
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Considerando que la cláusula 5, punto 6), del Pliego de prescripciones
técnicas establece, entre otras obligaciones por parte del contratista adjudicatario, la
de: Ingresar en la Tesorería de la Diputación Provincial, dentro de los diez primeros
días naturales de cada trimestre, la cuarta parte del precio anual del canon. Y que la
cláusula 10, punto 1) del citado Pliego dispone que será causa suficiente para la
resolución del contrato: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y, muy especialmente, la deficiente prestación del
servicio; la falta de pago del canon.
Resultando que se emitió informe por el Jefe de Compras, de fecha 22 de
mayo, en el que se indica que “los perjuicios actuales creados a esta Diputación por
parte de JOYAS RURALES, S. L. son los que se derivan de la propia deuda del
canon, ello sin perjuicio de otros que pudieran registrarse en el momento del examen
y recepción por esta Diputación de los bienes en su día entregados, tal y como se
advierte en el citado punto” (cláusula 5, punto 15) el reiterado pliego).
Resultando que mediante acuerdo plenario de fecha 28 de mayo de 2013 se
acordó iniciar el expediente de resolución del contrato y mediante escrito de fecha
13 de noviembre se solicitó informe al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat
Valenciana, que informó que se ha producido la caducidad del procedimiento, sin
perjuicio de la reiniciación de éste último.
Resultando que en fecha 2 de diciembre, la contratista presenta un escrito en
el que solicita que se acuerde reconocer como daños y perjuicios derivados de la
explotación del Palau dels Osset de Forcall la cantidad de 72.799 €.
Resultando que se ha recibido en el servicio de Contratación y Central de
Compras un correo electrónico del abogado Javier Pinazo en representación de
Joyas Rurales en el que indican que el día 30 dejarán vacuo y expedito el local y la
posesión del mismo.
Considerando que mediante informe técnico de fecha 23 de octubre de 2013,
ya se informó sobre la indemnización que corresponde al contratista a tener en
cuenta en la liquidación del contrato.
Considerando que de conformidad con el art. 109 del RD 1089/2001, por el
que se aprueba el RGLCAP, la resolución del contrato se podrá acordar de oficio por
el órgano de contratación.
Considerando que en el caso de que la empresa contratista deje el local el día
30, tal y como anuncia en el correo electrónico remitido, supondría un nuevo
incumplimiento del contrato al abandonar la explotación del hotel de forma unilateral.
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Por lo expuesto, visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de
23 de enero de 2014, el Pleno, por mayoría, acuerda:
1º.- Desestimar la petición de Joyas Rurales de fecha 2 de diciembre de 2013.
2º.- Iniciar de nuevo el expediente de resolución del mencionado contrato,
advirtiendo al contratista y a la entidad avalista La Caixa que se va a proceder a la
incautación de la garantía definitiva por importe de 19.299 €, depositada mediante
carta de pago de fecha 7 de julio 2011, otorgándoles un plazo de diez días naturales
para la presentación, en su caso, de las alegaciones que consideren oportunas.
3º.- Delegar en el Presidente de la Diputación la facultad de resolver el
contrato e incautar la garantía, y de cualquier solicitud o incidencia que pudiera
plantearse.”
23.
DICTAMEN
EXPEDIENTE
1/2014
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, FINANCIADO
CON EL FONDO DE CONTINGENCIA DE 2014.
Considerando que se van a adoptar los acuerdos necesarios para resolver por
mutuo acuerdo el contrato de concesión de “Gestión de Estiércoles de la Ganadería
Porcina de la Provincia de Castellón”, siendo el concedente de la misma la mercantil
Estudios, Construcciones y Mantenimiento de Instalaciones Técnicas S.A.
(ESCOMAT), habiéndose cuantificado el importe a abonar por la Diputación
Provincial, en función del tiempo que restaba para el término de la concesión, en
549.873,04 €.
Considerando que por la naturaleza de los gastos la financiación se puede
realizar a través del fondo de contingencia, dotado en los créditos iniciales del
presupuesto de 2014 en cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y desarrollado en la base 54 de las de
ejecución del presupuesto actualmente en vigor.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas el Pleno con los votos a favor del Grupo Popular y del Bloc y el
voto en contra del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2014, mediante créditos
procedentes del de la aplicación presupuestaria 92901 2700000 FONDO DE
CONTINGENCIA del Presupuesto de 2014, con el siguiente detalle:
Modificación del estado de gastos
Créditos extraordinarios
16204 6270200 Concesión Gestión de Purines-Resolución

549.873,04 €
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Financiación
92901 2700000 FONDO DE CONTINGENCIA
Total de créditos
BAJA DE CREDITO
TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

-549.873,04 €
-549.873,04 €
0,00 €”

24.
DICTAMEN MODIFICACIÓN DE LA BASE Nº 14 DE LOS DE
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014 (ÓRGANO COMPETENTE PARA LA
APROBACIÓN
DE
LOS
EXPEDIENTES
DE
INCORPORACIÓN
DE
REMANENTES).
“Considerando que el Artículo 47.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril
por el que se desarrolla el Capítulo Sexto del Título Primero de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales establece: “La tramitación de los expedientes de
incorporación de remanentes de crédito deberá regularse en las bases de ejecución
del presupuesto”.
Considerando que la base 14 de las de Ejecución del Presupuesto regula los
expedientes de incorporación de remanentes, estableciendo como órgano
competente el Pleno, en el caso que los remanentes de crédito incorporados se
financien con el remanente de tesorería para gastos generales o mayores ingresos.
Considerando que la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de Diciembre de Control de
la Deuda Comercial en el Sector Público establece, aún una mayor diligencia en el
plazo de tramitación de los gastos y su pago.
Como quiera que hay facturas presentadas a principios de Enero de 2014 que
se corresponden con gastos del año 2013, cuyo reconocimiento e imputación al
presupuesto debe ser tramitado en el plazo de un mes, y normalmente se deben
imputar a los remanentes de crédito del año 2013. La aprobación normal del
expediente de incorporación de crédito se suele realizar en el Pleno del mes de
Febrero, dada la imposibilidad de tramitarlo en el mes de Enero ya que aún no se ha
liquidado el presupuesto del año natural y no ha sido cuantificado el remanente de
tesorería para gastos generales. La aprobación del citado expediente a finales de
Febrero conlleva que las facturas no se puedan aprobar hasta la citada fecha y en
consecuencia se incumpliría el plazo de aprobación para el reconocimiento de la
obligación, establecido en la Ley sobre la Deuda Comercial.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas de fecha 23 del corriente mes, el Pleno, por unanimidad,
acuerda la modificación de la base 14.7 de las de Ejecución del Presupuesto del año
2014, a los efectos de agilizar en el tiempo la aprobación de los expedientes de
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incorporación de remanentes de crédito, quedando redactada la citada base como
sigue:
“14.7. - La incorporación de remanentes también se podrá financiar con
remanente líquido de Tesorería, o mayores ingresos recaudados sobre los previstos
en el presupuesto corriente. En este supuesto la aprobación del expediente de
incorporación corresponderá al Presidente de la Corporación”.
