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NUM. 6.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 24
DE JUNIO 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
D. Ibán Pauner Alafont
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. Francisco Valverde Fortes

Dª. María Isabel Gil de Grado
En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veinticuatro de junio 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 celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria del Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón

de

la

Plana,

conforme

al

siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 27 de mayo de 2014.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de Presidencia, de la 1516 de 20 de mayo de
2014, a la 1753 de 16 de junio de 2014, según relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís, sobre la
democratización de la elección del Jefe del Estado.
4. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Socialista, sobre la reforma de la
Constitución Española.
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5. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Socialista, sobre la adopción de un
plan de apoyo a la alimentación infantil.
- Enmienda de sustitución, presentada por el Grupo Popular.
2. Proposición de aprobación de la adhesión de la Diputación Provincial de Castellón a la
Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa.
3. Proposición adaptación procesos de trámite de esta Administración, a las nuevas
exigencias de régimen competencial que derivan de lo establecido en la Ley 27/2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. Proposición cesión de uso del vertedero controlado de residuos sólidos urbanos en
Tales al Consorcio C2.
5. Proposición aprobación de reconocimiento extrajudicial:
a) Servicios veterinarios en la Granja de Ares del Maestre, meses de enero,
febrero, marzo y abril de 2014
b) Suministro de alfalfa y cebada.
c) Gestión del servicio de recogida de papel usado en centros durante el periodo
del 16 al 30 de noviembre y diciembre de 2013.
6. Proposición aprobación Expte. 4/2014 de modificación del presupuesto, mediante
suplementos de créditos y créditos extraordinarios.

CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
7. Dictamen sobre la moción presentada por el grupo Socialista para la adopción de un
compromiso por parte de la Generalitat Valenciana respecto al desarrollo turístico de la
provincia de Castellón.
DESARROLLO SOSTENIBLE
8. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís, sobre la paralización
del Castor
9. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís, sobre la remisión del
informe original sobre el fràcking a la Diputación de Castellón.
10. Proposición aprobación reconocimiento obligación en cuanto a la subvención concedida
al ayuntamiento de Sacañet para la mejora de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado público municipales, año 2013
DESPACHO EXTRAORDINARIO
MOCIONES
1. Moción presentada por el Grupo Compromís, sobre el indulto de un Guardia Civil
condenado por el deber de omisión de socorro.
2. Moción presentada por el Grupo Popular, sobre la declaración como Bien de Interés
Cultural de “Els bous al carrer”
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3. Declaración Institucional, presentada por los tres Grupos, sobre la declaración “Camins
del Penyagolosa” como bien de interés cultural.
RUEGOS Y PREGUNTAS.------------------------------Pren la paraula, en primer lloc el senyor President,
Molt bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent. Molt bon
dia a tots i siguen tots benvinguts a la sessió ordinària del plenari de la Diputació Provincial
de Castelló, corresponent al mes de juny.
Este és un Plenari que, per primera vegada, serà retransmès en directe a través de la web
de la Diputació Provincial, en estos mateixos moments, per tant, també a tots aquells que
tinguen ocasió de seguir el debat d’este Plenari a través de la xarxa, els donem la
benvinguda i els agraïm l’interés que puga suscitar el debat que ací en este fòrum es
genere, i crec que és un bon exercici de transparència el que fiquem a l’abast de tots, de
qualsevol ciutadà de la província o de fora d’ella, el que puga seguir el transcurs d’este
plenari a través de la web.
1.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2014.

ANTERIOR,

Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 27 de
Mayo, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma,
por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2.
DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 1516 DE 20
DE MAYO, HASTA LA NUMERO 1753 DE 16 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN RELACIÓN
ADJUNTA.
Nombre
DECRETO
2014-1516
DECRETO
2014-1517
DECRETO
2014-1518
DECRETO
2014-1519
DECRETO
2014-1520
DECRETO
2014-1521
DECRETO
2014-1522
DECRETO
2014-1523
DECRETO
2014-1524
DECRETO
2014-1525

Fecha
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:51
20/05/2014
8:52
20/05/2014
8:52

Resumen
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
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DECRETO
2014-1526
DECRETO
2014-1527
DECRETO
2014-1528
DECRETO
2014-1529
DECRETO
2014-1530
DECRETO
2014-1531
DECRETO
2014-1532
DECRETO
2014-1533
DECRETO
2014-1534
DECRETO
2014-1535
DECRETO
2014-1536
DECRETO
2014-1537
DECRETO
2014-1538
DECRETO
2014-1539
DECRETO
2014-1540
DECRETO
2014-1541
DECRETO
2014-1542
DECRETO
2014-1543
DECRETO
2014-1544
DECRETO
2014-1545
DECRETO
2014-1546
DECRETO
2014-1547

20/05/2014
8:52
20/05/2014
8:52
20/05/2014
8:52
20/05/2014
8:52
20/05/2014
8:52
20/05/2014
8:52
20/05/2014
8:52
20/05/2014
11:26
20/05/2014
11:26
20/05/2014
11:26
20/05/2014
11:26
20/05/2014
11:27
20/05/2014
11:27
20/05/2014
11:27
20/05/2014
11:27
20/05/2014
13:19
20/05/2014
13:20
20/05/2014
13:38
20/05/2014
13:38
20/05/2014
13:38
20/05/2014
13:38
20/05/2014
13:39

DECRETO
2014-1548

20/05/2014
13:39

DECRETO
2014-1549
DECRETO
2014-1550
DECRETO
2014-1551
DECRETO
2014-1552

20/05/2014
13:39
20/05/2014
15:14 Pago convenio obra Herbes
20/05/2014
19:18 Caja Fija Nº 1/2014 de la Imprenta Provincial
INICIO CONTRATACION E LA DIRECCION TECNICA Y MONTAJE DE LOS
20/05/2014 ESPECTACULOS DEL XVII FESTIVAL TEATRO CLASICO DE PEÑISCOLA,
19:24 AÑO 2014.

DECRETO
2014-1553
DECRETO
2014-1554
DECRETO

21/05/2014
11:58
21/05/2014
13:58
21/05/2014

POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
POYS 2013 - PAGOS 25% Y ARCHIVO EXPTE.
Resolución reclamación bolsa restaurador pintura
Aprobar relaciones gratificaciones nómina Mayo
Aprobar relaciones dietas y locomociones nomina mes de Mayo
Atribuciones funciones del puesto de trabajo núm. 777 de Auxiliar Administrativo
a Laura Bel Benavent.
Atribuir funciones de Jefe Negociado de Informacion y Registro General.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación a favor de Eade Consulting J.E.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación a favor de Socotel Tecnología S.L.
Nombrar Funcionaria Interina en el cargo de Ordenanza.
Concesión de alta/baja de teleayuda
Reconocimiento de obligación a terceros
Aprobación de decreto para pago BOE anuncio licitación banda ancha provincial
wifi135
Aprobación pago IVTM-2014 al Ayuntamiento de Castellón
Aprobación relación de facturas 12/2014
Contratación servicio de gestión programa habilidades
Servicio de Gestión e Impartición programa Iniciativa Provincial fomento de
empleo a través delas NTIC
Contratación de el servicio de "Gestión e impartición del programa iniciativa
provincial de fomento de la inserción laboral y de especialización en habilidades
de empleo"
Aprobación de expediente y pliegos contratación servcio de consultoría y
asesoramiento pra la definición de modelos de getión de documentos
electrónicos

PAGO FACTURA PUBLICIDAD DEPORTES, ESPACIO CARRERAS DE
MONTAÑA - MARZO
Aprobación de expte. de contratación y apertura de plazo de presentación de
ofertas, EDAR VILLANUEVA DE VIVER
Aprobación de expte. de contratación y apertura de plazo de presentación de
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2014-1555
DECRETO
2014-1556
DECRETO
2014-1557
DECRETO
2014-1558
DECRETO
2014-1559
DECRETO
2014-1560
DECRETO
2014-1561
DECRETO
2014-1562
DECRETO
2014-1563
DECRETO
2014-1564
DECRETO
2014-1565
DECRETO
2014-1566
DECRETO
2014-1567
DECRETO
2014-1568
DECRETO
2014-1569
DECRETO
2014-1570
DECRETO
2014-1571
DECRETO
2014-1572
DECRETO
2014-1573
DECRETO
2014-1574
DECRETO
2014-1575
DECRETO
2014-1576
DECRETO
2014-1577
DECRETO
2014-1578
DECRETO
2014-1579
DECRETO
2014-1580
DECRETO
2014-1581
DECRETO
2014-1582
DECRETO
2014-1583
DECRETO
2014-1584
DECRETO
2014-1585
DECRETO
2014-1586

13:58
21/05/2014
13:58
21/05/2014
13:58
21/05/2014
13:58
21/05/2014
13:58
21/05/2014
14:14
21/05/2014
14:16
22/05/2014
11:36
22/05/2014
11:36
22/05/2014
13:41
22/05/2014
13:41
22/05/2014
13:46
22/05/2014
13:49
22/05/2014
13:50
23/05/2014
11:07
23/05/2014
11:08
23/05/2014
11:08
23/05/2014
11:08
23/05/2014
11:08
23/05/2014
11:08
23/05/2014
11:08
23/05/2014
11:08
27/05/2014
10:18
27/05/2014
10:18
27/05/2014
10:18
27/05/2014
10:19
27/05/2014
10:19
27/05/2014
10:19
27/05/2014
10:22
27/05/2014
10:24
27/05/2014
11:01
27/05/2014
14:43

ofertas, EDAR DE SARRATELLA
Aprobación de expte. de contratación y apertura de plazo de presentación de
ofertas, EDAR DE FUENTES DE AYÓDAR
Aprobación de expte. de contratación y apertura de plazo de presentación de
ofertas, EDAR FUENTE LA REINA
Aprobación de expte. de contratación y apertura del plazo de presentación de
ofertas, EDAR ARGELITA
Aprobación de expte. de contratación proc. negociado sin publicidad y apertura
plazo presentación ofertas, EDAR CASTILLO DE VILLAMALEFA
ASUNTO: MODIFICACION CREDITO: AJP6/2014
EXPTE. AJUSTES PERSONAL 5/TRA/2014
Aprobación de expte. de contratación y apertura del plazo de presentación de
ofertas, ELECTRIFICACION EDAR DE TORRECHIVA
DEVOLUCIÓN DE FIANZA SEVENGAR, S.L. POR LAS OBRAS DE CRUCE
SUBTERRÁNEO EN LA CV.213 , IMPORTE 877,96
Resolución disposición alta beneficiaria beca europa joven
Aprobar Complemento Productividad Variable Nómina Mayo
Aprobación de relación desplazamientos Sres. Diputados abril 2014.
Reconocer servicios previos Alexandra Moreno Andreu
Reconocer Ignacio Aymerich Vidal derecho flexibilizar horario fijo jornada
trabajo.
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Aprobación memoria valorada para reparac. Equipo aire acondi.
suministro energia electrica
PAGO 25% - POYS 2013
PAGO 25% - POYS 2013
PAGO 25% - POYS 2013
PAGO 25% - POYS 2013
PAGO 25% - POYS 2013
PAGO 25% - POYS 2013
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
DESIGNACION TECNICOS PURINES
Resolución por la que se aprueba la autorización y disposición a favor de la FUE
programa FPT prorroga CEDES Albocácer
Relacion de facturas
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DECRETO
2014-1587
DECRETO
2014-1588
DECRETO
2014-1589
DECRETO
2014-1590
DECRETO
2014-1591
DECRETO
2014-1592
DECRETO
2014-1593
DECRETO
2014-1594
DECRETO
2014-1595
DECRETO
2014-1596
DECRETO
2014-1597
DECRETO
2014-1598
DECRETO
2014-1599
DECRETO
2014-1600
DECRETO
2014-1601
DECRETO
2014-1602
DECRETO
2014-1603
DECRETO
2014-1604
DECRETO
2014-1605
DECRETO
2014-1606
DECRETO
2014-1607
DECRETO
2014-1608
DECRETO
2014-1609
DECRETO
2014-1610
DECRETO
2014-1611
DECRETO
2014-1612
DECRETO
2014-1613
DECRETO
2014-1614

27/05/2014
14:43
27/05/2014
14:43
27/05/2014
14:43
27/05/2014
14:43
27/05/2014
14:50
27/05/2014
14:50
27/05/2014
14:51
27/05/2014
14:51
27/05/2014
14:51
27/05/2014
14:51
27/05/2014
14:51
28/05/2014
11:38
28/05/2014
11:38
28/05/2014
11:39
28/05/2014
13:09
29/05/2014
12:44
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
12:56
29/05/2014
15:14

DECRETO
2014-1615
DECRETO
2014-1616
DECRETO
2014-1617

29/05/2014
15:23
29/05/2014
15:25
30/05/2014
9:20 Reconocer nuevo trienio nómina Junio 2014

Relacion de facturas
Relacion de facturas
Pago IBI urbana y basuras. 2º periodo provincia 2014
Pago 50% IBI Hotel Cardenal Ram ejercicio 2014
Servicio de organización de Feria de Negocio Internacional e Inversiones
Aprobación de expte contratación ampliación de funcionalidades del sistema de
información para la gestión de publicaciones
reparacion anillo de fibra optica
Aprobación relación de facturas nº 14/2014
DECRETO RECAUDACIÓN MAYO 2014
Relacion de facturas
Aprobación relación de facturas nº 13/2014
NOMINA MAYO ORGANOS DE GOBIERNO
NOMINA MAYO PERSONAL PASIVO
NOMINA DE MAYO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL
Campaña de publicidad en la radio en materia de medio ambiente
Aprobación de prórroga plazo solicitudes POYS 2014-2015
POYS 2013
POYS 2013
POYS 2013
POYS 2013
POYS 2013
POYS 2013
POYS 2013
POYS 2013
JUSTIFICACION PAIM 2012
JUSTIFICACION OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION OBRAS PAIM 2012
CajaFija Nº1/2014 Presidencia
APORTACION A LOS ORGANISMOS AUTONOMOS LOCALES Y
CONSORCIOS EN LOS QUE PARTICIPA LA DIPUTACION,
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.
Libramiento coto arrocero mantenimiento y conservación mejora marjalería 2003
a 2010
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DECRETO
2014-1618
DECRETO
2014-1619
DECRETO
2014-1620
DECRETO
2014-1621
DECRETO
2014-1622
DECRETO
2014-1623
DECRETO
2014-1624
DECRETO
2014-1625
DECRETO
2014-1626

30/05/2014
9:21
30/05/2014
9:23
30/05/2014
9:23
30/05/2014
9:24
30/05/2014
9:24
30/05/2014
9:24
30/05/2014
9:24
30/05/2014
9:24
30/05/2014
9:24

DECRETO
2014-1627
DECRETO
2014-1628
DECRETO
2014-1629
DECRETO
2014-1630
DECRETO
2014-1631
DECRETO
2014-1632
DECRETO
2014-1633
DECRETO
2014-1634
DECRETO
2014-1635
DECRETO
2014-1636
DECRETO
2014-1637
DECRETO
2014-1638
DECRETO
2014-1639
DECRETO
2014-1640
DECRETO
2014-1641
DECRETO
2014-1642
DECRETO
2014-1643
DECRETO
2014-1644
DECRETO
2014-1645
DECRETO
2014-1646
DECRETO
2014-1647
DECRETO
2014-1648