25.
DICTAMEN RESOLUCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN “GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES DE LA GANADERÍA
PORCINA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
En primer lugar se le concede la palabra al Diputado Sr. D. Santiago Pérez.
“Gràcies senyor president.
Bé, en el tema dels purins, si es pot dir d’alguna manera, dels purins, ens ha
costat 18 milions d’euros de cost, els quals, esta Diputació a traves de fons propis,
fons Feder, va invertir pràcticament un 70% d’eixos fons i.. una gestió de cinc
plantes, Albocàsser, Todolella, Salzadella, San Mateu i Vall d’Alba, que es pot dir,
com deia, que no ha existit, pràcticament.
De les cinc plantes sols un ha acabat funcionant.
Ens trobem novament, com deia abans, senyor Barrachina, en un
malbaratament dels fons públics, perquè a la fi si una cosa no serveix per arreglar
els problemes i es queda parada durant tants i tants anys, és un malbaratament. I
que ara, a més, ens va a costar 550.000 euros de rescatar una concessió a la
mercantil concessionària.
I que, a més, va a pagar-se amb el fons de contingència, un fons que,
entenem nosaltres, no deuria ser emprat per a esta pràctica, no? per a la resolució
d’un contracte.
És una més, un cas més de dilapidació de diners públics en esta província,
no? cinc plantes, quatre d’elles sense ús, una en ús a la Todolella, com deia abans, i
també per això votarem en contra, ho avance perquè molts ramaders de Els Ports,
de Todolella, Olocau, La Mata, Porcall, Morella, van a quedar-se amb eixa única
planta que tenien sense saber on tiraran els purins, l’únic lloc que ha funcionat.
S’arriscaran a ser denunciats per tirar el purí en un lloc que està altament
protegit, com saben, figures com el LIC o la Red Natura 2.000.
No ha hagut solució al problema dels purins i s’han gastat 18 milions d’euros.
És un colp, a més, molt dur a un sector, l’agrari i el ramader, que ja està passant-lo
també molt malament i més, també a la nostra zona. I, a més, votarem en contra
perquè crec que no es té idea clara en esta Casa, en la Diputació de Castelló, de
què es vol fer en eixes plantes. Ens gastem 550.000 euros sense saber què és el
que va a fer-se en eixes plantes.”
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Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Ha habido una parte que, francamente, me he perdido, porque no se si
cuando usted ha dicho que vamos a asestarles un golpe duro al sector agropecuario,
lo dice porque recuperamos unas plantas que son innecesarias y entonces qué
golpe les estamos dando y si son necesarias, no hay el malbaratament, no existe el
despilfarro al que usted hace referencia.
Nosotros, la planta de Todolella que está funcionando, vamos a respetarla,
naturalmente y vamos a consensuar con ellos, con los alcaldes de la zona y con los
ganaderos, el uso adecuado que se está prestando, y lo que se hace aquí, yo tengo
corta memoria histórica porque no estaba, pero fue su Grupo y el Bloc y el PP,
todos, unánimemente, el 27 de noviembre, los que estaban ahí sentados, por
unanimidad, 27 de noviembre de 2.007, es PSOE, PSPV, ustedes, quienes
decidieron rescatar una concesión que, efectivamente, por los cambios habidos
había devenido en poco útil. Una de las cinco plantas.
En aquel acuerdo plenario se acordó solicitar un informe de un técnico, en
este caso fue de la Fundación Universidad Empresa, el doctor José Alcarria. El
informe de Alcarria determinaba que el rescate era, el importe era, al menos,
3.475.000 euros. Nos parecía caro. Es decir, a nosotros, a la nueva Corporación, le
parecía caro. Decidimos no pagar aquella cantidad de dinero y por tanto, esperar
porque entendíamos que era un procedimiento caro.
Los informes de nuestros técnicos llegaban a valorar, como mínimo, las
plantas son inmensas, el esfuerzo inversor ha sido muy grande, en 2.034.000 euros,
que era el precio mínimo que nuestro técnico D. José Fabra atestigua que cuesta. La
empresa vino a nosotros en el mes de noviembre, con informes de la empresa
Timsa atestiguando que, al menos, sus inmuebles valían un importe de 6,1 millones
de euros en la actualidad. Nosotros al final pagamos un 9% de ese valor, es decir,
pagamos un 9% del valor que dice Timsa que tienen los cinco inmuebles en fecha
del mes de noviembre pasado, un 9%.
No queremos ponernos medallas pero de los 3 millones y medio casi, que
determinaron el profesor de la UJI, en el informe Alcarria o nuestros técnicos, el
importe para conseguir, para rescatar cinco plantas, evitar que se siga produciendo
el deterioro en alguna de ellas y el demérito reputacional que supone que alguna de
ellas está infrautilizada, incluso manifiestamente abandonada y restituyendo la
situación, la situación de legalidad, nos parece un precio ajustado y 548.000 euros,
como digo, es un 9% de lo que la empresa estimó, de lo que Timsa estimó que
valían esas instalaciones.
Nos hemos valido de la situación comprometida de la empresa y que, por
tanto, finalmente, conocíamos que tenían que avenirse a una situación más
razonable que, como digo, aquél informe que deviene, que trae causa de un
unánime acuerdo de este Pleno de 27 de noviembre de 2.007. Lo digo porque uno
es de un Grupo y es socialista o no, pero debe mantener un mínimo de
consecuencia con aquellos que se sentaron en ese mismo lugar hace algunos
meses o algunos años y, por tanto, su postura es cuanto menos sorprendente.”
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Sr. Pérez:
“Sí, bé, en este cas, lògicament, rescatar un servei que no funcionava, el Grup
socialista, d’una altra manera, no podia dir que no i havia de votar lògicament a favor
de rescatar eixe servei. Ara, de les maneres que novament a l’erari públic va a
costar-li 550.000 euros per molt que vostè, senyor Barrachina, ens diga que ens
estalviarem diners.. Diners no ens anem a estalviar si d’ací al 2.024 que tenia esta
concessió ens haguera eixit gratis. El que cal fer és solucionar els problemes, el
problema que tenen els ramaders. Això és la vertadera orientació d’esta Casa,
solucionar el problema que, fins ara, no l’ha solucionat excepte en una planta de les
cinc, la que, probablement menys cost tenia econòmic a l’hora de fer-la.
Perquè hi ha quatre plantes que, com bé ha dit estan totalment abandonades,
totalment i això no és una bona imatge, per descomptat, per a esta Casa que ha
demostrat, novament, que les coses no es feien en l’eficiència que tocava.
Gràcies.”
Sr. Barrachina:
”Sí, gracias Sr. Presidente.