30/05/2014
9:25
30/05/2014
9:25
30/05/2014
9:26
30/05/2014
9:26
30/05/2014
9:26
30/05/2014
9:26
02/06/2014
10:04
02/06/2014
12:17
02/06/2014
12:17
02/06/2014
14:22
03/06/2014
9:57
03/06/2014
9:57
03/06/2014
9:57
03/06/2014
10:38
03/06/2014
10:38
03/06/2014
10:38
03/06/2014
10:38
03/06/2014
10:38
03/06/2014
11:20
03/06/2014
11:21
03/06/2014
11:21
03/06/2014
11:22

Reconocer servicios previos efectos trienios
Aprobar indemnización asistencia curso
Aprobar anticipo mensualidades
Aprobar anticipo mensualidades
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de las obligaciones a favor
de FUE programa FPT
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de las obligaciones a favor
de FUE programa FPT
Resolución por la que se reconoce la obligacion a favor de la FUE programa
FPT
Resolución por la que se reconoce la obligación a favor de la FUE programa
FPT
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación a favor de Trofeos y Grabados Durbán S.L.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación a favor de Soma Informatica S.L. y Autobuses Romero Perez
S.L.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación a favor de Cecilia Roca Martinez Cairo
Cesar Auxiliar de Recaudación fin interinaje
Abonar Susana Calduch Ortega cuota Colegio Abogados 02
Subsanar error indemnizaciones miembros Comisión Valoración bolsa trabajo
Administrativo por mejora de empleo
Designación personal acumulación tareas
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones mejora ambiental
espacios degradados
Decreto altas y bajas teleayuda
Decreto altas y bajas teleayuda
Designación representantes de la Diputación en la Comisión de Seguimiento del
Convenio Marco entre Generalitat Valenciana y Ecovidrio.
TERMINACION POYS 2013,PAGO 25%
Aprobación de la cert. nº 4 del contrato del CPP
Aprobación de Certificación nº 5 de las obras de la Carretera Ibarsos-Culla
CONTRATO CON DIARIO DIGITAL DE CASTELLON - PUBLICIDAD EVENTOS
DEPORTIVOS PROVINCIA CASTELLÓN
CONTRATO PUBLICIDAD DEPORTES EN ONDA CERO CASTELLÓN PROMOCIÓN DEPORTIVA PROVINCIA CASTELLÓN
PAGO FACTURA PUBLICIDAD EN ZONAMIXTA.ES MES DE ABRIL
PAGO FACTURA PUBLICIDAD DEPORTES SUPLEMENTO JOVENES
ESTRELLAS MES DE ABRIL
PAGO FACTURA PUBLICIDAD DEPORTES SUPLEMENTO ATLETISMO MES
DE ABRIL
Conceder ayuda social hijo menor tres años
Abonar indemnizacion asistencia curso.
Abonar gastos inscripción Curso
Designación personal acumulación tareas
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DECRETO
2014-1649
DECRETO
2014-1650
DECRETO
2014-1651
DECRETO
2014-1652
DECRETO
2014-1653
DECRETO
2014-1654

03/06/2014
11:23
03/06/2014
14:56
03/06/2014
14:56
03/06/2014
14:57
03/06/2014
14:57
03/06/2014
14:57

Aceptar realizar jornada completa
Pago factura
Relacion de facturas
Aprobación de 3ª y última prorroga servicio de taxi Peneyta
Relacion de facturas

DECRETO
2014-1655
DECRETO
2014-1656
DECRETO
2014-1657
DECRETO
2014-1658
DECRETO
2014-1659
DECRETO
2014-1660
DECRETO
2014-1661
DECRETO
2014-1662
DECRETO
2014-1663
DECRETO
2014-1664
DECRETO
2014-1665
DECRETO
2014-1666
DECRETO
2014-1667
DECRETO
2014-1668
DECRETO
2014-1669
DECRETO
2014-1670
DECRETO
2014-1671
DECRETO
2014-1672
DECRETO
2014-1673
DECRETO
2014-1674

Relacion de facturas
Aprobación de expediente de contratación del servicio de mantenimiento del
03/06/2014 equipo dotacional del aula de estimulación multisensorial de los centros Socio15:15 Educativos
03/06/2014
15:15 Campaña de publicidad en materia de medio ambiente en el periódico el Mundo
03/06/2014
15:15 Campaña de publicidad para el Medio Ambiente
03/06/2014
15:20 Redaccion de proyectos carretera Almazora
03/06/2014
15:20 Redaccion proyectos Segorbe-Navajas y Matet - Algimia de Almonacid
03/06/2014
15:20 Redaccion proyectos tramos Caudiel Pavias y Torralba- Ayodar
03/06/2014
15:20 Redaccion proyecto Segorbe-Castellnovo
03/06/2014
16:46 Devolución garantía definitiva
03/06/2014 Aprobación de expediente contratación campaña de cine de verano y animación
16:46 musical 2014
03/06/2014
16:57 minoración cuantia suministro gasoleo C
03/06/2014
16:57 1ª prorroga mantenimientos de ascensores
03/06/2014
16:57 fusion
03/06/2014
17:00 Adjudicación taller de creación de páginas web
03/06/2014
17:00 Suministro energía electrica iberdrola comercializacion
05/06/2014
14:23 Relación de facturas
05/06/2014
14:23 Suministro herramienta oficina técnica
05/06/2014
17:51 Convocatoria pruebas selectivas profesor de música
05/06/2014
17:51 Conceder licencia sin retribución
05/06/2014 Designar funcionarios formar parte tribunal calificar proceso selectivo Consorcio
17:51 Provincial de Bomberos
06/06/2014
12:37 JUSTIFICACION POYS 2013

DECRETO
2014-1675
DECRETO
2014-1676
DECRETO
2014-1677
DECRETO
2014-1678
DECRETO

06/06/2014
12:37
06/06/2014
12:37
06/06/2014
12:37
06/06/2014
12:37
06/06/2014

JUSTIFICACION POYS 2013
JUSTIFICACION POYS 2013
JUSTIFICACION 2013
JUSTIFICACION OBRAS POYS 2013
PAGO 25% POYS 2013 DE LUCENA DEL CID
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2014-1679
DECRETO
2014-1680
DECRETO
2014-1681
DECRETO
2014-1682
DECRETO
2014-1683
DECRETO
2014-1684
DECRETO
2014-1685
DECRETO
2014-1686
DECRETO
2014-1687
DECRETO
2014-1688
DECRETO
2014-1689
DECRETO
2014-1690
DECRETO
2014-1691
DECRETO
2014-1692
DECRETO
2014-1693
DECRETO
2014-1694
DECRETO
2014-1695
DECRETO
2014-1696
DECRETO
2014-1697
DECRETO
2014-1698
DECRETO
2014-1699
DECRETO
2014-1700
DECRETO
2014-1701
DECRETO
2014-1702
DECRETO
2014-1703
DECRETO
2014-1704
DECRETO
2014-1705
DECRETO
2014-1706
DECRETO
2014-1707
DECRETO
2014-1708
DECRETO
2014-1709
DECRETO
2014-1710

12:37
06/06/2014
12:37
06/06/2014
12:37
06/06/2014
13:47
06/06/2014
13:47
06/06/2014
13:56
06/06/2014
13:57
06/06/2014
15:32
06/06/2014
15:33
06/06/2014
15:33
06/06/2014
15:33
06/06/2014
15:35
07/06/2014
10:56
07/06/2014
10:57
07/06/2014
11:00
07/06/2014
11:01
07/06/2014
11:02
07/06/2014
11:06
07/06/2014
11:07
07/06/2014
11:07
07/06/2014
11:09
07/06/2014
11:11
07/06/2014
11:13
07/06/2014
11:17
07/06/2014
11:20
09/06/2014
12:29
09/06/2014
12:29
09/06/2014
12:29
09/06/2014
12:29
09/06/2014
12:29
09/06/2014
12:29
10/06/2014
0:16

Aprobación de la Cert. nº 4 obras CPP
PAGO 25 POR CIEN OBRA DE LUCENA DEL POYS 2012
Pago facturas
Relacion de facturas
Adjudicación a Zima Export, Tran. Alsagil y Declaración desierto
Aprobación de expediente contratación de la aplicación informática para el
acceso a diversas bases de datos de la Diputación
OTORGAMIENTO ASISTENCIA JURÍDICA EN CONFLICTO COLECTIVO
Rectifica liquidacion BOP mes de abril
Recurso reposición liquidación BOP
Expediente 5 2014 de transferencias de crédito
Generación de crédito Expte.1/2014.
DECRETO PAGO FACTURA MANUEL MONTON GIMENO POR TRABAJOS
GEST.MANTEN.EXCAV.ARQ. LOS CABAÑILES.ZUCAINA
Aprobación modificación ficheros datos carater personal.
Caja Fija Nº1-2014 del OAL Patrinato de Turismo
1ª prorroga acuerdo marco Ascensores
1ª prorroga acuerdo marco Ascensores
1ª prorroga acuerdo marco ascensores
1ª prorroga acuerdo marco servicios postales
Transferencia 4-2014
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones ayuntamientos
fomento sector pesquero
Decreto de personación en procedimiento jurisdiccional
Decreto de personación en procedimiento jurisdiccional
Decreto de personación en procedimiento jurisdiccional
Facturación B.O.P. Mayo-2014
Cesar Belén Marco Breva fin interinaje
Reincorporación Funcionaria de Carrera a su puesto de trabajo
Conceder anticipo mensualidades
Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada laboral
Abonar cuota Mutualidad Abogacía mes Junio 2014
Reconocer servicios previos efectos trienios
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones acondicionamiento
ambiental zonas urbanas
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DECRETO
2014-1711
DECRETO
2014-1712
DECRETO
2014-1713
DECRETO
2014-1714
DECRETO
2014-1715
DECRETO
2014-1716
DECRETO
2014-1717
DECRETO
2014-1718
DECRETO
2014-1719
DECRETO
2014-1720
DECRETO
2014-1721
DECRETO
2014-1722
DECRETO
2014-1723
DECRETO
2014-1724
DECRETO
2014-1725
DECRETO
2014-1726
DECRETO
2014-1727
DECRETO
2014-1728
DECRETO
2014-1729
DECRETO
2014-1730
DECRETO
2014-1731
DECRETO
2014-1732
DECRETO
2014-1733
DECRETO
2014-1734
DECRETO
2014-1735
DECRETO
2014-1736
DECRETO
2014-1737
DECRETO
2014-1738
DECRETO
2014-1739
DECRETO
2014-1740
DECRETO
2014-1741
DECRETO

10/06/2014
0:16
10/06/2014
0:17
10/06/2014
0:17
10/06/2014
10:31
10/06/2014
10:31
10/06/2014
10:31
10/06/2014
10:32
10/06/2014
10:32
10/06/2014
10:32
10/06/2014
10:32
10/06/2014
14:21
12/06/2014
13:28
12/06/2014
13:29
12/06/2014
13:29
12/06/2014
13:29
12/06/2014
13:29
12/06/2014
13:30
12/06/2014
13:31
12/06/2014
13:31
12/06/2014
13:32
12/06/2014
13:32
12/06/2014
13:32
12/06/2014
13:32
12/06/2014
13:32
12/06/2014
13:46
13/06/2014
10:51
13/06/2014
10:51
13/06/2014
10:52
13/06/2014
10:52
16/06/2014
8:28
16/06/2014
11:34
16/06/2014

Designación de miembros Comisión Valoración subvenciones mejora eficiencia
energética
Designación miembros Comisión Valoración mejora eficiencia energética
beneficiarios 2013
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones auditorías
energéticas
PAGOSUBVENCION AGABALLESTAR
PAGOSUBVENCION AGA ARES
PAGOSUBVENCION AGA CAUDIEL
PAGOSUBVENCIONAGAVILAVELLA.
PAGO ANUALIDAD 2014 CONVENIO PINA
PAGO 25 POR CIEN SUBVENCION A NAVAJAS POYS 2012
PAGO ANUALIDAD 2014 CONVENIO ZORITA
Aprobación de expediente y pliegos de condiciones arrendamiento "Palau dels
Osset"
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligacion a favor de Pedro Bolos Gil
Resolución por la que se autoriza, dispone y reconoce la obligación a favor de
Soluciones Tecnicas Electrónicas S.L.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación a favor de Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
Resolución por la que se autoriza, dispone y reconoce la obligación a favor de
Libreria Babel en concepto de Stand Diputación 2014
DISPONIENDO LA BAJA POR FIN DE CONTRATO DE ENRIQUE ROIG
ADELL
Nombrar Funcionaria Interina suplir licencia maternidad
Aprobar Complemento Productividad Fija Nómina Junio
Abonar indemnización miembros tribunal Restaurador de Pintura
Conceder Funcionaria de Carrera Licencia no retribuida
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de las obligaciones a favor de European Social Network
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de las obligaciones a favor
de la FUE programa FPT
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación a favor de Jose Fabian Lopez Martinez
Resolución por la que se aprueba la autorización y disposición a favor de la FUE
programa FPT
Modificación presupuestaria Ajuste personal AJP/TRA/7/2014
JUSTIFICACION POYS 2013 BENICARLO
pago 25 por cien navajas poys 2012
PAGO 25 ONDA 2013
ANULACION DECRETO 1719
Alta en el registro de entidades culturales de la Diputacion.
Relación de facturas
Relacion de facturas
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2014-1742
DECRETO
2014-1743
DECRETO
2014-1744
DECRETO
2014-1745
DECRETO
2014-1746
DECRETO
2014-1747
DECRETO
2014-1748
DECRETO
2014-1749
DECRETO
2014-1750
DECRETO
2014-1751
DECRETO
2014-1752
DECRETO
2014-1753

11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:34
16/06/2014
11:49
16/06/2014
12:19
16/06/2014
12:19

prorroga c. derivado correos
Relacion de facturas
pago factura -Secopsa
Pago de factura
Pago factura
Relacion de facturas
Pago factura expte 59/2014
Relacion de facturas
Aprobación de expediente y pliegos para la contratación del suministro de gas
natural licuado de consumo en los Centros Socio-Educativos de Penyeta
adjudicación servicio de parque infantil
Aprobación relación de facturas nº 15/2014

PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL JEFE DEL ESTADO.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president, breument, encara que puga semblar un tema molt complex, la
veritat és que és molt senzill el que proposem, el nostre Grup sol·licita impulsar un procés
legislatiu per establir un principi d’elecció directa, per part de la ciutadania, de tots els
càrrecs públics i institucions, inclòs el Cap de l’Estat, la qual cosa garantiria el principi
d’igualtat, tan en el sufragi actiu com en el sufragi passiu i fer-ho amb un debat frac i obert
que culmine amb un referèndum. Reclamem, per tant, simplement el dret a decidir, a la gent
que puga decidir el que vullga, el model de l’Estat, d’Estat que vullga, la posició del Partit
Popular, en este tema és molt clara, la del Partit Socialista crec que no ho és tant. Jo puc
entendre que per qüestions ideològiques o per qüestions estratègiques el Partit Socialista
haja fet, s’haja convertit a la Monarquia, però el que nosaltres demanem en este moment, és
tot simplement el dret a decidir, i estic segur que el Partit Socialista segueix defensant el dret
als ciutadans i a les ciutadanes a decidir, per tant, encara que després, a l’hora de decidir,
es decanten per la Monarquia o pel que considere oportú el Partit Socialista, jo els hi
demane el suport, no li’l demane al Partit Popular perquè ja va fer explícit el n suport en la
Comissió, li demane al Partit Socialista sí el suport a la nostra moció i m’agradaria, a més a
més, que els dos Grups, donades les característiques d’esta votació, donaren llibertat de vot
als seus membres.”
Sr. Colomer:
“Sí, bon dia senyor president. Moltes gràcies.
En esta qüestió que està molt lligada a la reforma de la Constitució, evidentment estem
parlant d’un canvi en la Constitució, en les regles del joc, nosaltres, ja anuncie i tot el món és
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coneixedor, que en el proper punt de l’ordre del dia, apareix la nostra proposta que està
meridianament clara, que és una posició ferma, sostinguda durant el temps, expressada fins
i tot en este Plenari, en algun debat de fa uns mesos i és la que anem a mantenir.
Respectem el calat constitucional, democràtic, de la iniciativa del Bloc o del Grup de
Compromís, però la posició del PSOE és la posició del PSOE, del Partit que durant anys ha
contribuït a vertebrar i a fer progressar a Espanya, pel tant, jo demane un respecte per la
posició de tot el món, perquè és la base principal, és l’actitud rectora i motora de qualsevol
aproximació, o a mantindre o a canviar, que és el nostre cas, la Constitució, i a partir d’ahi
ens podem entendre adequadament.
Nosaltres, en la posició, més que legítima, d’un altre Grup i d’un altre portaveu, he de dir una
cosa òbvia, que no és la nostra, com no és la del PP, com no és la d’Esquerra Unida, que no
està aquí, vull dir, cadascú té una posició legítima, Per tant, agraïsc la invocació al meu
Grup, però bé, el meu Grup no està en este debat, està en el seu debat que és el que ve en
el punt posterior.
Reconeixent l’esforç, l’exposició i el calat, torne a dir-ho, democràtic de la proposta d’un
altre Grup, que és Compromís, nosaltres, en este punt, ens anem a abstindre.”
Sr. Sales:
“Gràcies senyor president. Senyores i senyors diputats.
Realment, ens trobem en una moció que certament ha quedat extemporània, després de la
proclamació del Rei Felip VIé el passat dènou de juny, però que com es va presentar
degudament el 3 de juny, és a dir, al dia següent de l’abdicació del Rei Juan Carles I er, crec
que és just que, al menys, puguem tindre un debat sobre la qüestió.
Efectivament, el dilluns 2 de juny, el Rei Juan Carles va anunciar la seua abdicació. La
decisió, malgrat la sorpresa, entra dins de la normalitat institucional d’una monarquia, com
ha succeït també recentment també en altres dos Monarquies europees, com son la de
Bèlgica i la de Holanda.
La normalitat, en canvi, no ha impedit que apareguen algunes opinions i dubtes com les que
planteja esta moció de Compromís i que jurídicament seria convenient aclarir.
Han aparegut alguns Partits partidaris de la república, postura legalment irreprotxable en un
règim constitucional de Monarquia Parlamentària que, com diu la Constitució, el propi
Tribunal Constitucional, no conté cap clàusula de democràcia militant, que postulen la
celebració d’un referèndum per a conèixer si el poble espanyol és partidari d’una o d’altra
forma d’Estat i per a d’això hi ha qui defensa que la dita consulta es perfectament admissible
per raons de profundització en la democratizació de l’Estat, que és com diu la moció de
Compromís, per a després posar en marxa o no la reforma constitucional, no dic que siga el
que diu la moció de Compromís, això és, entenem, és eixa postura que han presentat alguns
Partits o que han anunciat alguns Partits, entenem que és posar la carreta davant dels bous,
perquè, en efecte, l’article 92 de la Constitució diu que les decisions polítiques d’especial
transcendència poden ser sotmeses a referèndum de tots els ciutadans, és a dir, que es
tracta de sotmetre potestativament, per això diu, podran, a l’opinió pública una decisió
política que podria adoptar-se amb o sense referèndum, perquè este no seria vinculant en
cap cas.
Què és una decisió política d’especial transcendència? Evidentment pot ser moltes coses
menys una reforma constitucional, ni directa ni indirectament perquè sinó es tractaria d’un
frau de llei. Es tractaria d’un frau de llei pretendre anticipar el coneixement de l’opinió dels
espanyols per a condicionar l’opinió dels seus legítims representants, que són els membres
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del Congrés i del Senat, que són els primers que han d’opinar sobre la modificació de
qualsevol precepte de la Constitució.
Així ho imposa l’article 167 quan diu que els projectes de reforma constitucional deuran ser
aprovats per una majoria de 3/5 de cadascuna de les Cambres i també l’article 168 que diu,
a l’establir que, quan es proposara la revisió total de la Constitució o una parcial que afecte
al títol preliminar, al capítol segon, secció primera del títol primer o al títol segon, és a dir, per
tant, sempre que afecte a La Corona, es procedirà a l’aprovació del principi per majoria de
2/3 de cada Cambra i a la dissolució immediata de Les Corts. Queda, per tan, clar que, tan
en un cas com en un altre, el referèndum que, a més en este cas sí que seria vinculant, sols
pot produir-se després d’aprovada la reforma per Les Corts Generals, com estableixen els
articles abans esmentats.
Fer el contrari seria inconstitucional i vulneraria el principi de democràcia representativa que
inspira la pròpia Constitució en un assumpte transcendental que està perfectament regular
en els preceptes abans esmentats.
Queda clar, per tant, que no pot haver referèndum previ a una reforma constitucional, torne
a dir, és cert que Compromís ho planteja correctament, és a dir que, el que planteja
Compromís és que el Govern impulse un procés legislatiu que hauria de concloure
mitjançant un referèndum, correcte, però entenem, des del nostre Grup, que la raó en la que
basa Compromís la seua argumentació que és la de que l’abdicació en el seu fill suposa
situar-se en un supòsit de fet que no té cap regulació, tal com diu la moció i que l’abdicació
del Rei i el buit legal existent, obri la possibilitat de la construcció d’un nou Estat, entenem,
des del nostre Grup, que no és una afirmació correcta.
La successió hereditària en La Corona d’Espanya, que regula l’article 57 de la Constitució,
opera de manera automàtica per manament de la pròpia Constitució.
L’abdicació és un acte personal del Rei que tant sols al Monarca li correspon decidir i una
vegada presa la decisió és la pròpia Constitució la que determina qui és l’hereu i per tant qui
ha de ser proclamat Rei, de manera que cap Institució ni tampoc Les Corts Generals
poden.... – se escucha el sonido del Pleno en directo de fondo – perdó, puc continuar? No
sé jo, bé, bé, era un holograma, és a dir, no sé ací que està passant, dic, poltergeist, dic,
torne a dir, la successió hereditària a La Corona d’Espanya esta perfectament regulada en
l’article 57 de la Constitució i deia que l’abdicació és un acte personal del Rei i que ni tan
sols Les Corts Generals ahí poden influir o poden acceptar o refusar la successió en el
Príncep d’Astúries, per tant, no és cert, com diu la moció de Compromís, que la Constitució
no diu res pel que fa a l’abdicació a favor d’aquesta o una altra persona i no és cert perquè
les abdicacions o les renúncies no plantegen dubtes perquè hi ha un hereu clarament
establert, conforme a les previsions hereditàries dels números u, dos i tres de l’article 57 de
la Constitució. La llei d’abdicació, per tant, no ha estat una llei substantiva sinó simplement
una llei procedimental. No pot el Rei abdicar en qualsevol personal, el Rei només pot
abdicar en qui la Constitució diu que ha d’abdicar, en l’article 57, en l’apartat u, dos i tres.
Hagués fet falta una llei substantiva i no procedimental si hagués fet falta resoldre qualsevol
dubte de fet o de dret, que ocorreguera en l’ordre de successió a La Corona. Si no estigués
clar qui ha de ser el successor, sí que hagués fet falta una llei substantiva. És a dir, si
hagués fet falta evitar una pugna dinàstica, però això no ha fet falta donada la claredat de la
norma constitucional, per tant, des del nostre Grup entenem que els tràmits constitucionals
que s’han dut a terme són els correctes, s’han dut amb absoluta solvència i amb una
raonable normalitat.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
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“Brevíssimament perquè no vaig a entrar en un debat jurídic o constitucionalista.
Efectivament nosaltres ho hem plantejat com ho hem plantejat, vostès consideren que no és
correcte, simplement, perquè he pres nota, com a més a més es repetien, he pres nota
d’una de les seues frases que m’ha cridat força l’atenció que diu: “que els representants
polítics pregunten prèviament als seus representants què han de votar és frau de llei”, jo
crec que és democràcia.”
Sr. Sales:
“Bé, jo li torne a dir que entenem, des del nostre Grup, ens reafirmem en eixa situació
d’absoluta normalitat en un règim de Monarquia parlamentària com l’espanyol, en el que
s’ha produït esta abdicació. Jo no.. no deixa de ser sorprenent, una certa part de l’esquerra
d’este País, que després de tot el que s’ha escrit i s’ha dit, deu de seguir pensant que
l’elecció del Rei també, que al Rei també cal escollir-lo.
Demana la moció de Compromís que cal oferir a la ciutadania, ho dic per la última
intervenció, diu que és democràcia. S’ha d’oferir a la ciutadania la possibilitat de designar
mitjançant l’elecció de la ciutadania també al Cap de l’Estat, de forma directa o indirecta.
Això és important dir-ho perquè clar, fent un exercici, un xicotet exercici de memòria
històrica, perquè vostès moltes vegades, sempre tenen una certa referència de nostàlgia
cap a la Segona República i jo crec que és important fer este exercici de memòria històrica
per a recordar que la Segona República va tindre dos president i cap dels dos presidents va
ser elegit pel vot popular, cap dels dos presidents.
Alcalá Zamora va ser elegit per 362 diputats, dels 446 en desembre del 31 i Azaña el 10 de
maig, per la gran majoria de l’assemblea de diputats i de compromisaris, 754 sobre 911, que
es van reunir al Palau de Cristall del Retiro perquè no cabien a Les Corts.
Tampoc els italians, ni els alemanys trien el seu president, ho fan les seues Cambres
Legislatives. És molt notable també que els partidaris de la democràcia més directa, com és
el senyor Nomdedéu, aspiren a un sistema més personal com el presidencialista que hi ha a
França o que hi ha a Estats Units o que hi ha a Argentina, però també caldria recordar que
eixa segona República que a vostès també moltes vegades, amb una certa nostàlgia, parlen
d’ella, tampoc va arribar en cap referèndum. Van ser unes eleccions municipals que els
republicans van guanyar a les ciutats i no van guanyar en el conjunt d’Espanya.
Bé, per tant, és curiós que vullguen votar per triar el Cap de l’Estat, Partits nostàlgics d’una
segona República que no van ser capaços ni de guanyar unes eleccions en condicions ni de
fer un referèndum sobre el model d’Estat, ni d’escollir un Cap d’Estat com a president de la
República.
Parla la moció de Compromís d’aprofundir en la democratització de l’Estat, quan el cert és
que algunes de les grans figures democràtiques diuen que no és la forma de govern la que
per sí mateixa defineix la democràcia sinó que la monarquia o la república es legitimen
segons la seua capacitat de fer efectiva aquella en un país i en un moment donat.
Efectivament, supose jo que convindrem tots en preferir la República Francesa o la
República dels Estats Units per davant de la Monarquia d’Aràbia Saudí o de Bahreim, però
m’imagine que tots els que estem ací preferim la Monarquia del Regne Unit o la de Suècia
per davant de la República de Corea del Nord o de la República de Cuba, tot i que estes dos
també pareix que són un poc hereditàries.
Bé, no obstant, tots els debats són, tots els plantejaments són legítims i enriquidors - abans
comentava el senyor Colomer de la legitimitat i respecte per totes les postures - per la nostra
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part entenem que la monarquia parlamentària ... una primera aproximació o una primera
reflexió racional, pot ser els diria que la monarquia no és un sistema lògic perquè per què
hauria de ser per herència un Cap d’Estat, almenys que es crega una justificació divina del
Poder o una desigualtat de sang entre individus, no hi hauria motius per a justificar o per
privilegiar als membres d’una família en lloc de sotmetre esta qüestió a l’escrutini de les
urnes. I així que si hagueren de dissenyar un contracte social des del seu començament, pot
ser la república seria el sistema més lògic, però allò que és més racional és més estret i més
limitat en allò que possiblement siga més raonable, i és que les monarquies constitucionals
equilibren amb la seua visió de llarg termini el curtplacisme habitual de les polítiques
partidistes; la neutralitat de la monarquia, assentada en l’ample lapse temporal de la seua
visió política i salvaguardada de tempestes conjunturals, serveix d’estabilitzador automàtic
front a les crispacions habituals del dia a dia de la condemna política, i entenem, des del
nostre Grup, que la monarquia parlamentària és un règim que pot ser tan favorable a la res
pública com el millor sistema republicà, que no sols es moralment defensable sinó que
política i econòmicament homologable als països en els que el Cap d’Estat no és triat cada
cert temps.
No obstant, i per no caure en una sort de, al final d’onanisme intel·lectual, és molt senzill, qui
vullga referèndum que es presente a les eleccions generals, propose una reforma de la
Constitució, que guanye les eleccions, que s’assegure una majoria necessària de 3/5 o de
2/3 i que després propose el referèndum. Això ho van fer els nostres pares i mares un 6 de
desembre del 78 i gràcies a ells hem tingut el periode de major pau, concòrdia i progrés de
tota la nostra història.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, el voto en
contra de Compromís, y la abstención del Grupo Socialista, por mayoría aprueba el
Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y Promoción Económica de 10 de junio,
por el que se desestimaba la siguiente
MOCIÓN
“L’article 57 de la Constitució espanyola estableix taxativament el caràcter hereditari de la
Corona, i així, disposa, en el seu apartat primer, que «La Corona d’Espanya és hereditària
en els successors de SM Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica».
Com veiem, no es diu res pel que fa a la possibilitat d’abdicació en favor d’aquesta o una
altra persona ni tampoc respecte a la possibilitat de transmissió prèvia a la defunció, i
consagra l’herència com l’únic mecanisme previst per la Carta Magna, l’origen de la qual
únicament pot donar-se mortis causa.
La recent notícia feta pública el 2 de juny de 2014 d’abdicació del rei en favor del seu fill,
suposa situar-se en un supòsit de fet que no té cap regulació i al qual el Parlament ha de
donar resposta immediata.
L’única solució a la falta de regulació és la democràtica: oferir a la ciutadania la possibilitat
de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i
representatius de l’Estat espanyol, inclòs el cap de l’estat, siguen designats mitjançant
l’elecció de la ciutadania, ja siga de manera directa o a través dels seus representants, tal
com estableix l’article 23 de la Constitució espanyola.
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L’abdicació del rei i el buit legal existent obri la possibilitat de la construcció d’un estat en el
qual la ciutadania puga decidir lliurement la seua representació política i institucional, una
opció que cal regular.
Per tant, i a proposta del Grup Compromís a la Diputació, el Ple de la Diputació acorda:
1. Instar el Govern de l’Estat a impulsar el procés legislatiu pel que fa a la regulació de la
situació creada davant l’abdicació del rei en el sentit d’aprofundir en la democratització de
l’Estat espanyol i establir el principi d’elecció directa per part de la ciutadania de tots els
càrrecs públics i institucionals, inclòs el cap de l’Estat, tot garantint el principi d’igualtat de
tots els ciutadans i ciutadanes tant en el sufragi passiu com en l’actiu.
2. Aquest procés ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots els àmbits
polítics, socials i acadèmics per tal d’iniciar un debat públic sobre la democratització de
l’Estat.
3. Aquest procés haurà de concloure mitjançant un referèndum perquè de manera lliure i
directa la ciutadania puga decidir sobre els canvis en l’ordenament jurídic que aquesta
proposta requereix.”
4.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Se concede el uso de la palabra, en primer lugar al Sr. Colomer.
“Bé, moltes gràcies, senyor president.
Jo, sí que vull començar, no per un fet de nostàlgia sinó per un fet de profunda convicció
d’este Partit. Sí que vull començar exaltant els valors de la Segona República, no és
qualsevol República, no és la República de Corea ni del Congo, ni de molts exemples, ja des
d’Aristòtil, senyor Sales, sabem que tots els sistemes són susceptibles d’experimentar algun
tipus de corrupció, de degeneració, està tot molt tassat, no? però la Segona República sí