Nuestra preocupación única es esa, los ganaderos. Le aseguro que son ellos
quienes generan los purines y por tanto, nuestro objetivo es el de, esos bienes que
están, que tienen esas licencia y que han conseguido esas calificaciones, que
puedan ser destinados para facilitar a los ganaderos de la provincia de Castellón un
mejor uso de los purines, una reutilización o una puesta en valor y, por tanto, allá, en
la única planta en la cual se está trabajando, buscaremos la forma menos costosa y
más viable para que todo el mundo pueda seguir trabajando y en las demás
buscaremos elementos que consigan viabilizar cuatro instalaciones que
efectivamente la empresa concesionaria venía no utilizando y, por tanto, ese es
nuestro objetivo. Confío en que cuando alguna de las consecuencias de la, del
rescate de esa concesión pase por este Pleno o pasen por Comisiones, porque
naturalmente tendremos que llevar a cabo un ejercicio de reutilización de las plantas,
contar también con el apoyo que confío, ahora en este rescate, contar.
Gracias.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo
Popular, el voto en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo
Compromís, por mayoría, adopta el siguiente acuerdo:
“Visto el expediente relativo al “CONTRATO DE CONCESIÓN GESTIÓN DE
ESTIÉRCOLES DE LA GANADERÍA PORCINA DE LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN”, de la que es actual adjudicatario del mismo en virtud del acuerdo de
cesión acordado por el Pleno de la Diputación en fecha 29 de julio de 2008 la
mercantil Estudios, Construcciones y Mantenimiento de Instalaciones, SA.
(ESCOMAT)
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Resultando que en fecha 20 de julio de 2009 se solicitó por la citada mercantil
la resolución por mutuo acuerdo del citado contrato en base al acuerdo plenario de
esta Diputación de fecha 27 de noviembre de 2007.
Visto el Informe de la Fundación Universidad Empresa (FUE) de fecha 1 de
abril de 2011, así como la addenda a los mismo de 1 de junio de 2012 en relación a
la propuesta de liquidación de contrato y análisis de las alternativas para el uso de
los bienes afectados al citado contrato tras la resolución del mismo por mutuo
acuerdo.
A la vista del escrito de fecha 15 de enero de 2014 presentado por D. Luís
Enrique Batalla Reigada, en representación de la mercantil ESCOMAT mediante el
cual solicita que se adopten los acuerdos necesarios para la resolución y liquidación
del contrato, aceptando el importe de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y CUATRO CÉNTMIOS DE EURO
(549.873,04 €), así como que se ordene la devolución de las fianzas depositadas en
el presente contrato.
Considerando lo establecido en el artículo 206, letra c) de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público en virtud del cual es causa de resolución del contrato el
mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
Vistos el informe emitido por la Oficina Técnica, de la Intervención y de la
Sección de Cooperación, así como el dictamen favorable de la Comisión de
Hacienda de fecha 23 de los corrientes,
El Pleno por mayoría, acuerda:
PRIMERO.- Acordar la resolución por mutuo acuerdo, del “CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE PURINES PARA
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN”, aceptando el importe de QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (549.873,04 €), incluidos impuestos indirectos si
procediese, en concepto de liquidación a favor de la mercantil ESTUDIOS,
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, S.A. (ESCOMAT),
no justificándose en el expediente la concurrencia de ninguna otra causa de
resolución del contrato. Y quedando condicionada ésta a la previa acreditación por la
mercantil la puesta a disposición de los bienes y derechos afectos al contrato libres
de cargas y gravámenes.
SEGUNDO.- Acordar la devolución de los avales depositados en relación con
el presente contrato, condicionando la misma a la acreditación referida en el
apartado anterior.
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TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto de QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (549.873,04 €), en concepto de liquidación, condicionado a la entrada en
vigor de la modificación presupuestaria 1/2014, mediante créditos extraordinarios
financiados con el Fondo de Contingencia del Presupuesto 2014.
CUARTO: Requerir a los Servicios Técnicos la elaboración de un estudio que
determine la afectación de los bienes recuperados por la Diputación de Castellón a
fines medio ambientales.”
26.
PROPOSICIÓN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE
CONDICIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EXPTE. 2/2014 (17) QUE TRAMITA LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN.
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario
de fecha 19 de mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de
13 de septiembre de 2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación
centralizada, que incluye la creación de una Central de Contratación.
Visto el expediente nº 2/2014 (17) iniciado para la conclusión por
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, para el suministro e
instalación de elementos de eficiencia energética, Expte. 2/2014(17), que tramita la
central de contratación y que contiene los siguientes documentos: pliego de
prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares e informes
de Intervención y del Servicio de Contratación y Central de Compras y de Secretaría.
Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno,
por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura
del procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo
marco y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del
mismo.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Antes de iniciar el despacho extraordinario, por el Sr. Presidente se indica que
se proceda a la votación sobre la declaración de urgencia de los puntos contenidos
en el despacho extraordinario, aprobándose por unanimidad.
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1)
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, CONTRA EL
COPAGO EN BIENESTAR SOCIAL.
- ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR.
Por la Presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Colomer del Grupo
Socialista.
“Sí, molt ràpidament, gràcies senyor president.
Hem parlat prou vegades de política social en aquest plenari en els últims
anys, i estem vivint una hora molt amarga, transcendental, també, per al futur de les
polítiques socials en el decret que avui ens ocupa, que regula o pretén regular el
copagament.
Pensem que estableix unes condicions tal i com els propis usuaris i els
col·lectius, ONG’s, representants, estant dient cada dia al carrer. Vull dir, jo crec que
no és una percepció subjectiva, no és una percepció partidista la que portem avui al
plenari de la Diputació, sinó que respon al clamor ciutadà dels afectats, el decret que
regula el copagament exigeix i estableix unes condicions duríssimes, duríssimes per
a majors, dependents i discapacitats.
Condicions que els condemnen, que els aboquen directament a l’exclusió
social.
Cada quota significa, s’ha fet un càlcul, que no és el nostre, és el dels
afectats, cada quota significa el 90% dels seus recursos, impossibilitant, excloent-los
absolutament de disposar, de gaudir d’uns recursos per a viure, per a tindre les
despeses elementals, d’anar al cinema, comprar-se unes ulleres, fer la vida, l’oci,
l’esbarjo elemental que deu tindre qualsevol esser humà en el marc de la nostra
Constitució.
És una mesura duríssima, no és una mesura que respon a criteris d’eficàcia,
d’eficiència, de buscar la sostenibilitat, tots eixos eufemismes, ni tan sols a aquest
tema quadren, sinó que és una mesura que té un caràcter ideològic, doctrinari, que
respon al que és tota una contrareforma conservadora que no pot admetre el
sistema universal tal i com s’havia dissenyat.
Per tant, és un decret que fa molt de mal, que ataca frontalment a la qualitat
de vida de la gent més vulnerable de la societat i la nostra moció.
Senyor president el que reclame és dir-li a la Generalitat que ature, que
rectifique, que escolte a la gent, que dialogue, que puga consensuar les ajudes
públiques a estos sectors afectats, i que li done suport als interlocutors i a les
persones que s’estan manifestant i que estan reclamant que les coses es poden fer
d’un altra manera.
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Suport també al CERMI, vull dir, no estem parlant de, diguem d’un clamor
ciutadà espontani, que també, sinó a les organitzacions, amb les que vostès tenen
relació, crec jo, quotidiana. No cal que ens escolten a nosaltres, si no volen, però
escolten al CERMI. El CERMI jo crec que és un interlocutor més que legitimat i
acreditat i que, la seua agenda siga, d’alguna manera, la seua.