que va significar un punt de civilització, de defensa dels drets, de les llibertats... en els seus
primers articles es parlava d’una república de treballadors, a mi m’emociona la lletra i
l’esperit d’aquella Constitució i d’aquells que van defendre l’ordre constitucional i es van
deixar molts pèls en la gatera: exili, guerra, repressió, presó... i ahi va estar el PSOE i van
estar els comunistes i va estar molta gent demòcrata d’este País i a mi, crec que és un
episodi de glòria que, en un debat com el del dia d’avui en un fòrum, en una Institució
democràtica, crec oportú significar.
I, per descomptat este Partit comparteix el valor històric de la Constitució del 78, el que ha
significat, clar que sí. En els preliminars de la Comissió constitucional que va treballar el text,
el PSOE va entrar demanant, proposant república i va sortir, com el PC assumint la
monarquia parlamentària i ha sigut una singladura, un període, un recorregut històric
enormement positiu per a la convivència i podria subscriure moltes de les paraules que ha
dit vostè amb tota tranquil·litat, i van trobar un punt d’intersecció, de trobada, els demòcrates
en este País. I nosaltres, arribats aquí, 2014, pensem que som deutors d’eixe consens i
d’eixa cultura d’entendre la política i d’entre la convivència i d’entre este País i esta societat.
Les constitucions no es guanyen, no poden haver vencedors i vençuts, guanyadors i
derrotats, les constitucions, per definició, t’ho creus o no t’ho creus, però jo, nosaltres ens
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enrolem en la idea de què les constitucions es pacten, es dialoguen, es consensuen i es
tanquen d’eixa manera.
Després, cada període de govern interpretarà d’una manera més restrictiva, més raquítica,
més avançada, més progressista, més lliberal, el gran paraigües que és la llei de lleis que és
la Constitució, de tal forma que, per exemple, ha hagut un període, l’últim del nostre govern,
vostès hauran fet altres coses que no seré jo qui les destaque ni les pose en valor,
evidentment, ja ho fan vostès cada dia, però nosaltres hem fet una interpretació molt
avançada, per exemple, dels drets civils, en el darrer trajecte, en la darrera legislatura que
vam estar al govern, que va situar a Espanya, en esta Constitució i en esta Monarquia
Parlamentària, en la cimera, en l’avantguarda mundial del reconeixement dels drets
individuals i de les llibertats civils, no? I cadascú ho ha interpretat d’una manera.
Ara, fixen-se vostès, que estan larvant, estan incubant la possibilitat de privar el dret a
decidir de les dones, amb la mateixa Constitució, o interpretant a la seua manera
conservadora, per quedar-me curt ho deixaré així, la mateixa Constitució en la que caben tot
tipus d’orientació legislativa, en funció de les majories democràtiques i de les voluntats
conjunturals, periòdiques i transitòries dels ciutadans. El vot no s’hipoteca de per vida, el vot
va canviant. Hem governat tots i per les seues lleis els coneixereu i la Constitució ens a
abrigat a tots i per això fem una lectura positiva de la Constitució del 78, però han passat
molts anys, necessitem, pensem nosaltres, que quasi quaranta anys després, una nova
espenta, sobre tot, incorporar a les noves generacions. Molts dels que estem aquí no l’hem
votada la Constitució, per edat, Per tant, hem d’incorporar a molta gent, esta és la gran
premissa que ens mou, una de les grans premisses que ens mouen, incorporar a molta gent
a la cultura de l’acord, a sentir-se co-protagonistes, tal vegada per a combatre el que el CIS
ens recorda i ens fa molt de mal a tots els que estem aquí i a tota la gent que estima la
política com una cosa noble, que és la tremenda desafecció. Perquè molta gent, tal vegada,
li pilla molt lluny, no ho va viure, no va nàixer en aquell moment de bullició, de fervor per les
llibertats i per una Constitució que poguera garantir la convivència de tots. Per tant, que
moltíssims milions d’espanyols es puguen sentir protagonistes revalidant, reformulant,
reinventant l’espai constitucional, ens sembla absolutament interessant d’atendre.
L’immovilisme crea rèptils, no? l’aigua estancada no crea res positiu, Per tant, oberts a un
canvi constitucional, la nostra moció es diu “Per la reforma constitucional”, un nou pacte, un
nou horitzó ens sembla especialment interessant. Reiniciar un nou pacte de convivència i de
progrés.
Mire, fa temps que ho estem dient, no ara, després de l’abdicació que ha pillat a tot el món
per sorpresa, a no ser que algú ho sabera. Fins i tot en algun debat amb vostè, aquí, quan
ens va emplaçar a que fixarem posicions sobre el tema en un debat que vam tindre sobre
l’independentisme, sobre Catalunya, que no sé a quin sant venia, però ho vam dir, l’estat
federal, i una reforma constitucional, clar que sí.
I fins i tot en la legislatura anterior ho hem dit, necessitarem un gran pacte constitucional per
vore que fem en les diputacions provincials també, perquè estan constitucionalitzades i tal
vegada, algun dia caldrà revisar-ho. Per tant, oberts al canvi constitucional per suposat que
si.
No és ara que ho diem, després de l’abdicació del Rei, sinó que fa temps que ho estem
demanant, la reforma no pel tema puntual de la capçalera de l’Estat que ens semblaria, a
nosaltres, insuficient, obrir el canvi sols per això, important moltíssim, però sol per això
nosaltres no. davant del desafiament soberanista, independentista de crear una altra
frontera, de separar-nos dels catalans, davant d’això i front l’immobilisme re-centralitzador,
espanyolista, que representa el PP avui en dia des de Madrid, front això, ho hem proposat,
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la reforma cap a un estat federal. És l’únic Partit que ha dit una cosa nova en l’horitzó, front
al xoc de trens este famós que supose que ens preocupa sobremanera a tots els que estem
aquí. Per tant, obrir l’angular i una gran reforma constitucional.
Ho deia Ortega que no era un conjunturalista que opinava a “salto de mata” sinó des de la
reflexió, vull dir, ho deia sobre la República però sobre la república en quan a civilització, en
quan a societat, en quan a un esquema de civisme, de convivència, en quan a democràcia.
A la República que em val per al sistema que tenim, només la salva pensar en gran,
“sacudirse lo pequeño” que deia aquell, no? posar les llums llargues. Per tant, atendre tots
els temes que reclamen revisió, i ho vàrem dir, davant del desafiament separatista, front a
l’immobilisme centralista i el viure separats i trencar, crear fronteres, noves, la reforma
federal de l’Estat. L’única proposta que hi ha damunt la taula. L’Estat federal que, a més,
com a valencians ens interessa sobre manera, ens va la vida en la reforma de l’Estat federal
per a canviar el model de finançament. Saben vostès que o canvia el model de finançament
que tenim o estem condemnats, com a Generalitat i també com a ciutadans d’esta
Comunitat, a morir en l’agonia absoluta. És inviable absolutament, la Generalitat, és inviable
l’autogovern valencià si no hi ha un canvi en el model de finançament i nosaltres els situem
en el canvi federal d’Espanya i ho tenim escrit i ho tenim des de fa temps en el terreny de
l’opinió pública, en el terreny de les institucions. Els més interessats, ens va la vida, els
valencians, i per descomptat, els castellonencs.
Una segona qüestió que proposem en la moció, la clàusula social, que assegure el blindar,
esta vegada sí, perquè es va fer un canvi, controvertit, lo del article 135, per a garantir la
jerarquia, la importància del deute, abans d’altres coses, de pagar el deute. Controvertit,
estic d’acord, el meu Partit va estar, l’amenaça de la Europa conservadora, dels bancs, de
qui malauradament governe el continent, vam estar ahí, en un consens exprés. Pot ser fora
una errada, controvertit com a mínim
Haguérem hagut d’aprofitar i hem d’aprofitar l’oportunitat per a protegir i per a blindar, amb la
mateixa jerarquia, la sanitat, l’educació, la dependència, que és una llei del 2006, que és
nova, en el 78 ni la somniàvem, l’habitatge, qüestió també que ha eclosionat d’una manera
tremenda i la societat i els ciutadans reclamen que la Constitució puga emparar i abrigar,
d’una manera més sòlida, en el nucli dur, d’allò que és un dret inqüestionable, l’accés digne
a l’habitatge digne, volia dir. Els nous drets civils, les llibertats individuals, de nova
generació, també la Constitució deuria arreplegar-los.
I acabe, atendre també alguna cosa que és un clamor i no podem mirar cap a un altre
costat, hem de mirar no sols el CIS sinó el batec ciutadà. Atendre els nous mecanismes de
transparència, de lluita contra la corrupció, de regeneració democràtica, de participació. Això
és lo modern, el que no estava en l’imaginari col·lectiu del 78 i ara està i ens va la vida, o la
democràcia i la política, les institucions públiques s’asfixien d’agonia, de desafecció i de
divorci amb la gent, la gent ho reclama.
La garantia efectiva i real de la igualtat entre homes i dones. No estava tampoc com ha
d’estar avui ja en el 2014, avançant en el segle XXI de la manera que estimem que ha
d’estar.
I a la qüestió que abans ens ocupava, amb el senyor Nomdedéu. La forma d’Estat, clar que
sí, clar que sí, per què no, per què no? monarquia parlamentària o república? Per què no?
I després, tot això sotmès a una consulta perquè són les regles del joc. És l’Estat de dret i és
el que fixa la Constitució. Tot això referendat amb el vot, amb la incorporació, com deia al
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principi, de noves generacions, de milions de joves, de ciutadans, que s’incorporen a votar,
clar que sí, en referèndum, la reforma constitucional que ens pertoca. És l’imperi de la llei,
és on estem, és on militem i és on estarem.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Des del més absolut dels respectes a les postures del Partit Socialista i de qualsevol altre
Partit, eh, senyor Colomer, jo no qüestione el que vostès decidisquen, però des del més
profund respecte, també al sistema democràtic, em permetrà que subratlle les
incongruències, crec que això és just, també, sobre tot quan parlem de transparència i de la
desafecció de la ciutadania a la política. Se li han de dir les coses claretes.
Jo, presente en nom de Compromís, avuí, a la Diputació de Castelló, la mateixa proposta, la
mateixa, que va presentar el nostre únic diputat a Madrid, al Congrés, com a esmena a la llei
d’abdicació, presente exactament el mateix, per tant un discurs unívoc.
El Partit Socialista provincial presenta una proposta que no ha estat presentada al Congrés,
no ho ha estat, i que tinc els meus dubtes, legítims, de creure que el Partit Socialista en el
Congrés dels Diputats, la votara favorablement, tinc els meus dubtes.
Em resulta francament difícil d’entendre que havent governat amb majories absolutes o no
absolutes, durant tants anys, ara, en un moment en que no estan passant el seu moment
electoral i sembla que la tendència va a pitjor, ara, de prompte, se’ls hi ocórrega presentar
totes estes coses, quan no ho van fer quan tenien la possibilitat reial de fer-ho. El meu Grup
no ha tingut mai la possibilitat real de fer-ho, perquè no ens hem guanyat el suficient suport
popular, bé, doncs haurem de seguir treballant.
Vostès sí que l’han tingut i de tot això algunes coses s’hagueren pogut plantejar i no s’han
plantejat mai i es plantegen ara, per tant, escolte, difícil d’entendre tret que es tracte d’una
operació de la que vostès són conscients que no té massa trajectòria i que és bàsicament de
maquillatge.
Per repassar els cinc punts que vostès proposen, una Espanya federal, recordem i parlava
vostè de crear fronteres en Catalunya, recordem que l’inici, aixi sembla ser que hi ha una
espècie de consens global, de que l’inici de la confrontació entre Espanya i Catalunya es
produeix en el moment en que el president Zapatero diu que aprovarà l’Estatut que tinguera
Catalunya i quan arriba al Congrés no l’aprova, i no només això, ix el senyor Alfonso Guerra
i diu: “nos hemos cepillado el Estatuto” per cert el mateix senyor que se va “cepillar” el
Estatut valencià, en el seu moment, de la ma del senyor Abril Martorell, el mateix senyor que
es va “cepillar” l’Estatut valencià en aquell moment, per tant, en este punt, jo els hi de donar
una credibilitat amb tendència a zero, a zero.
Demanen la protecció constitucional, i a mi ja m’està bé intentar, d’una sèrie de drets, per
exemple de la sanitat universal que està arreplegada en els articles 40 i 43 de l’actual
Constitució; en l’educació pública que està arreplegar en l’article 27 de l’actual Constitució;
el del habitatge que està a l’article 47. una altra cosa és la legislació específica que després
es faja per a desenvolupar cadascun d’eixos articles. A mi ja em sembla bé, em sona bé,
l’esperit del que vostès diuen, de donar-li més força però clar, jo tinc el meu dret democràtic
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de dir, ara i ací, que va ser la Ministra Chacon del Partit Socialista la que va fer una llei per a
agilitzar els desnonaments que consisteixen, bàsicament, en no garantir el dret a un
habitatge digne que és el que diu l’article de la Constitució. Per tant home...
Punt tres, aprofundir en els mecanismes de transparència i regeneració democràtica, bé, es
podien haver fet coses fa cinc anys, i fa set, i fa tres, i d’ací a quatre anys. Per exemple, si
parlem de generació democràtica, una llei electoral més justa que no afavoreix el
bipartidisme, no es va fer quan tenien l’opció i la possibilitat de fer-ho.
El punt quatre parlen de la igualtat reial i efectiva entre homes i dones, doncs molt bé. Es va
plantejar en el seu moment la possibilitat, precisament, ajuntant els dos temes dels que
debatem avui, de si havia de ser Cristina o havia de ser Felip el successor legal.. ací tot el
món es va callar la boca i la igualtat de gènere, en este cas, va passar per alt. Ara la
plantegem, bé, està bé, val més tard que mai però en fi, deixe que jo subratlle les qüestions
que em semblen sorprenents.
El punt número cinc, que és el meu favorit, diu “altres aspectes rellevants com la forma
d’Estat” Parlen de transparència i no tenen ni el valor polític d’escriure en una moció en una
Diputació el que vostè ha pronunciat però que no ha escrit, és a dir o democràcia
parlamentària o república, escrigue-ho... altres aspectes rellevants com la forma d’Estat, diu,
quin dia portem, a tu te s’ha mort el pare, jo he perdut el bolígraf.. hi ha alguna cosa més
rellevant que la forma d’Estat? No ho podem escriure negre sobre blanc, quan parlem de
transparència, quan vostès estan parlant de transparència?
I després, disculpen, ho ha fet, jo li reconec senyor Colomer, el valor de dir públicament el
que ha dit de la modificació de l’article 135, perquè resulta francament cínic que proposen
una reforma constitucional de l’article 135, per a fer què? Per a tonar-la a la redacció original
que vostès van canviar en el seu moment sense consultar a ningú i sense sotmetre-ho a
l’opinió del poble, només per a retre vassallatge a un determinat model econòmic, no
democràtic o no tal, sinó un model econòmic que era primer els bancs... allò, aleshores ho
van canviar sense consultar res a ningú i ara proposen que fem exactament què?
Convindran que, com a mínim, u té el dret a subratllar estes qüestions i considerar que la
moció és oportunista.
Jo li donaré tot el valor del món a esta moció quan veja que la presenten vostès en el
Congrés, com nosaltres hem presentat la moció que jo he presentat avui en el Congrés,
idèntica, textual, simplement l’he traduïda perquè allí la vam presentar en castellà i ací puc
fer-ho en la meua llengua.
Quan vostès vagen el mateix i presenten açò en Madrid, jo em creuré que això és una
proposta real del Partit Socialista. Mentre, és una proposta, absolutament respectable, tan
respectable que jo la votaré a favor, tan respectable que la votaré a favor, del Partit
Socialista de les comarques de Castelló, que la presente ací, supose que per a contrarestar
la moció que anteriorment havíem presentat nosaltres i que vostès no han tingut el valor
polític de votar a favor.
I mire, ja dic, jo no sóc ni federalista, ni res que se li parega d’algunes de les coses que
proposen però entenc que si vostès, la seua proposta és formal i és seriosa, d’obrir una
reforma en profunditat de la Constitució, a mi em sembla bé i la vote a favor, fent abstracció
de tot el que acabe de dir, oblidant-me que qui ho presenta és algú que no ha fet res d’això
quan ha tingut la possibilitat de fer-ho i de fet, si vostès feren el mateix i feren abstracció, jo
em puc imaginar una reunió del Grup Socialista de la Diputació, en el seu despatx, si esta
moció la firmara un altre Grup, dient, bé el que proposen esta bé però ostres no podem votar
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que sí perquè nosaltres em estat fent el contrari durant tots estos anys, ens abstindrem. Tal
vegada és això el que haurien de fer en la seua moció, abstindre’s.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas tardes.
Yo también participo en este debate desde el más absoluto de los asombros, porque la
intervención y la propuesta que se lleva a cabo hoy por parte del Grupo Socialista es propia
de la de aquellos, aquellas minorías políticas que jamás han tenido ninguna responsabilidad
de gobierno.
Se propone hoy aquí, en este Pleno, la creación de un estado federal por provincias. El Sr.
Nomdedéu ha dicho que de “les comarques del nord” por no citar la palabra provincia. Pero
esto que propone aquí el PSOE, la disolución del actual estado de las autonomías para
crear, si después se tiene a bien, un estado federal, es algo que lo propone aquí i sólo aquí.
Es que todo este debate es un debate hueco, vacío. Cuando hayan españoles suficientes
que voten a Partidos que simplemente digan, con un 60% de la mayoría parlamentaria que
esto es una República y que ya está, y que la soberanía nacional se disuelve y se crean
cuantos estados queramos, ya está, es suficiente. Es decir, lo del referéndum no es
potestativo, es una obligación, es que tiene que ser así, pero el referéndum no puede pedirlo
Miguel Barrachina, Compromís o una asociación de vecinos, no, tiene que pedirlo quien
tiene la soberanía nacional y por tanto el Parlamento nacional pide que seamos una
república y lo seremos. Cuando lo pida, es decir, hasta entonces no, hasta entonces es
marear la perdiz de aquellos que tienen minoría.
Y ya lo más excéntrico, lo más extravagante que me podía imaginar es que aquellos que
teniendo diputados suficientes, senadores suficientes, puedan hacerlo y nunca lo hayan