Li dic, i acabe senyor president, que es pot desmarcar. Crec que, en algun
poble governat pel PP, no sé, si son versos lliures o són el que són, no cal dir noms,
però ho fan. Per què no fer-ho des de la Diputació? O és una posa puntual d’un
poble que a la fi també pegarà la cabotada? No ho sé. Però la Diputació, que ens
puguem adreçar a la Generalitat per a rectificar, jo crec que seria una bona manera
de concloure este debat, senyor president.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor Moliner, més breu encara.
Quan parlem de qüestions jurídiques, se’ns reclama que parlem de política,
quan expliquem el nostre model sanitari ens acusen de polititzar-ho. Seré lacònic.
Este copagament és.. econòmicament innecessari aplicar altres mesures i és
moral i èticament absolutament indecent.
Donarem suport a la moció del PSOE.”
Sra. Pallardó:
“Gràcies senyor president.
Senyor Colomer el trobava a faltar, clar està en el debat plenari, ja feia temps
que no podíem debatre, però la veritat és que haguera preferit no debatre sobre un
tema tan delicat, sobre un tema del que tan es parla i sobre un tema del que tan poc
s’entén, donat la desinformació i la desorientació que hi ha, donat que tot i que tots
estem d’acord en el fons, no ens posem d’acord en les formes.
Mire, jo vaig a intentar exposar què suposa a la pràctica l’aplicació del Decret
113, el decret de preus públics. Vaig a intentar explicar-ho en xifres clarificadores, en
una sèrie de dades, tot i per a focalitzar un poc el que és esta situació i també fent
eco d’eixa màxima periodística de que “los hechos son sagrados y las opiniones son
libres”
Mire, de les 7.137 persones amb discapacitat que en este moment han rebut
la resolució d’aportació econòmica per part de la Conselleria, són usuaris, ho sabem,
de vivendes tutelades, de centres de dia, de centres ocupacionals i de residències,
com deia, d’eixos 7.137, el 30% en termes globals, el 30% es queden exempts
d’efectuar el copagament. Copaguen 0, són les persones que assisteixen als centres
ocupacionals i centres de dia que, per baix del IPREM, no paguen.
Queden exempts els xiquets dels centres d’atenció primerenca, al voltant de
1.800 a tota la Comunitat, entre 0 i 6 anys.
El 70% dels usuaris de centres de dia van a aportar un màxim del 20% del
cost de referència, el que suposa uns 168 màxim euros al mes.
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El 73% de les persones que assisteixen, dels usuaris que assisteixen als
centres ocupacionals van a aportar un màxim del 20% del cost de referència del
servei, el que suposa aproximadament un màxim de 110 euros al mes.
El 85% i de veres m’agrada recrear-me en les xifres, perquè crec que és
important parlar en dades objectives, el 85% dels usuaris de les residències de
persones amb discapacitat aportaran fins un màxim del 50% del cost de referència
de la plaça i això suposa 1.050 euros al mes.
Només el 2,17% dels usuaris, i estem parlant de 150 persones a la Comunitat
Valenciana, aportaran el 90% del cost de referència.
Açò és en temes generals però anem si li pareix als temes més particulars,
anem al detall per saber exactament com afectaria açò a una família.
Mire, en termes ja més de detall li diré què és el que paga un usuari que
acudeix al centre de dia, perquè no podem mesclar-ho tot i fer un totum revolutum,
vull dir, hi ha varis recursos i hi ha vàries formes de copagar.
Bé, si ens centrem en el centre de dia, li diré que els usuaris amb una
capacitat econòmica del IPREM que s’estableix este any en 532,51 euros, paguen
zero euros al mes, és a dir, no copaguen.
Els usuaris amb una capacitat econòmica mensual de 662 euros al mes i per
tant de 7.945 a l’any, estos copaguen entre zero i 100 euros.
Els usuaris amb una capacitat econòmica de 908 euros al mes i per tant una
capacitat econòmica anual de 10.900 euros, copaguen de 100 a 200 euros al mes.
Les persones, i acabe, perquè és així progressivament, que copaguen entre
200 i 300 euros al mes són aquelles que tenen una capacitat econòmica mensual de
1.125 euros i anual de 13.832 i així progressivament fins que arribem al tram que
més copaga que són els que copaguen entre 600 i 729 euros, que és el màxim per
als centres de dia, ja que estes són persones amb discapacitat que tenen una
capacitat econòmica de 2.222 euros al mes i de 26.668 euros a l’any.
Cal dir que d’eixos 7.137 persones que han de copagar, 4.984 acudeixen als
centres de dia i acudeixen als centres ocupacionals. Per tant, pel que fa als centres
de dia, de 1.067 usuaris, 241 tindran un copagament de zero euros i vint-i-sis
pagaran el màxim que són 729.
Què passa en centres ocupacionals? Què passa quan una persona necessita
fer ús d’un centre ocupacional? Jo li ho explique. Dels 3.917 usuaris a la Comunitat
Valenciana dels centres ocupacionals, el 45,93% d’usuaris, copaga zero euros; el
26,76% copaga entre zero i 100 euros; el 12,48 copaga entre 100 i 200; el 5,3
copaga entre 12 i 13; el 5,08 copaga entre 300 i 400 euros al mes i 172 persones a
la Comunitat, és a dir, el 4,39% copaguen entre 400 i 495 euros al mes que és el
màxim que es copaga en un centre ocupacional.
Per tant, en els centres de dia i en els centres ocupacionals direm que no hi
ha major malestar perquè qui més capacitat econòmica té, més paga i, com hem
vist, doncs paga en proporcions bastant adequades, dit, no per la Conselleria sinó
per alguns centres en els quals estes setmanes he tingut l’oportunitat de parlat.
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On està per tant, el malestar que existeix? El malestar està, precisament en
els usuaris de les residències i de les vivendes tutelades perquè el que es fa ací és
aplicar un mecanisme pel qual s’iguala a tots i es queden en el que s’anomena
despesa de butxaca, en el cas de les persones amb discapacitat s’estableix en 165
euros mensuals i en el cas de les persones de tercera edat, de les persones majors,
s’estableix en 101 euros.
Per tant, on està el malestar? El malestar està en què les entitats entenen que
estos 126 euros per als discapacitats i 101 per a les persones majors és una quantia
del tot insuficient, especialment per aquelles persones que tenen més autonomia o
que són més vàlides que, com vostè bé deia, han d’eixir dels centres, han de
prendre cafè, poden anar al teatre, poden anar al cine i és, a més, bo que ho facen
per tal de normalitzar la situació i d’aconseguir una major integració social.
En aquest sentit li diré que la Conselleria, en este moment, està valorant la
possibilitat, precisament, d’incrementar eixes despeses de butxaca i ho està
estudiant i ho està negociant, com vostè bé ha dit, amb el Comité espanyol de
representants de persones amb discapacitat, en el CERMI.
L’altra preocupació de les entitats, és el finançament dels centres. Mire, al
respecte li diré que ningun centre, ningun centre va a tindre un finançament inferior
al que va tindre l’any passat. I dic açò perquè este any s’ha incrementat per al
manteniment d’eixos centres en un 3,4 la partida dels pressupostos de la
Generalitat.
I em consta també, que s’està negociant eixe altre cavall de batalla que vindrà
després però que ja li ho dic, que és el nou model de finançament dels centres, eixe
catàleg de serveis i eixe establiment del preu usuari-plaça.
Dit açò, dit açò, cal destacar que este decret de preus que aprovem ara, que
aprova el Consell del govern valencià pretén trencar la desigualtat que ha existit fins
ara perquè vostè sap que ara hi ha centres que ja venien exigint als usuaris eixa
aportació econòmica per a finançar els cost del servei, hi havia uns que ho feien, hi
havia altres que no i inclús entre els que ho feien, alguns ho feien a un preu i altres
cobraven un altre.
És la llei de dependència, no perdem el fil de les coses, és la llei de
dependència aprovada l’any 2.006, quan vostès estaven al govern d’esta Nació, la
que estableix que els beneficiaris contribuisquen econòmicament al finançament del
serveis, per tant, la que ens obliga ara a regular eixe copagament i ho fa en funció
de la capacitat econòmica del usuari.
Fruit d’eixa llei, insistisc per no perdre el fil, que vostès van aprovar en el seu
moment, el Consell es veu obligat, ara, a aprovar este decret que estableix eixos
preus públics i que garanteix, no li càpiga cap dubte, la sostenibilitat del sistema i
l’aplicació de la pròpia llei.
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Per acabar diré que em consta que hi ha una voluntat i un treball per tal
d’aproximar postures entre el govern valencià i les entitats i els usuaris. És així
perquè tenim 400.000 raons a la Comunitat Valenciana i vora 43.000 raons a la
província de Castelló.
Gràcies senyor president.”
Sr. Colomer:
“ Sí, doncs faça valdre eixes raons.
Jo crec que, mire, on està el malestar? es pregunta, el malestar està tot arreu.
Jo crec que vostè és conscient perquè, segurament mirarà la premsa i vorà la
realitat, vorà els carrers, vorà l’altre dia al Palau de la Generalitat, es reunirà amb els
col·lectius, té una versió ben diferent a la seua.
La seua, avui em decep, des del punt de vista, no seu sinó de la Institució,
que perdem l’oportunitat de ser, tal vegada, des del punt de vista de sintonitzar més
amb el carrer i no tant en la consigna de Partit.
Mire’n hi ha ajuntaments del PP en esta província que voten totalment distint,
o que ho veuen totalment diferent.
El PP de Onda vota a este tipus de coses, no sé... no vull aprofundir més en
el tema però no estiga tant segura dels seus arguments.
Ha fet una... que tots eixos números no emmascaren la realitat i el que no li
puc acceptar com argument és que la culpa d’açò la té la llei de la dependència del
2.006.
Esta, de tot el que hem parlat avui, des del minut zero del plenari, és la broma
més.. també és una broma.
Que la llei de la dependència té la culpa què les persones hagen de viure amb
100 euros per a gaudir de la vida, de comprar-se medicaments, de fer-se un cafè,
d’anar al cine, per haver exclòs socialment a milers de persones per a, com diu el
CERMI, que fa molts anys que tal vegada no utilitzava este llenguatge, per a que
siga una norma que vulnera els drets humans, la dignitat de les persones.
Vull dir, senyora Pallardó, no vincule la llei de la dependència, volia totalment
lo contrari i fórmules de corresponsabilitat no han de vore res amb l’exclusió social i
en condemnar a la penúria a les persones i quines persones? Discapacitats,
pensionistes i dependents.
Vull dir, no, no mescle el diamant amb la gravilla perquè és impertinent,
indecorós fer la mescla.
La llei de la dependència, el Consell se ve obligado por la ley del 2.006, de
Zapatero, no? vull dir, això és una aberració en termes històrics, en termes
conceptuals, en termes legislatius, en termes reglamentaris, en termes politics.
Hem parlat vostè i jo moltes vegades de la llei de la dependència en esta Sala
i ni vostè ni jo, els observatoris independents dels usuaris fan la revisió, la
fiscalització permanent de l’evolució de la llei i no li donen la culpa a la llei de la
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dependència i no li donen la raó a cap dels seus arguments, vull dir, siguem més
humils, fan una acceptació servil de la nova reglamentació, de la nova situació.
He advertit en el seu discurs justificació permanent de la norma, i no és això,
la gent està molt rebotada, si em permet l’expressió. La gent està al carrer,
indignadíssima, no hi ha cap altre col·lectiu social en la Comunitat Valenciana més
indignat que els dependents, que els discapacitats, que els pensionistes.
Jo crec que vostè té agenda i té relacions públiques amb ells, però bé, faça’ls
un poc de cas, senyora Pallardó. No li vaig a dir que siga com el PP de Onda perquè
jo desconec un poc les intencions últimes i les polítiques en eixe sentit, ni vull entrar
en el que fan els pobles, però aquí, en esta Casa, siguen vostès un poquet models,
un poquet de polítiques socials...
Venim d’una política social nefasta, vostè era partícep també, del tema de la
fàbrica de recursos via corregudes de bous, això no, són drets, són drets, no són
caritats, ni allò ni este consentiment que em sembla vergonyós, a la reglamentació
que, torne a dir-li i acabe, exclou a milers de persones que no hi ha dret que queden
condemnades a la marginalitat, senyora Pallardó.”
Sra. Pallardó:
“Gràcies senyor President.
Senyor Colomer, de veres, anem a lo important del copagament i, sobretot,
deixem que continuen les negociacions entre la Generalitat Valenciana i les entitats
prestadores de serveis socials a través del CERMI.
Mire, coses importants del copagament. En primer lloc, que la Generalitat
garantís que cap persona es quedarà fora del sistema de cobertura per falta de
recursos econòmics. Segon, que el Consell no permetrà cap situació injusta, així ho
ha dit, i si casos o situacions concrets requereixen d’una intervenció per aplicar
fórmules correctores, així es farà. Tercer, que el decret de preus públics té la finalitat
de garantir l’equitat i la igualtat de totes les persones amb discapacitat, siguen o no
siguen dependents, i quart, que el diàleg i la col·laboració amb les entitats que
formen part del sector ha sigut des del principi una premissa bàsica del treball del
Govern valencià, en esta matèria, i, en este sentit, van a continuar dialogant i van a
continuar treballant com fins el moment, colze amb colze, amb les entitats del sector.
Mire, jo part de les dades, la part objectiva, l’he feta en la primera intervenció,
però jo no puc fer també la part política, és a dir, no vull perdre l’oportunitat de
recordar-li, especialment senyor Colomer, per més que vostè no vullga, que és el
compliment de la llei de dependència aprovada per vostè, el que ara mateix el
Govern ha d’aprovar i el que obliga al Govern valencià a aprovar un dDecret de
preus públics que regula eixe copagament i que els càlculs de l’aportació que fan els
usuaris, es realitza segons la capacitat econòmica, però és que eixa capacitat
econòmica està en base als acords estatals i també segons el Consell territorial de
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servei social i del sistema per l’autonomia i l’atenció a la dependència, on estan
representades totes les Comunitats Autònomes, les del seu color polític també, i això
es fa en funció de la renda individual.