hecho.
Yo le diré dos frases de un profesor que dice que “.. el federalismo puro – porque usted ha
hecho una defensa de la Segunda República, no, no, la Segunda República era un estado
unitario y yo les rindo el mismo tributo a aquellos que padecieron prisión, como mis dos
abuelos, por ser republicanos y profundamente españoles, pero era una república unitaria.
Lo que usted propone aquí, por escrito hoy, para asombro de todos, incluso de los de su
Partido, es un estado federal.
Le recuerdo que aquí, la única experiencia federal fue la Primera República que fue un
periodo muy divertido, muy divertido, veinte meses en los cuales disfrutamos de un gobierno
por cada dos o tres semanas, cuatro jefaturas de estado distintas en esos veinte meses y
aquí un día, en este Pleno mismo, un día 21 de julio del 73, dos columnas de militares
provenientes de Valencia, declaran en aquella república disuelta la Diputación Provincial,
esta, en la que estamos, se disolvía y nos declaramos cantón, es decir, Castellón estado
independiente. Le digo que lo que usted pide no tiene nada que ver, porque incluso ha
parafraseado a Ortega y Gasset, oiga, léase lo que Ortega le decía a Azaña que es muy
parecido de lo que Rajoy le dijo a Zapatero en el debate del Estatuto Catalán, es decir, por
eso de ser complacientes, etcétera. Léaselo, porque entonces probablemente, nos
ahorraríamos este debate.
Por tanto, le diré lo que dice un profesor de derecho que dice que “.. el federalismo puro
requeriría la disolución del Estado Español para proceder a una unión mediante decisiones
libres y que esta fórmula además de ser irrealizable, repito, fórmula, la que usted propone,
irrealizable, carece de todo sentido.. “ y dice más “.. España es una nación, no porque posee
una esencia unívoca, unionista y tal, sino porque se han generado 500 años de historia
compartida, etcétera..” todo esto lo dice Txiki Benegas, su diputado nacional, Txiki Benegas,
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su diputado nacional. Y resulta que donde usted debería presentar esta iniciativa que
pretende transformar a España en un estado federal, sus diputados nacionales por Vizcaya
dicen que esto es irrealizable. Claro, es que es de concurso, es que es de concurso, que
donde puedan hacerlo callen y aquí, donde tienen que callar, hablen. Es que es
absolutamente asombroso. Es que he escuchado unas cosas.., decir que el artículo, en esa
mezcla, estado federal quiere decir que luego te paguen más o te paguen menos, eso
tendrás que pactarlo después.
Una federación supone unir. Aquí lo que se pretende no es unir más a España. Esto es una
moción puramente defensiva, en eso comparto con el Sr. Nomdedéu, puramente defensiva,
en la que dado que no pueden plantear porque el PSOE vive una quiebra generacional y
territorial sin precedentes, de la cual no me alegro, pero es el resultado normal, es decir la
quiebra generacional, porque ustedes han llevado a sus jóvenes, en dos años y medio a
1.290 manifestaciones en Castellón, contra el PP, manifestaciones y huelgas, en las cuales
no había ninguna bandera Española, no, todas eran republicanas y ahora les cuesta, a esos
jóvenes que han sacado a la calle, decirles que, vosotros que habéis respaldado en el
Parlamento Nacional el tránsito monárquico, sois republicanos. Vivís una fractura
generacional gigante y una fractura territorial. Esto nace como respuesta en Cataluña para
tener algún discurso, estado federal. Cosa que no se comparte en ningún territorio más de
España y tampoco en el Parlamento Nacional en el cual ustedes tienen, por lo menos, en
Castellón, dos diputados, uno Ximo Puig, que esto que dice usted, podía presentarlo allí, es
que es el lugar, es decir, para reformar la Constitución el lugar es el Parlamento Nacional,
pero no porque lo diga yo, porque lo dice el artículo 168 de la Constitución. Oye, que esto se
cambia, en cuanto seamos el 60% se acabó, bien, se acabó, pero hasta entonces no
mareen la perdiz y lo que ha hecho hoy el PSOE es aquí reconocimiento, reconocimiento,
de una triste situación interna que con esta iniciativa no solamente soluciona sino que
agravan, de decir, mira, yo quiero tener discurso, meto esto de federal y lo arreglo.
Una de las cosas más chocantes que he escuchado es lo del artículo 135. Yo estaba
sentado en mi escaño en el Congreso de los Diputados, en septiembre, entonces, y se
produjo una modificación - ahora resulta que he escuchado en voz del PSOE, una
modificación con mayoría del PSOE. Era cuando se hacían colas en el Banco de España
para llevarse el dinero a casa. España estaba en situación de quiebra, entonces, lo más
gracioso que he escuchado es que esto fue producto de la Europa conservadora,
conservadora. Ha dicho el Sr. Nomdedéu que esto es cínico, se ha quedado corto. La
Europa conservadora que abocó aquel cambio en el cual decían simplemente, decían, es
decir, recibió una carta, el Sr. Zapatero recibió una carta diciéndole que o cambiaba las
normas o el Estado se hundía, o lo dejaban hundirse, con las consecuencias conocidas de
rebajas de hasta un 40% de las pensiones y hasta un 28% en los sueldos de los empleados
públicos, cosa que afortunadamente, hoy ya, con un gobierno popular, estamos muy lejos,
pero es aquella carta que le llegó a Rodríguez Zapatero, venía firmada por dos, por JeanClote Trichet que no es de mi Partido y por Miguel Cervantes Ordóñez, diputado socialista
del Partido Obrero Español, que le mandan la carta y le dicen el Gobierno español debe ser
consciente de su altísima responsabilidad para el buen funcionamiento de la zona euro y
tome medidas, y le relata las medidas, sus medidas, dictadas, escritas por un ex diputados
socialista y toman la medida, la decisión de cambiar el artículo 135 y de repente, en una de
las cincuenta provincias de España sale uno y digan oye, vamos a cambiar la Constitución,
aquí en Castellón, nosotros, vamos a cambiarla y además el artículo 135 que nos permitió
llegar a fin de mes, también lo vamos a cambiar, pero oiga, si es que eran ustedes, es que
eran ustedes los autores en el sitio idóneo, adecuado, que era el Parlamento Nacional,
quienes propusieron esto, como ahora quieren convocar al pueblo español a que vote esto?
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No, vamos a ver, lo de los referéndums está fenomenal, yo estoy a favor de todos, de todos,
todos, todos, por la república pero que los pida quien los tiene que pedir.
Si usted pregunta hoy está a favor, y lo pide Francesc Colomer, está a favor de la
desaparición del político? Que sale? Pero es que no lo tiene que pedir usted, lo tiene que
pedir el Parlamento, por tanto, esto no lo puede pedir una agrupación de vecinos, un hombre
simpático, un Partido con apuros, como es el PSPV en Castellón, no, tiene que pedirlo
donde se residencia la soberanía nacional.
Por lo tanto, el nivel de despropósito es tal que yo le omitiré leer las cinco páginas del
discurso de Txiki Benegas, porque fue el número tres del Partido Socialista Obrero Español
y quien sitúa al estado federal en los lugares en los que yo le he citado anteriormente, por
tanto, para que nos entendamos, es decir, un estado federal es agrupar distintos estados. Lo
que usted propone es un movimiento en dos tiempos, es decir, disolvamos esto, lo
disolvemos, creamos distintos estados, cada estado tiene su constitución y luego, si quieren,
se federan. O sea, el modelo que usted propone no existe en ningún lugar del mundo, lo de
tener una nación unida, como dice Benegas, durante 500 años de historia compartida y
decidir, ahora vamos a fragmentarlo en distintos estados para que luego, si quieren se
federen, sólo asegura la primera parte, la que le he citado de la etapa federal en la que
hasta Jumilla se declaró cantón independiente, por lo tanto, la de que sí, efectivamente, y
esto se disuelve y luego, si nos apetece, intentamos federarlo.
Dice, además, en este despropósito que ustedes no han sido capaces de presentar en el
Congreso de los Diputados, que no respaldaría ningún socialistas andaluz y que no
respaldaría ningún socialista catalán. Antes, yo le recuerdo que en el boletín “El Socialista”
que no era un boletín mío, era un boletín suyo, en el 31, en plena etapa laureada por usted,
reconocida de la Segunda República, los jóvenes socialistas, aquellos que piensan como
usted, decían que lucharían con su sangre para que se garantice la enseñanza en
castellano en todos los niveles educativos de Cataluña, es decir, los suyos, ustedes viven un
proceso de descomposición interna por la abdicación, por la renuncia a la lucha por lo que
han sido sus principios ideológicos históricos y ahora viene usted aquí, producto de esa
desafección territorial que viven, ustedes no pueden mantener el mismo discurso en ninguna
parte, es decir, hay lugares donde ocultan la bandera de España y otros lugares donde la
enseñan. No pueden, y eso se lo digo sinceramente, yo si me siento profundamente
español, eso es una desgracia, no hallar en toda la izquierda española alguien capaz de
decir lo mismo en Éibar, en Sabadell o en Sevilla, eso es una desgracia, pero claro que de
sus desgracias venga usted a exhibirlas como un gran mérito y decir yo vivo una fractura
generacional, mis jóvenes no me votan y no me van a volver a votar, yo vivo una fractura
territorial, hay sitios donde ya no puedo decir lo mismo, y lo traiga aquí exhibiendo quebrar
España para federarla posteriormente como un mérito, me parece que es poner por escrito
el PSPV en Castellón está muerto, es decir, este es el texto resumen, la última línea que
debía recoger usted en esta propuesta de estado federal que imagino que sus dos diputados
nacionales estarán corriendo al registro de entrada para registrar esta solicitud. Imagino,
quiero imaginar que usted guarda alguna conexión, todavía, con una de su propio municipio
y el otro Secretario General de los socialistas, imagino. Esto que han presentado ustedes
aquí ¿serían capaces de presentarlo sus diputados nacionales, o tampoco en Castellón?
¿Tampoco son capaces en Castellón de ponerse de acuerdo para defender este mismo,
este mismo texto?
Dice, el segundo de los aspectos y voy a ir concluyendo, el segundo de los aspectos, que lo
que quieren es, además de federar, de crear ese estado federal, que se garantice la sanidad
universal, el derecho a la educación, la vivienda, oiga, es que está usted leyendo la
Constitución Española. Artículo 27 derecho a la educación, que además es gratuita; artículo
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39 a la protección social; artículo 43 a la protección de la salud; artículo 47 a disfrutar de una
vivienda digna. Si no es por ponerlo por escrito, es que probablemente las constituciones
con más derechos del mundo, si es que no es poner buenos propósitos, es conseguirlos, si
es que eso ya está. El derecho al empleo, a una vivienda digna, ya está, ya existe.
El problema es tener buenos propósitos y hacer políticas que te generen el resultado
opuesto, es decir el resultado, yo jamás, nunca he pensado que el socialismo tenga malos
propósitos, es decir, me parece, el conjunto de diputados un grupo de personas con buenos
propósitos cuyas políticas arruinan a los países y consiguen exactamente lo contrario de
aquello por lo que luchan. Aquí, en España y en el resto del mundo. No conozco ningún
ejemplo de éxito del socialismo y si lo hay me gustaría, hoy mismo, aprenderlo.
Por tanto, el conjunto de derechos que se pretende invocar en ese presunto estado federal,
están todos ellos recogidos.
Mire, no me voy a extender y concluyo ya, Sr. Presidente, pero la referencia, la referencia a
que hay que profundizar en la garantía real, en fin, es que hay un artículo, el 14, que le
gustará más o le gustará menos pero dice que los españoles son iguales antes la ley, dice
que no puede haber discriminación, que no existe, ni por motivo de nacimiento, ni de raza, ni
de sexo ni de religión. Es que ya existe, es que lo que usted dice, salvo esta kafkiana
aportación de que el artículo 135 que ustedes modificaron para que nos siguiese llegando
dinero de Europa, que ahora pretende someterlo a referéndum, salvo eso y lo de constituir a
España en un estado federal, lo demás son cosas perfectamente existentes en la
Constitución. Otra cosa es que quienes nos han gobernado durante más tiempo en la
vigencia de esa Constitución, lo que hayan hecho hayan sido incapaces o capaces de
conseguirlo, pero el propósito, escrito, esos mismos, ya están.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Presidente:
“Moltes gràcies. Donem, pas al segon torn. He segut tremendament flexible en els temps en
varis portaveus dels que han intervingut fins ara. Els demane que intenten cenyir-se als
temps prevists en ares a l’agilitat i poder passar del punt quart d’este Plenari, que fa una
hora que estem ací.”
Sr. Colomer:
“Moltes gràcies.
No m’esperava la intervenció de, especialment del senyor Barrachina, bé, veig una mena de
convergència, no, en este debat, justet, el PSOE, que és el Partit que jo crec que més es
sembla, és la nostra opinió, a la societat espanyola, en les seues contradiccions, en la seua
diversitat, en les seues diferències, en la vocació unitària... és curiós no? Estaran molt
nerviosos, jo crec que estrena el càrrec, aprofite per a felicitar-lo de tot cor, senyor
Barrachina, doncs en una intencionalitat que jo crec que està molt lluny, el més distant, el
més contrari a la Constitució, a l’actitud, a l’esperit constitucionalista, és l’enfocament que
acaben de fer, és subratllar les diferències. És que no existiria la Constitució del 78, hi ha
dos maneres d’afrontar el debat constitucional, constituent i constitucionalista que és l’actitud
del consens, d’interpretar la diferència, d’arribar a acords, a un punt d’intersecció o colpejar
l’adversari, que tenim mil moments en este Plenari, en una legislatura i en mil punts de
l’agenda política, però quan parlem de Constitució, l’actitud de menyspreu al rival, a
l’adversari, subratllar expressa i explícitament, fent un esforç, a més per traure elements de
la política de tots els temps, parlar de la manera de ser de l’altre Partit, de com ens
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organitzem. Vostè sap, senyor Barrachina lo arriscat que és parlar de la casa de l’altre? Que
vol que li parle jo de la seua? Vol que li parle jo de la seua? En un moment donat del seu
discurs ha parlat de quan la reforma del 135, de l’angoixa que vivia l’estat espanyol i tota
l’Europa mediterrània pel tema del Banc Central i el tema de les polítiques de Brussel·les, és
a dir, “cuando la gente aguardaba colas para sacar el dinero de los bancos” vostè sap en
què he pensat jo? “de sacar el dinero, parlem de sacar el dinero cap a Suïssa? Parlem de la
medul·la, del cor, del finançament del Partit Popular?
Estem parlant de la Constitució, un respecte, una actitud diferent. Escolte, jo he parlat de la
nostra proposta de reforma constitucional, reforma constitucional, posada de manifest en la
cimera de Granada per tot el PSOE de tota Espanya, no s’entera, vol parlar de la casa dels
demés sense barallar la literatura.. jo no sé quin còmic de “risa” o quin “tebeo” de mala mort
deu informar el senyor Barrachina i quina capacitat d’intoxicar i de manipular. Escolte, la
posició del PSOE.. la posició oficial.. vol que li parle de Monago, vol que li parle de Bàrc..,
vol que li parle de versos lliures que hi haurà a tot arreu, de gent estrafalària que el seu
Partit n’està plena. Vostè em diu, és que sus jóvenes del 31, home, preguntem pels seus, no
els seus, perquè sé els seus orígens, senyor Barrachina, a més, sap que el respecte en eixe
sentit, especialment, però i els joves de vostès dels 31? Quina classe de literatura i
d’actituds gastaven als anys 30 la dreta espanyola? Però no cal la dreta del 31, la del 78, si
van votar en contra del tema de l’estat de les autonomies.. vull dir, jo no he vingut hui aquí a
fer arqueologia, he vingut a constatar que després de quasi quaranta anys hi ha elements de
la realitat política de milions de joves, en una, que protagonitzen una enorme desafecció per
la política, per la vida pública, per les institucions... Crec que seria important plantejar i ho
hem de fer junts o no ho farem, o ho fem junts o no ho farem. Jo no imagine una Constitució
sense el PP i no imagine una Constitució en els postulats del PSOE, de màxims, haurem de
deixar-nos molts pels en la gatera, haurem de buscar molts punts d’intersecció, molt de
consens per a trobar un programa de mínims que faça possible viure, conviure quaranta
anys més i ahí és on nosaltres em identificat una sèrie d’elements que són molt importants,
perquè vostè em diu, el tema de la vivenda ja està arreplegat, el tema de l’ocupació ja està
arreplegat... amb cinc milions o sis d’aturats, vostè creu que la Constitució es suficientment
protectora i valenta? No caldrà elevar el dret a l’ocupació, no cal donar-li més jerarquia o
l’accés a la vivenda, no haurà d’estar més protegit? Com altres drets que sí que estan més
protegits. Vostè no sap que els drets estan jerarquitzats i que hi ha diversos nivells
d’exigència? Vostè sap el que és un dret subjectiu? Reclamable en els Tribunals ordinaris de
justícia si no te’l satisfan.
La última, la llei de la dependència, pots reclamar-lo.
Vostè no sap la tremenda i positiva revolució que significa això, doncs ahí és on nosaltres
pensem que s’han de constitucionalitzar molts drets que estan en la Constitució. La
Constitució parla de tot, d’absolutament tot però en esta Constitució hi ha sis milions de
parats i hi ha molta gent que, tal vegada, està a l’intempèrie, desprotegida, per tant, la
Constitució és millorable? Ho ha de ser, s’ha d’intentar millorar, per descomptat que si.
I mire, és curiós no, que en esta Sala d’excessos, que no és precisament laica, en esta Sala,
que ha sigut una... hi ha gent que pensa que vostès en realitat no són ni monàrquics, ni
republicans, el que són, ja que parlava de genealogia, cacics, cacics, de tota la vida, hereus
del caciquisme, i clar, que ara els salvapàtries ens vinguen a nosaltres, a donar lliçons i a
donar, per un costat i per l’altre, el certificat de puresa constitucional, que ens perdonen la
vida i que puguem respirar, doncs, sincerament és una broma pesada de mal gust. Aquí,
rebent lliçons de tot el món, quan la veritat, deurien ser un poquet més humils.
Mire, i acabe, jo demanaria un respecte, un respecte i sobre tot rigor en els argumentaris. En
Les Corts Generals, tan en el Congrés com en el Senat, este Partit ja ha proposat la reforma

Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554

Página 26 de 94

federal d’Espanya, ja ho ha proposat, és que no s’informa. S’informa a traves de “susurros”,
de “bulos”, de mitges veritats.. i vostè és tot un secretari general del PP de la Província de
Castelló, o coordinador general i vicepresident d’esta Institució, deuria ser més rigorós,
deuria ser més rigorós i front el desafiament soberanista de la independència de Catalunya
que tenim en novembre plantejada, entre això i l’immobilisme ultranacionalista espanyolista,
hi ha un espai de trobada, que és l’espai de l’estat federal, que vostè deliberadament ha
confós en la ruptura d’Espanya, en la misèria d’Espanya, en la fragmentació d’Espanya i no
se.. ho ha confós en la confederació probablement. I vostè sap que en el top ten de països
més avançats del món, diríem Alemanya i molts, són federals, els Estats Units, hi ha
quantitats de països en estructura federal.
Vostè ho ha mesclat tot, m’ha decebut des del punt de vista teòric, conceptual, no pot fer
una intervenció amb lo intel·ligent que és, mesclant-ho tot, mesclant les lleis que hem fet,
mesclant el 31, mesclant-ho tot, que la veritat no ajuda per a res a este debat.
Mire, sobra confrontació, si volem un debat de reforma constitucional necessitem trencar la
desafecció ciutadana, nosaltres tenim una estratègia, tenim un pla a compartir, a compartir,
o no serà, o tenim claríssim, ho he tingut sempre, sempre que he qüestionat l’existència de
la Diputació, que ho he fet en esta Sala i no m’amague, ho he dit, o algun dia ens posem
d’acord amb el PP i amb totes les forces, però bàsicament en les majoritàries, o no hi haurà
un altre model d’organitzar-nos. És imprescindible que tot el món tinguem humilitat. Ara, si
fem un debat i el primer que fas és pegar-li al contrari, doncs la veritat ahí va a ser molt
complicat.
Mire, a partir d’ahi, el que nosaltres fem, en esta Diputació, perquè el tema està al carrer, és
plantejar-lo, des de la més absoluta humilitat però raonant, un per un, tots els arguments que
li hem dit. No volem, i acabe senyor president, una democràcia, el pitjor que ens podia
passar és, una democràcia sense demòcrates, una democràcia sense ciutadans que
estimen el sistema, i la desafecció és tan gran i vostès no s’enteren de res, al menys,
nosaltres, amb mil problemes que tenim, però vostès és que en tenen dos mil, és que en
tenen dos mil i no parlem d’incompliments i van dir que baixarien els... cinquanta impostos
han pujat, i ara l’última reforma, no vull entrar en tot això, front el seu immobilisme, la
preocupació extrema de no saber interpretar el que vol el carrer, per tant, no menyspreen
tant als Partits, que jo no sé si som valents o ho deixem de ser però que, almenys, posem
una agenda nova, una agenda nova, damunt la taula, a altres que viuen, em permetran,
engolfats en un immobilisme que ens du a la desafecció absoluta i a viure la política a
rastres. I amb nosaltres, si ho podem evitar, per descomptat, no conten.”
Sr. Nomdedéu:
“Jo també seré molt breu senyor president. No he subratllat diferències sinó incongruències
de qui podent fer-ho no ho ha fet, ho ha fet el contrari; dos, el senyor Benegas, que no és
cap autoritat en dret administratiu ni res, confon l’estat federal en l’estat confederal i tres, per
a la tranquil·litat del senyor Barrachina, província.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
El tono de mi intervención es que ha sido la respuesta lógica a una verdadera provocación.
Si el PSOE fuese un solo partido y se creyese lo que el Sr. Colomer ha dicho, este mismo
texto estaría siendo debatido en el Congreso y en el Senado. Este texto es impresentable
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por cualquier socialista nacional, reitero, es un texto impresentable por cualquier socialista
sentado en el Parlamento nacional, y usted me puede desmentir hoy mismo. Puede
decirme, no, no, hay un diputado, Ximo Puig, de aquí de mi provincia, que lo va a presentar,
es decir, que este texto que hemos presentado, claro es que es un texto, permítame, y se
que no habrá sido usted, pero abronque al redactor del texto porque es que llega a
proponer, al final, después de haber cambiado esto a una federación, decir, y además que
se vote en referéndum. Oiga, pero es que la Constitución tiene un título décimo dedicado
sólo a eso, a decir que esto o lo votamos todos, porque todos y en concreto el 90% de los
castellonenses y españoles, o lo votamos entre todos o no sale adelante. Claro, entonces,
como una concesión graciable, en la sexta petición de su propuesta dice, y además
queremos que sea sometido a referéndum, miren, es que es obligatorio, el referéndum es
obligatorio, claro, lo del artículo 135, el cambio que ustedes propusieron a instancias de
ustedes mismos, es decir, a instancias de Miguel Ángel Fernández Ordóñez que ha sido el
único gobernador del Banco de España impuesto por un gobierno fuera de la carrera y
poniendo a un diputado y en contra del Grupo mayoritario, el único, hasta que lo ha cesado
Mariano Rajoy, recuerde que fue el de la estafa de las preferentes a nuestros jubilados,
etcétera. Claro, que usted diga que es la Europa conservadora la que le obligó a corregir la
Constitución para decir, España pagará sus deudas, que diga que fue la Europa
conservadora, es una auténtica provocación.
Eso lo puede decir cualquiera que no estuviese allí, cualquiera, es decir, cualquiera que no
estuviese allí, pero el que estaba allí, proponente y además mayoritario, y yo lo que le he
leído, le resultará muy doloroso pero es que estos son los que tiene sentados usted en
Madrid. Le resultará muy doloroso escuchar eso que le he citado anteriormente y las
referencias que he hecho a sus propuestas, España es una nación porque cuenta con más
de 500 años de historia compartida y, por tanto, además de irrealizable carece de todo
sentido proponer la disolución del Estado español para convertirlo en una federación. Será
doloroso, será doloroso pero esto es lo que dicen sus representantes, hoy, en Madrid, los
suyos, hoy en Madrid. Es decir, Txiki Benegas, es un discurso de ocho hojas, por tanto, para
nosotros lo fácil sería que ustedes se pusiesen de acuerdo con ustedes mismos y
debatiésemos con un solo Partido.
Uno de los motivos, parece que el de mayor fundamento, el de mayor calado para
desvertebrar España y constituir un estado federal, es que esta generación no ha votado,
ya, y la Constitución de Estados Unidos que es de mil ochocientos setenta y... mil
setecientos ochenta y siete, es decir, la han votado muchos de los vivos? Porque si hay
algún estadounidense vivo, que ha votado la Constitución me gustaría conocerlo. Es decir, si
la Constitución de 1787 americana, el país más próspero del mundo, la ha votado alguien,
me gustaría conocerlo porque estaría encantado en saludar a una momia, probablemente.
Por tanto, es un argumento que, obviamente, se cae por su propio peso, no necesita ni
siquiera rebatirse. Que al final, y esto me alegra, que al final, usted crea que le ganamos las
elecciones porque somos unos caciques, a usted le inmoviliza. ¿Qué más pueden hacer
ustedes para perder elecciones? Pues pensar que como somos caciques nos votan
siempre.
Me ha recordado una zona, que es la zona de esta provincia más parecida al caciquismo,
que cuando efectivamente entran las tropas y disuelven esta Diputación en la única
experiencia federal, como la que usted propone, cuando entran el 21 de julio de 1873, un
estado, nuestro cantón, que duró sólo quince días, dicen que por la oposición que se
produjo en el Maestrazgo, por los carlistas, que era una zona caciquil y eso sí, eso sí que
me recuerda una zona, hay una zona con una sola radio, con una sola tele, con un solo
periódico. En el norte de esta provincia, en el norte de este provincia, y justamente es el
mismo al que usted le puede dar el papel y decirle oye, estos que me han dicho que no soy
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capaz de presentarlo en Madrid, hazme el favor, sálvame el debate porque esta mañana
hemos hecho el ridículo, preséntamelo tú, o la de su pueblo que se lo presente, pero claro,
es una forma de quedar tan en evidencia que era absolutamente innecesario.
Ha presentado usted una moción puramente defensiva porque se le anticipó y Compromís
presentó una antes sobre la votación de república o monarquía, que digo que estamos de
acuerdo, que votaremos todo lo que el Parlamento nos diga, todo, sólo hace falta que nos lo
diga el 60% de los diputados, todo, lo votaremos todo y lo acataremos democráticamente,
con deportividad, todo, sin marear la perdiz, todo.
Ha presentado una propuesta puramente defensiva para al final poner en evidencia lo que
son carencias territoriales y generacionales, enormes, de su formación política que,
evidentemente, con ese canto de sirenas de estado federal sin contenido, usted no consigue
resolver.
Gracias.”
Finalizadas las intervenciones, con los votos a favor del Grupo Popular, y los votos en contra
del Grupo Socialista y de Compromís, el Pleno, por mayoría, aprueba el Dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Promoción Económica de 10 de junio, por el que se
desestima la siguiente
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució de 1978, sorgida d’un ampli consens i del diàleg de la transició, fa temps que
mostra símptomes d’esgotament. Han passat més de 35 anys des de la seua aprovació i en
este temps la societat espanyola ha canviat profundament.
La ciutadania demanda canvis. Canvis en profunditat. I la Constitució espanyola ha de ser el
marc on es plasmen estes reformes. La Constitució es pot i s’ha de reformar de manera
democràtica i, com al 1978, buscant el major i més ampli consens possible, amb un nou
pacte intergeneracional.
No parlem únicament de la forma d'Estat. El debat s’ha de centrar en una reforma
constitucional que abaste totes les demandes socials, econòmiques, de garanties jurídiques
i drets ciutadans.
L'actual formulació de la Constitució Espanyola ja ha complert el seu paper. I cal un nou
pacte constitucional global que actualitze el nostre pacte de convivència i incorpore a les
generacions més joves, que han nascut en democràcia, al consens constitucional.
La Constitució es pot i s’ha de reformar, de forma democràtica i complint els mecanismes
que estableix l'Estat de Dret.
Per tot això, el Grup Socialista de la Diputació de Castelló presenta per a la seua
consideració i aprovació pel Ple els següents
ACORDS
1.- Proposar una reforma de la Constitució espanyola que contemple almenys els següents
acords:
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A- Un nou disseny d'Espanya com a un Estat Federal. Amb finançament i
competències justes i clarament definides.
B- Una clàusula social que assegure la protecció constitucional del dret a la sanitat
universal, a l’educació pública, a l’habitatge i a la garantia social.
C- Un aprofundiment dels mecanismes de transparència i regeneració democràtica i
dels drets de participació de la ciutadania en la vida pública.
D- La garantia d’igualtat, real i efectiva, entre homes i dones.
E- Altres aspectes rellevants com la forma d'Estat o la revisió de la reforma de
l’article 135.
2.- Sol·licitar que esta reforma constitucional siga votada en referèndum per tota la
ciutadania tal com estableix la mateixa Constitució.
3.- Donar trasllat d'este acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Comunitat, i als grups
polítics del Congrés i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la FEMP.”
5.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
SOBRE LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE APOYO A LA ALIMENTACIÓN INFANTIL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Enmienda de Sustitución, por parte del
Grupo Popular.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Colomer.
“Molt bé, moltes gràcies.
Mire, és un tema que guarda una estreta relació amb els principis constitucionals però en el
contrast amb la vida pràctica i amb el que està patint la nostra societat en matèria d’una
cosa tan bàsica i elemental, jo crec que és el primer nivell de defensa, la primera trinxera de
la Constitució, seria garantir la nutrició i l’alimentació als menors. Per cert, m’acaben
d’enviar, hi ha molts exemples, un breu parèntesi, senyor president, “diputades del PP que
se reclamen republicanes, en este moment. Jo, mai utilitzaria açò per a esmenar-li la plana a
la posició oficial del meu Partit. Jo crec que vostès no són.. també hi ha de republicans?
Perfecte. És significatiu això del PP? Entra en contradicció en l’aposta ferma en els balcons
de Gènova de “viva el Rey y viva la Monarquía”? No, veritat? Es pot suportar eixa lleu
contradicció? Clar que es pot suportar. Absolutament es pot suportar.
Mire, hi ha un diagnòstic molt greu, pensem que és dramàtic, de rostres més cruels de la
crisi, que és l’augment, sens dubte de la pobresa i l’exclusió. Jo no se si això serà també
una invenció del Partit Socialista, en tot cas la compartim amb el Institut Nacional de
Estadística, que supose que depèn d’algun govern que radica, ja siga en república, en
monarquia o en el que siga, d’acord, la UNICEF, que també coneix tota mena de sistemes,
Save de Children, Creu Roja, Caritas.
Hi ha un punt de trobada, un diagnòstic contundent sobre la determinació de que Espanya
som, i nosaltres els valencians, especialment, els subcampions d’Europa, els subcampions
d’Europa, després de Romania, en la pobresa infantil. I un tema que preocupa especialment,
el problema, donada la privació material severa que, a partir de la crisi, les mesures que

Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554

Página 30 de 94

s’han pres, han generat problemes d’alimentació correcta en molts menors. És una certesa
absoluta que l’impacte, la mala nutrició pot condicionar la resta de la vida de les persones.
Per tan estem davant d’un problema social que es pot reaccionar o no es pot reaccionar.
Nosaltres li demanem a esta Diputació que desperte, que reaccione. Que això té a vore amb
l’escut que tenen dalt, que ha de vore amb la simbologia, que ha de vore amb els símbols,
després parlarem dels símbols, però el símbol mes gran que té un país i una societat és la
seua gent, els seus anhels, les seues misèries, les seues dificultats, les seues esperances,
els seus sofriments..
Capgirar el dolor en benestar és un objectiu irrenunciable, és l’esperit i la lletra de la
Constitució, d’esta i de la que vindrà, perquè segur que tard o d’hora es reformarà. Ja s’ha
reformat vàries vegades i no s’ha esgarrat ningú les vestidures i continuarem reformant-la i
segurament, i això no ho ha entès, i ha atacat fort en eixa línia de flotació nostra, que jo
torne a defensar. Clar blindar en la Constitució aspectes com este, com la moció que avui
defensem, com és la alimentació garantida i la nutrició correcta dels menors, en el marc d’un
sistema d’esbarjo, de temps lliure, però en el model educatiu que no pot experimentar ni
conèixer interrupcions perverses que generen mes exclusió i fam i misèria. L’estampa de
vore a persones, a éssers humans escarbant contenidors no està a la Constitució i la
Constitució ha de jugar més fort en el repartiment de la riquesa i en la lluita per la igualtat.
Espanya, cada vegada és un país més desigual, ho diuen totes les institucions tècniques,
internacionals, que es dediquen a examinar i a estudiar estes qüestions.
Reforçar els sectors més vulnerables, en este cas els xiquets, també significa i està
demostrat, perquè hi ha experiència acumulada en la història, significa sortir més reforçats
d’un període de crisi que és el que estem vivint en este moment.
Mireu, els menjadors escolars juguen un paper clau, un paper fonamental per mitigar estos
desajustos i estes injustícies al llarg de tot l’any però arriba l’estiu i és un gran problema.
Segurament, senyora Pallardó, si vostè em contesta, estarem d’acord, arriba l’estiu i és un
gran problema per la discontinuïtat, per la interrupció i perquè moltes famílies troben un gran
buit, un gran problema, en la nutrició dels seus menos. També a la província de Castelló.
especialment a la Comunitat Valenciana.
Per tant, es deuen mantenir amb un pla específic i suficient. Eixa és la nostra observació
bàsica. Què em demanat? Que d’acord amb els ajuntaments i amb les ONG’s i la comunitat
escolar, els centres educatius, es puga establir una estratègia per a omplir el buit que hi ha
entre juny i setembre. És cert, la senyora Pallardó, he de reconèixer, l’interés que ha tingut
en que poguérem ser sensibles a un decret que fa molt poquet, el 18 d’este mes, ha sortit
per part de la Generalitat, atenent a una disposició, a un programa que ha activat el
ministeri, la senyora Mato, vull dir, tampoc ha sigut ni iniciativa de la Generalitat, ni iniciativa,
molt menys, d’esta Diputació, un poc a remolque però ha vingut. Ha vingut clar, però és una
ordre, atenció, que arriba tard i mal. Avui acaba el termini per a que els ajuntaments
presenten les sol·licituds, la Generalitat tindrà vint dies, ens plantarem a final de juliol per
activar la contractació de les empreses o dels serveis que s’hagen de consolidar o treballar
durant l’estiu per a cobrir estes necessitats.
Només per a pobles de més de 20.000 habitants. Senyor Moliner active’s, desperte, nomes
per a pobles de més de 20.000 habitants. A la província de Castelló només hi ha huit pobles
de més de vint mil habitants. La resta a la intempèrie. La resta ha de demostrar que al
menys hi ha un cupo de vint menors en dificultats, es deixaran fora quantitat i quantitat de
petites realitats de municipis, de territori i de persones i d’éssers humans.
No m’agrada posar-la com a exemple, però li pot ajudar a despertar, la Diputació de
València ha posat 500.000 euros damunt la taula, per a cobrir als municipis menors de
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20.000 habitants. Aquí no reaccionem, aquí no reaccionem mai, ni un cèntim, la més mínima
sensibilitat, a remolque que el que ve de Madrid, fa escala tècnica en València, tard i mal,
poc, que menysprea a la quasi totalitat, a 110 municipis de la província de Castelló.
Reaccionen, reaccionen! És un dret universal. On hi ha un xiquet amb problemes i dificultats
d’esta naturalesa, no poden haver ràtios de que els pobles de menys de vint mil si
demostres que en tens vint xiquets en situació de fam, podràs entrar, perquè a més l’ordre,
que ens l’hem estudiada absolutament, amb lupa, no reclama que la persona susceptible
d’entrar en el programa estiga empadronada, tampoc val qualsevol tipus de transport per a
traslladar-los a poblacions de més de 20.000 perquè, a més, no esta contemplat ni el
transport ni la obligació d’estar empadronats, per tant, hi ha una línia d’exclusió i de
menyspreu a la realitat i a la fisonomia administrativa dels pobles de la província de Castelló,
que vostè deuria reaccionar.
Esta ordre de la Generalitat no ens val, no ens val. Valdrà per altres zones metropolitanes
amb unes demografies distintes, però a Castelló no ens val. Estan dormint, han de
despertar, preocupen-se d’açò, és la interpretació mínimament humanitària del text de la
Constitució del que parlàvem abans.
Per tant, hem intentar proposar una moció per a que reaccionen i per a que estiguen a
l’alçada d’estes lamentables, més que lamentables circumstàncies.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Realment, pocs arguments que afegir als pronunciats pel portaveu socialista. Nosaltres
també hem estat mirant l’ordre de València, de la Conselleria i trobàvem exactament els
mateixos problemes. Espere que la senyora diputada ens diga que no ho hem entès i que no
és així perquè sinó, efectivament queden fora de la possibilitat d’acollir-se a l’ordre de la
Conselleria, doncs això, dels 135, 120 o 118 municipis de la província de Castelló i això
sembla, absolutament, em sembla escandalós, sobre tot, quan, a més a més, és veritat que
en altres Diputacions sí que ho han resolt.
La proposta que també tenim ací, que es va aprovar a la Diputació de València, amb eixos
500.000 euros diu “.. podran afegir-se al programa o adherir-se al programa els ajuntaments
de dret inferiors a 20.000 habitants... - precisament per a compensar la diferència esta - ..
que no hagen sol·licitat ajudes de cap naturalesa anàloga a la Generalitat, amb la qual cosa,
en la Diputació de València o en la província de València els municipis sí que tenen eixa
cobertura en tots els municipis amb independència de la població, una cosa la fa la
Conselleria i la que no la suplementa la Diputació, i nosaltres estenem que ací no ho fem,
tret a que ara vostè em traga de l’error i em sembla espectacularment dramàtic que 120
municipis o 125 municipis queden fora de l’ajuda. Em sembla inexplicable, de fet, de fet
espere una explicació, honestament, espera que la senyora Pallardó que supose que, com a
responsable de l’àrea és qui intervindrà ara, ens explique que estem absolutament
equivocats i que no és així, que l’ordre de Conselleria diu una cosa que jo no he sabut trobar
en el Diari Oficial de la Generalitat o que nosaltres sí que tenim un programa. Perquè al final,
per lligar-ho en el que deia abans el senyor Barrachina i que hem dit de vegades, també,
veuen per què a mi no m’acaba d’agradar el sistema este de les diputacions? Perquè al
final, en els drets, en les obligacions tots som igual, perquè a l’hora de pagar impostos, els
impostos els decideix el Govern central i la Generalitat en un percentatge, però els drets, al
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final els acaba decidint, per exemple, esta Diputació. Per quina raó un xiquet de Cinctorres
ha de tindre menys possibilitats d’acollir-se a una ajuda determinada que un d’un municipi de
la província de València? Per quina raó si som iguals a l’hora de pagar els nostres impostos
som diferents a l’hora de rebre drets? A mi em sembla que, ni tan sols compleix el principi
d’igualtat jurídica i de.. per tant, escolte, o vostès es posen d’acord, les diputacions i fan els
mateixos programes i, aleshores, encara té menys sentit la Diputació com a tal, perquè si
hem de fer el mateix en un organisme que incloga les tres diputacions, això es diu
Generalitat, i si no, doncs, trobe que no té absolutament cap justificació que en un lloc
tingues uns drets i en un altre tingues uns altres drets, quan en un lloc i en l’altre tens les
mateixes obligacions.”
Sra. Pallardó:
“Gràcies senyor president, senyor Colomer, senyor Nomdedéu:
No vaig a fer demagògia d’aquest tema ni vaig a utilitzar-la en cap sentit perquè ja els he dit
moltes vegades que els temes socials cap treballar-los en rigor i cap treballar-los en molt de
respecte i no fer altres coses i crega’m que si jo volguera ser demagògica en estos i altres
temes podria ser-ho perquè puc i perquè sé, però no vull fer-ho.
Mire, el Grup Popular presentem una esmena a la moció que ha presentat el Partit Socialista
perquè demanen en la seua moció un pla de recolzament a l’alimentació infantil,
efectivament quan el Ple del Consell en una ordre d’ajudes del 16 de juny aprova eixa ordre
d’ajudes que el que fa és que implica un programa integral d’atenció a tots els menors en
risc d’exclusió social, que ha nosaltres sí ens val, senyor Colomer, a nosaltres sí ens val.
Un pla amb una dotació d’un milió dos-cents mil euros que permetrà finançar les activitats en
període estival de menors que formen part d’unitats de convivència en situació de privació
material severa.
1.200.000 euros dels quals el Ministeri de Sanitat, Benestar Social i Igualtat aporta 950.000 i
la resta, 250.000 els aporta la Generalitat Valenciana.
Aquest pla combina l’atenció, les necessitats bàsiques dels menors, on s’inclou eixes
necessitats alimentàries de les que vostè parla en la seua moció, amb activitats d’oci,
recreatives, cíviques, socials i un llarg etcètera.
Un pla dirigit al finançament d’escoles d’estiu, de campaments, d’aplecs, etcètera, la figura
que els ajuntaments trien i, en definitiva, en els quals hi haja unes places que siguen
gratuïtes per als menors que venen i que viuen en risc d’exclusió social.
Estem parlant d’un horari com l’horari escolar, de nou a cinc de la vesprada.
No es tracta tan de crear programes a l’efecte ni de crear menjadors escolars exclusius sinó
que es tracta d’integrar en les figures existents a cada municipi, dissenyades per cada
ajuntament, és a dir als aplecs, als campaments, a les escoles d’estiu, aquestos menors,
afavorint així la inclusió i la integració social dels mateixos i no fomentant l’exclusió i la
estigmatització.
Aquestes ajudes aniran als municipis de més de vint mil habitants i als municipis de menys
de vint mil que acrediten que duen a terme aquest programa i que tenen un grup de vint,
com a mínim de vint casos, de menors en risc d’exclusió social. Mire, és un programa que
compleix també amb eixa vessant de conciliació familiar i de conciliació laboral ja que els
pares, en moltes ocasions, sense recursos econòmics i sense recolzaments familiars, no es
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poden fer càrrec dels xiquets i amb eixe temps lliure que els permetrà tindre el xiquet a
l’escola d’estiu, poden continuar amb el seu treball, si afortunadament el tenen, o en les
seues tasques de recerca de treball i de formació.
Amb una exigència clara de la Secretaria Autonòmica de la Conselleria de Benestar Social
de que els ajuntaments han de fer un seguiment de la intervenció familiar amb els nuclis de
convivència.
Mire, els destinataris finals d’aquest programa, d’aquestes ajudes són els menors de tres a
setze anys, com saben si se l’han llegida, i es durà a terme i es durà a terme durant els
mesos de juliol i agost.
Les ajudes es distribuiran entre aquelles famílies que, per una banda no superen una renda
per càpita de 5.007,80 euros que és el mateix límit establert per les ajudes ordinàries,
d’emergència. En segon lloc, que no disposen dels mitjans econòmics per a l’atenció de les
necessitats bàsiques del seu fill fora del període escolar. Valorada aquesta situació sempre
pels equips socials de base i, en tercer lloc, que estiguen escolaritzats al municipi que
demana l’ajuda, encara que també deixa la porta oberta per a altres municipis limítrofs al