La renda individual no és altra cosa, i es fa en funció dels ingressos que
perceben, tan procedent tan del capital com del treball, com de qualsevol altre
substitutiu com ara les prestacions econòmiques.
Sabem el que han de pagar els usuaris, senyor Colomer, ho sé, perquè he
estat parlant i tinc llistats i llistats damunt de la meua taula, que els propis centres
m’han facilitat però no tinga cap dubte que el Govern valencià està treballant per a
garantir la sostenibilitat i l’eficàcia del sistema d’atenció social a la Comunitat
Valenciana, el que demostra el compromís del Consell en la gestió de les polítiques
socials.
Tan és així que el pressupost de 2014, ja ho hem dit, té un increment
important per al manteniment d’aquestos centres, passant de 65,8 milions d’euros
que tenia l’any passat a 68,4 milions d’euros que estan consignats per a este any, i
és necessari fer sostenible el sistema.
El que passa és que vostès d’això no entenen perquè vostès, quan van
aprovar la llei de la dependència ho van fer amb un informe en contra de la
Tresoreria de l’Estat perquè no venia aparellada amb el finançament adequat per a
aplicar-la i per a dur-la a terme.
Mire, jo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, li diré que fruit
d’eixe esforç del Govern valencià, les persones amb discapacitat, els centres de
persones amb discapacitat van rebre, el passat mes de novembre, totes les
subvencions de la Conselleria de Benestar Social de 2.013 i les gestions integrals de
les residències de discapacitat han cobrat, també, mitjançant el fons de liquiditat
autonòmic de manera que, en aquest moment, no queda pendent ninguna subvenció
per part de la Generalitat, del 2.013, per als centres d’atenció a persones amb
discapacitat.
Vostè parla d’una situació amarga, vostè parla d’una situació dramàtica però,
mire, vostè no pot estar ahí, senyor Colomer, vostè no pot estar ahí, perquè vostè de
dramatisme entén, entenc que és molt dramàtic quan vostès a este país van deixar
cinc milions de parats, ara menys, gràcies a les polítiques del president Rajoy i
amarg és, senyor Colomer, la incoherència política a la que ens té acostumat el
Grup majoritari de l’oposició, perquè a esta província, els hem vist, per exemple,
posar-se darrere de les pancartes de Radiotelevisió valenciana quan jo, que vaig
treballar durant tres anys a la delegació de Castelló, sé el que vostès pensaven
d’esta televisió i sé el que vostès pensaven i pensen de la defensa de les senyes
d’identitat del poble valencià. I en esta província, nosaltres els hem vist alçar-se
d’una cimera d’alcaldes, magnífica iniciativa del president Moliner, alçar-se perquè
no estaven d’acord amb el funcionament de l’acte, quan realment vostès,
prèviament, havien consensuat un Reglament.
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I ara, també ara, altra vegada eixa incoherència política es manifesta quan
vostès es posen en contra d’un decret de preus que el Govern valencià té l’obligació
d’aprovar per aplicar el copagament perquè així es contempla en una llei, la Llei de
dependència, per més que li pese, que vostès van aprovar al 2.006 i també, en
aquest cas, està vostè darrere de les pancartes.
Mire, és legítim que les entitats i que els usuaris reivindiquen una millora de
les condicions econòmiques seues, ho trobe legítim, però vostè no, senyor Colomer.
La política no pot ser només eixir en premsa, només fer-se la foto i només
encapçalar protestes darrere de pancartes, no importa quines.
Després d’això, després d’eixe minut de glòria senyor Colomer, cal treballar i
cal preocupar-se pels ciutadans i pels seus problemes.
Després d’això cal preocupar-se i cal treballar per fer sostenible el sistema.
Mire, jo tampoc vaig a fer-ho molt més llarg, perquè ja les hores que són, jo
pense que tots ho agrairan. Per acabar només citar un llibre de caràcter econòmic
que vaig llegir ja fa molt de temps i hem va agradar molt personalment, Padre rico,
padre pobre, on ahí es distingia la diferència entre un home d’èxit i un home que no
era d’èxit. L’home d’èxit, deia aquell llibre, era eixa persona que després de tindre el
seu minut de glòria, treballa amb el mateix entusiasme i la mateixa il·lusió per la
mateixa causa, vostè no està ahí, senyor Colomer, pot ser per això no és un home
d’èxit, com li ho demostren sempre, en esta Casa, els resultats electorals.
Gràcies senyor President.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular, y los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís, aprueba
la enmienda presentada por el Grupo Popular, decayendo, en consecuencia, la
moción presentada por el Grupo Socialista.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Gent Gran, dependents i persones discapacitades de la província de
Castelló han rebut aquests dies una resolució de la Conselleria de Benestar Social
mitjançant la qual se’ls informa de la quantia que van a tenir que pagar, des del dia 1
de gener de 2014, si volen seguir sent usuaris, com fins al moment, dels Centres i
serveis de Benestar Social, com son les residències, centres de dia, tallers
ocupacionals o pisos tutelats, de conformitat amb el que s’estableix al Decret
113/2013, de 2 d'agost del Consell. El decret estableix el règim i les quanties dels
preus públics a percebre en l'àmbit dels Serveis Socials. Aquest decret aprovat pel
Govern Valencià, s’ha adelantat fins i tot, a la implantació del copagament per part
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del Govern Central, i ha establert unes condicions econòmiques duríssimes,
inassumibles en alguns casos per a les persones Majors, Dependents i
discapacitades usuàries d’aquests centres i Serveis.
En les resolucions enviades per la Direcció Territorial de la Conselleria de
Benestar Social de Castelló , es fa constar que els beneficiaris dels Centres i Serveis
participaran en el seu cost en funció del seu nivell de renda i d'acord a unes fórmules
matemàtiques establertes a la normativa. A més a més, s’estableix que el beneficiari
haurà de realitzar 12 aportacions de caràcter ordinari i altres dos de caràcter
extraordinari als mesos de juny i novembre, coincidint amb les pagues extra. Cada
quota a abonar representa prop del 90% del que reben cada mes de les seues
pensions, raó per la qual, les persones Majors, Dependents i discapacitades es
queden només entre 100 i 200 € de la seua butxaca per a les seues despeses
personals, com son: pagament de Medicaments, productes de neteja, vestimenta,
transport, perruqueria, podologia, productes ortoprotèsics, oci .... En els casos més
dramàtics, la norma que ha entrat en vigor el passat 1 de gener, contempla també la
possibilitat d'obrir un procediment de deute per a qui, amb una pensió baixa, no puga
fer front a les quotes i siguen els seus hereus qui carreguen amb el deute.
L'aplicació d’aquest nou copagament a les persones Majors, Dependents i
discapacitades ha provocat indignació entre el afectats, a més a més d'una gran
confusió. Centenars d’aquestes persones ja han presentat davant la Direcció
Territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castelló els recursos d'alçada en
contra d'una iniciativa que consideren il·legal i injusta, i que en alguns casos, els pot
obligar inclús a abandonar els seus centres per no poder pagar-los.
El Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat
Valenciana (CERMI CV), plataforma que representa el 95% dels més de 400.000
discapacitats de la Comunitat, denuncia que el nou copagament genera un
empobriment de les persones amb discapacitat i va frontalment en contra dels drets
humans i de la promoció de l’autonomia personal, és més s’està posant en perill la
dignitat de les persones ateses, els llocs de treball, la supervivència de molts centres
i la sostenibilitat del sistema de serveis socials, en el qual les famílies ja participaven,
però en quantitats assumibles, aproximadament en un 30% del cost del servei.
Atès que molts d’estos centres són de titularitat municipal, els ajuntaments
hauran de aplicar aquest decret, de manera que un cop més, la Generalitat
Valenciana trasllada als municipis, una problemàtica que afectarà a milers de
persones, en este cas a les més vulnerables.
Per Això , el Grup Socialista de la Diputació Provincial de Castelló davant
aquesta desafortunada mesura presa per la Conselleria de Benestar Social que
aprofundeix en la desprotecció de les persones Majors, dependents i discapacitades
presenta per a la seua consideració i acceptació del Plenari la següent

1p28012014.doc

103

RESOLUCIÓ:
1. Exigir al Govern Valencià la paralització immediata de l'Aplicació del Decret
113/2013 i procedir a la seua derogació.
2. Requerir a la Conselleria de Benestar Social per a que obri un procés de
negociació amb les entitats i organitzacions socials que atenen a les persones
Majors, dependents i discapacitades per a consensuar l'aplicació d’ajudes públiques
a estes persones, als centres i serveis de Benestar social de la Comunitat
Valenciana.
3. Donar suport a les peticions del Comitè d'Entitats Representants de
Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
4. Expressar nostra solidaritat amb les Entitats i Organitzacions Socials que
atenen les persones Majors, dependents i discapacitades, donant suport a les
accions i reivindicacions contra el copagament en els Centres i Serveis de Benestar
social.”
ENMIENDA A LA TOTALIDAD
“Exposición de motivos
Los nuevos cálculos de la aportación de los usuarios en la financiación de los
servicios y recursos de atención a personas con discapacidad y dependencia en la
Comunitat Valenciana, que han entrado en vigor el 1 de enero, se aplican en virtud
de la del articulo 14.7 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de Dependencia, que dice que " A los efectos
de esta ley, la capacidad económica se determinará, en la forma en que
reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia"
Por resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, se publica el Acuerdo de 10 de julio de 2012 del Consejo
Territorial del SAAD. Dicho Acuerdo establece “ … la necesaria adopción de criterios
mínimos y comunes para todo el territorio nacional, que garanticen el Principio de
Igualdad y la propuesta de modificaciones en el SAAD que sean necesarias ,
incluidas las normativas. Para ello es necesario abordar, de forma consensuada, un
conjunto de medidas de mejora del Sistema de la Dependencia.
Las razones que avalan las medidas de mejora fueron objeto de análisis
previo por parte de todas las Comunidades Autónomas.
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El objeto radica en la necesidad de eliminar la importante desigualdad de la
aplicación de la Ley por parte de las Comunidad Autónomas ante situaciones de
Dependencias similares, eliminar los desarrollos normativos dispares que afectan
tanto a la prestación de servicios, como al procedimiento como al tiempo en acceder
a las prestaciones y servicios, así como a la determinación de forma igual para todos
de la capacidad del usuario y su aportación al coste de las mismas.
La mejora, simplificación y ordenación del SAAD se construye a través del
consenso de todas las Administraciones Públicas implicadas, con el fin de garantizar
la sostenibilidad actual y para el futuro ( Principio básico establecido en el articulo 3
de la Ley 39/2006), y la adopción de medidas de mejora básicas, que garantice la
igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones y servicios en el conjunto del
territorio nacional.
Así, en el acuerdo segundo, sobre propuesta de mejora, establece la
normativa para determinar la capacidad económica y aportación del beneficiario.
Establece que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia
participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su
capacidad económica personal.
Que ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no
disponer de recursos económicos.
Que la capacidad económica mínima de la persona beneficiaria vendrá
referenciada a la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple
(IPREM).
Que la participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se hará
de forma progresiva, mediante la aplicación de un porcentaje en función de su
capacidad económica hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio y se
tendrá en cuenta la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida, según
se trate de un servicio o de una prestación económica.
En desarrollo de la normativa estatal, la Generalitat ha aprobado dos normas,
la Orden 21/2012, de 25 de octubre, que regula los requisitos y condiciones de
acceso al programa de atención a las personas y sus familias en el marco del
Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Comunidad
Valenciana.
Y otra el Decreto 113/2013 por el cual se establece el régimen y las cuantías
de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, tal y como
determina la normativa estatal referenciada anteriormente.
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Por todo lo anteriormente expuesto presentamos al pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Ratificar la necesidad de aplicar la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, para
cumplir los principios de igualdad, equidad y sostenibilidad.
2.- Respaldar la determinación de los criterios y cuantías aplicables para la
exacción de precios públicos por las prestaciones de servicios sociales, que eximen
de pago a las rentas más bajas, y que cumple con los principios de igualdad,
equidad y sostenibilidad.
3.- Instar a la Generalitat Valenciana a que siga valorando y teniendo en
cuenta las particularidades de la situación familiar de todos los casos a los que vaya
a aplicarse la transposición de la ley.
4.- Apoyar el proceso de negociación que desde la Consellería de Bienestar
Social se está llevado a cabo con el Comité de Representantes de Personas con
Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI), para una mejora aplicación de
la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.”
2) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN DEL HOSPITAL PROVINCIAL.
-

ENMIENDA DE SUSTITUCION PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR A LA MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA Y DE
COMPROMIS.

Este punto ha sido tratado conjuntamente con el punto 15 del orden del día.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención del Diputado Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president. No és que vullga tornar a encetar, el dia d’avui,
que ha sigut llarg i dens però, si ho hem entés bé, en tota la informació que ens ha
donat vostè en el punt de dació de compte, al final, el tema de la depuradora queda
en que s’expropiaran les parcel·les 41 del polígon 12 i 40 del polígon 12, per
entendre’s les de la família del senyor Babiloni, soci comercial del senyor Martínez i
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no la 42 del polígon 11 de la família del senyor Martínez. Això faria que finalment
s’expropien 7.563 metres i no 10.269 com diu el dictamen de la Comissió
d’urbanisme de Borriol de data 23 d’octubre del 2013. Ens cabria en eixos 7.000
metres, pregunte? I no en feien falta 10.269.
És això que ens diuen, s’expropien eixes dos, de la propietat que jo he dit i no
s’expropie l’altra. Per tant ho farem en 2.706 metres menys, el mateix.
És això? Ja m’ho contestarà si d’això.
Entenc que sí m’ho contesta o que no?”
Sr. President: “Entenc que ha acabat la pregunta?”
Sr. Nomdedéu: “Sí”
Sr. President: “Si ha acabat la pregunta li conteste.
Jo li puc contestar facilitant-li l’informe que, en data 23 de gener de 2014, els
serveis tècnics d’esta Casa, firmat pel cap de l’àrea tècnica, diu i cite literal: “Rebut
en el Registre General de la Diputació, escrit per part de l’alcalde de l’ajuntament de
Borriol, que sol·licita que esta Diputació emeta informe sobre la possibilitat de reduir
la superfície necessària per la execució d’eixa estació depuradora d’aigües residuals
en Borriol i les parcel·les que, en eixe cas seria necessari adquirir, el sotasignat
manifesta que els terrenys mínims necessaris per la realització d’eixes obres són els
següents reflectits en el plànol annex...” que és el que els he ensenyat jo durant la
meua compareixença, la totalitat de la parcel·la 41 del polígon 12, amb una
superfície que vostè ha citat de 1.835 metres i la parcel·la 40 del polígon 12 amb una
superfície de 5.728, la suma dels quals crec que dóna la xifra que vostè ha dit i que
per tant, també es comunica que es comença a treballar en el projecte sobre eixes
dos parcel·les.”
Sr. Pérez:
“Sí, gràcies senyor president.
Bé, una consulta volia fer, en este cas una pregunta, sobre l’adhesió, bé, la
firma del conveni de la Diputació amb el Col·legi d’arquitectes.
Hi ha molts pobles, petits municipis que, gràcies a este conveni, poden tindre
al seu abast la figura d’un arquitecte municipal. Aleshores, la no adhesió a este
conveni suposaria un problema greu per a estos municipis. La pregunta és si per
part de la Diputació va a fer-se alguna coseta per a solucionar aquest problema, tal
vegada amb l’aportació de més diners o com està la qüestió?”
Sr. Bou:
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“Moltes gràcies senyor president.
Apel·lant a les paraules que ha dit vostè, avui vostè ací al Ple, “una Diputació
útil”. Be, doncs apel·lant a eixes paraules de diputació útil. Dos precs.
El primer és, tenint en compte la situació econòmica, de la que es presumeix
tantes vegades, moltes, en aquesta Casa, sobre tot pel seu, ara vicepresident
primer, el que demanaríem és que la Diputació Provincial no cobre als ajuntaments
per la recaptació de tributs.
I el segon prec, apel·lant a eixa mateixa situació econòmica, és que de la
mateixa manera que la Diputació li està fent de banc a la Generalitat Valenciana,
sense cobrar-li interessos, per aquells diners que li toca avançar a esta Casa, als
nostres pobles, als ajuntaments de la província, tampoc els cobre interessos per
l’avançament d’aqueixos tributs.
No és cap cosa rara. En tot això, segurament, cadascun d’eixos municipis,
podria fer, doncs, algun pla d’ocupació per la gent aturada dels seus pobles.
Moltes gràcies.”
Sr. Salvador:
“Sí, gracias Sr. Presidente.
En primer lugar, pedir disculpas por llegar tarde a este Pleno. Saben que el
alcalde de Onda ha puesto los Plenos los martes por la mañana, también, a las
nueve y me ha sido imposible llegar con la diligencia que hoy quería.
Yo quería hacer dos preguntas.
Una al Sr. Rubio. Durante estas semanas se han estado realizando trabajos
en el Parque de Bomberos Voluntarios de Onda, es por saber en qué punto se
encuentran y cuando se va a poner en funcionamiento este Parque, si me lo puede
contestar.
Por otro lado, me llama la atención el Decreto de 123 euros a favor del
Diputado Provincial, Sr. Miguel Barrachina, en concepto de viaje oficial a Segorbe, el
27 del 11, para asistir a la presentación, escuela taller y clausura de cursos, si es de
gasolina, si es de… no, simplemente es por saberlo, nada más, es por aclararlo.
Y por último, la última pregunta es, también se pagan carpas de feria en
Segorbe y en Villafamés, ya hace tiempo vino una carpa de feria a Villafamés, ahora
vuelve a venir otra, en feria. Supongo que serán gastos adicionales, por algún
motivo, ya que tanto una feria como la otra tiene la subvención correspondiente. Si
esto es debido a que son miembros de esta Corporación o si todos los pueblos lo
pueden pedir, a parte de la subvención que llegue de las ferias.
Muchas gracias Sr. Presidente.”
Sr. Barrachina:
“Sí, gracias por la petición de aclaración.
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No, no es un viaje a Segorbe. Nunca he pasado ningún gasto de viaje a
Segorbe. Es la comida de los técnicos que vinieron al procedimiento. No es, pone
viaje, habrá que corregirlo. No es, no es un viaje.”
Sra. Marco:
“Brevemente, Sr. Presidente.
Hay un Decreto. Uno a favor de Mediterráneo Holidays, SL de 729 euros y
otro de Sastrería Alejandro Zurro de la Escuela Taurina. El concepto es sin
especificar, por favor, ¿nos lo podrían especificar?
Gracias.”
Sr. Valverde:
“Si, gracias Sr. Presidente.
Mire, después del Pleno de Borriol,
hace quince días, el que era
Vicepresidente de esta Diputación, dijo en los medios de comunicación: “Hay cientos
de expedientes expropiatorios que afectan a alcaldes, a diputados y familiares y por
lo tanto, es todo legal” Mire, para que esto no parezca una broma y para llegar a esa
conclusión, nosotros tenemos que preguntar y tenemos que preguntar aquí, no
tenemos que ir ni al Registro Mercantil, ni al Registro de la Propiedad ni a ningún
sitio. Tenemos que preguntar aquí, porque tenemos que saber a qué expedientes
nos referimos y a quién afectan esos expedientes.
Hemos conocido en los últimos días, nombres de empresas Franvaltur, ligado
a una iniciativa pública, Gestintur, el PAI del golf en Vall d’Alba, Prodever,... parece
que de todas ellas forma parte el Sr. Martínez.
Las preguntas son: Sr. Moliner, de las empresas mencionadas, ¿algunas o
todas han tenido relación con esta Diputación Provincial?
Sr. Martínez, ¿de cuántas empresas más forma parte que hayan tenido
relación con iniciativas públicas?
Sr. Martínez, ¿cuántos terrenos de estas empresas han obtenido algún tipo
de recalificación urbanística?
Sr. Martínez, ¿cuántos terrenos de estas empresas han sido obtenidos por el
método de primera inscripción en el Registro?
Muchas gracias.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Yo, he entendido que habrá sido un error no malintencionado el que se haya
repetido una pregunta que se había formulado por escrito y la he contestado antes
de este Pleno, ahora en esta sesión, respecto de quiénes, de qué empresas habían
tenido relación con esta Institución. Ya digo que no considero, Sr. Valverde, que el
que usted la reitere aquí tenga ninguna mala intención, seguro que será un error no
malintencionado. Le diré lo mismo que le he contestado por escrito pero, para que lo
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oigan todos, que ninguna de esas empresas ha tenido ninguna relación con esta
Institución, respuesta que, como digo, antes del Pleno le he contestado por escrito,
pero que seguro, que por error, usted ha querido reiterar ahora en el Pleno.”
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 quince horas y
diecisiete 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