mateix. S’estima que aquest programa va a afectar a 2.300 menors de tota la Comunitat
Valenciana.
Aquest pla, en el seu moment, va ser comentat i va ser explicat als representants de les tres
diputacions, on jo vaig tindre l’oportunitat de poder estar també i em consta que també al
regidors dels municipis de més de 20.000 habitants i allí vam poder fer les nostres
aportacions, els nostres suggeriments i per cert alguna d’elles sí s’ha arreplegat en eixa
ordre d’ajudes.
Davant l’aprovació d’aquestes ajudes el Grup Popular presentar l’esmena perquè entenem
que una part de la demanda que fa, en la seua moció, el Partit Socialista, és a dir eixa part
de cobrir les necessitats alimentàries, queda absolutament coberta en esta ordre i, a més a
més, és un pla inclusiu el que planteja el Govern autonòmic, un pla molt més ampli, un pla
d’atenció integral als menors.
Nosaltres no podem recolzar unes mesures, ja ho vam dir l’any passat que entenem,
consultat, a més a més amb els tècnics, que són mesures que serien exclusives i que serien
estigmatitzadores dels menors en risc d’exclusió.
Mire, senyor Colomer, senyor Nomdedéu, nosaltres sí hem llegit la convocatòria, a nosaltres
ens pareix una convocatòria sensata i per descomptat, ens quedem amb el programa
d’ajudes de la Generalitat Valenciana.
Gràcies senyor President.”
Sr. Colomer:
“Sí, gràcies senyor president.
És molt recomanable quedar-se amb la copla esta de la docilitat, de la manca voluntària,
conscient del paper reivindicatiu de la Diputació, d’acatar el que ve de València, de baixar el
cap i d’entendre que no val la pena explicar res més.
Vostè, senyora Pallardó, ha dit literalment que a nosaltres sí ens val esta ordre i ha explicat
que va ser, fins i tot, i encara m’ha paregut més greu, que va ser explicada als representants
de les tres diputacions i en tot moment, ha pronunciat clarament que era una ordre
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específicament per a municipis majors de vint mil habitants i vostè és vicepresidenta de la
Diputació Provincial de Castelló, és vicepresidenta, per tant, d’un territori que, de més de
20.000 habitants, és la minoria, són 8 municipis que tenim a la província de Castelló de més
de 20.000 i entenc que vostè va acatar, va callar i ja li està bé que ens menyspree, que no
aparega ni en l’esperit ni en la lletra ni enlloc, la preocupació, la sensibilitat pels menors de
20.000 i, amb tot el respecte, perquè a més, vostè cuida les formes, ens crida per intentar
buscar un punt d’acord, no el trobem però jo li agraïsc sempre el gest que té, que no abunda
massa tampoc en els temps que corren, però vostè sempre ha tingut eixe detall, però em
decep sobre manera, vull dir, el tema d’acatar que als menors de 20.000 no apareguen en
l’ordre i no alçar la veu i no exigir que això no representa a Castelló, és per a que s’ho facen
mirar, vostè i, per descomptat, la cúpula d’este Partit i el president en primera persona.
Vull dir, que s’aproven ordres, programes, ajudes, que descarten a totes les realitats i que no
hi ha alternativa de transport, d’unificació, de compensació, per a pobles menors de 20.000
em sembla molt greu, greu no, molt greu, però molt mal, eh, senyora Pallardó, molt mal
l’actitud, la posició, el coneixement de la fisonomia administrativa de la realitat dels municipis
de la província de Castelló, és que són 120 que queden fora i vostès ahí aplaudint en les
orelles, o què han fet? Molt mal, pèssima la gestió, amb el consentiment i complicitat,
segurament, no sé, doncs del conjunt de l’equip de govern d’esta Casa, molt mal la
representació d’esta província en València, molt mal davant de la Generalitat.
I la veritat, avuí acaba el termini, que ha sigut un procés sumaríssim, que ha sigut un procés
que pilla als ajuntaments en les pitjors circumstàncies i que, a més, hauran de posar-se en
marxa a finals de juliol, quan este és un tema per a juny, juliol, agost i com en València han
fet per a també els menors de 20.000 habitants, per al mes de setembre.
És una disposició, senyora Pallardó, de tres a setze anys. Vostè se n’ha adonat que deixa
fora als menors de tres anys? Que el requisit, la renda per càpita mínima per entrar, has de
ser pobre de solemnitat, per entrar? Vostè no se n’ha adonat que la immensa majoria de
famílies amb xiquets xicotets queden fora, exclosos d’esta ordre? En què estan pensant?
Quina interpretació fan de la Constitució? La Constitució es defensa cada dia, en polítiques
concretes i en el territori concret.
Mire, s’atendran, en tota la Comunitat, jo li donaré alguna xifra, 2.400 menors en tota la
Comunitat. Enguany s’han atès a 53.000 que han tingut beques de menjadors. Home, jo no
dic que haja d’equiparar-se però sí aproximar-se d’alguna manera, i a Castelló, en la
província, 6.500.
Em fet números i la quantitat de xiquets que podran atendre, si arriben a temps i tot ix
perfecte, segons eixa ordre, la ciutat de Castelló, 75; Vila-real 45; Burriana 45; Nules 20.
Home, l’objectiu seria que s’atenguera, i vostè si té alguna raó de ser i d’existir, com a
Diputació i com a diputada i com a vicepresidenta, si tenim alguna raó de ser, és ocupar-nos
dels menors de 20.000, no deixar-los a l’intempèrie, que és el que acaben de fer, i amb tota
la tranquil·litat del món diu que tanquen files i “.. que nos parece muy bien..” la ordre de la
Generalitat, doncs a nosaltres no i exigim més pols polític, més personalitat política i més
dir-li a Alberto Fabra que així no, que això no és saber interpretar la realitat i la pobresa
extrema de molts ciutadans de la província de Castelló.
L’objectiu és que s’atenga a tot el món. Els menors de 20.000 si demostren que tenen 20
menors famolencs, podran entrar. Però eixa no és la realitat, i si en tenen 19? I si en tenen
19? I si en tenen menys? On hi ha una persona amb esta carestia, allí ha d’estar l’alé, el
poder públic i vostè recordant que els menors de 20.000 que som quasi tots en esta
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Província, també existim. És un objectiu absolutament irrenunciable, senyora Pallardó. Si hi
ha un cas, ha d’actuar i si hi ha un poble de menys de 20.000 ha d’estar com un clau allí la
Diputació Provincial de Castelló.
Per tant, per descomptat, no podem acceptar una esmena que, per cert, en cap moment
parla de nutrició ni d’aliments, no parla de res, parla d’acatar, parla de “sí buana” a la
Generalitat i ahí, amb tot el meu respecte, no ens podrà trobar.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
En el mateix to amable que caracteritza la senyora diputada. És veritat, no ha fet
demagògia, bàsicament ens ha resumit l’ordre de Conselleria i venia a dir, venia a dir,no, ha
dit, nosaltres l’hem llegit, no sé si vostès l’hem llegit, sí, sí, l’hem llegit, i la senyora diputada,
ha llegit l’annex u? És que jo diria que no, és que amb tot el que vostè ha dit, la sensació és
que no ha llegit l’annex u, perquè si l’hagués llegit, done per assentat que l’hagués comprés,
no tinc cap mena de dubte, per tant, dient el que ha dit és que no se’l ha llegit i l’annex u
deixa molt clar: a) Els ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana amb població
de dret de més de 20.000 habitants - parla de qui pot adherir-se – segons el padró municipal
a data 1 de gener de 2013, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, i b) Els ajuntaments
de municipis de la Comunitat Valenciana de menor població – és a dir, la resta – que
presenten una sol·licitud amb més de vint menors..” per tant, exigeixen a tots els pobles que,
com a mínim, tinguen vint pobres de solemnitat. Ni en tenen cinc ja no es poden adherir.
Vostès ho han entès això de veritat? És que clar, és que és esgarrifós el plantejament, és a
dir, manté la senyora diputada que la Diputació de València amb el programa que ha
presentat per a suplir això ha destinat 500.000 euros al no res? Perquè l’ordre de la
Diputació de València diu que no és compatible amb la de la conselleria, si un municipi
demana la de la conselleria, la seua no és compatible. Aleshores si, segons vostè, la de la
conselleria serveix, dóna cobertura global, manté vostè que la Diputació de València ha
posat 500.000 euros en un programa que no té cap possibilitat de posar-se en marxa perquè
la gent pot acollir-se a l’altre? O dit d’una altra manera, manté la senyor diputada que en
l’ordre de la conselleria en la ma, un municipi de la nostra província, que tinga menys de
20.000 habitants i només, afortunadament o desgraciadament, només tres famílies en
condició econòmica d’acollir-se, es pot acollir a l’ordre de conselleria? Manté vostè això? És
que si vostè manté això, no s’ha llegit l’annex, o no l’ha entès i no sé que és pitjor.”
Sra. Pallardó:
“Gràcies, senyor president.
Senyor Colomer, senyor Nomdedéu, açò és com aquell que deia “yo hablo francés pero no
lo entiendo”, quan vostès van, jo vinc; quan vostès pugen, jo baixe i la veritat és que són dos
línies paral·leles que, difícilment, anem a tocar-nos perquè cadascú tenim una forma de fer
política i la del nostre Grup i la del seu Grup són molt distintes, però, en qualsevol cas li diré,
senyor Nomdedéu, sí m’he llegit l’annex i senyor Colomer, sí he llegit la seua moció i per
això, ja que és vostè qui l’ha presentada, no és de rebut, de cap de les maneres, que vostè,
en la seua moció, en primer lloc diga i llig textualment “.. la larga crisis económica junto con
una política descontrolada por parte del Gobierno de Mariano Rajoy..” que això és el que
pretenia vostè que recolzarem, doncs mire, no, no és una política descontrolada, no, no. La
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del senyor Mariano Rajoy és una política molt controlada per a controlar el descontrol que el
seu govern va sembrar en esta Nació en 8 anys de govern.
En segon lloc, seguim llegint la moció, més endavant i diu que “.. las políticas bien
orientadas pueden hacer mucho por la infancia..” mire, en açò sí que estic d’acord en vostè.
Efectivament les polítiques de la infància estan ben orientades i per això es poden fer i fan,
de fet, molt per tal de pal·liar la pobresa extrema en el col·lectiu de menors en risc d’exclusió
social. Vostè sap quants centres de menors té la Generalitat Valenciana a la nostra
província? Vostè sap quantes tuteles, quantes guardes i custòdies? Vostè sap quina és la
inversió que el govern autonòmic fa en esta província? Vostè no ho sap i no ho sap, senyor
Colomer, perquè ni li interessa ni li convé, com tampoc sap l’actuació i la intervenció i el
treball que es fa des d’esta Institució provincial i no ho sap, insistisc, perquè no li interessa i
perquè no li convé, però mire, jo vaig a explicar-li-ho perquè alguns d’eixos programes
inclús, alguns d’eixos programes inclouen eixa alimentació que vostè reclama en la seua
moció i be, doncs vaig a aprofitar el meu torn de paraula, al menys, per a poder explicar tots
els programes que fem en matèria de menors en exclusió social, en esta Casa.
Li posaré varis exemples, vaig a ser el més breu possible.
Mire, en primer lloc, en aquesta Casa, hi ha un programa d’atenció als menors a un centre
social, exactament el de Quisqueya, en Onda, no sé si vostè coneix el treball que allí es fa,
segurament el senyor Salvador sí que el coneixerà i en eixe centre es garanteix l’alimentació
als menors i es garanteix tota una sèrie d’activitat que, bàsicament, suposen el recolzament
dels estudis dels xiquets que van al col·legi.
En segon lloc, recolzem un programa en una casa d’acollida de menors. No sé si ho saben,
és una casa en la que viuen vàries persones, varis xiquets que no tenen casa ni tenen
família ni tenen menjar i nosaltres col·laborem per a que puguen estar en eixa família que
són, precisament, els xiquets, els companys que estan en la pròpia casa d’acollida.
Jo, personalment conec el treball que es fa en eixa casa perquè he estat allí, he estat
menjant en els xiquets, en la mateixa taula, he estat escoltant-los, he estat saben com es
senten, quines són les seues necessitats, quines són les seues perspectives de futur i,
precisament ells, em van donar moltíssimes pistes, li ho assegure, senyor Colomer, de la
importància que té orientar bé eixes polítiques per tal de pal·liar la pobresa i l’exclusió social.
En tercer lloc, a més a més, en este moment, anem a posar en marxa una experiència pilot,
pionera a la Comunitat Valenciana, que és la creació d’un pis d’emancipació. Un pis
d’emancipació és aquella vivenda on els menors que compleixen 18 anys i que han d’anarse’n literalment al carrer, literalment al carrer, podran ser acollits en este pis. És una cosa
que anem a posar en marxa en setembre i són menors que ja estan encaminats, que tenen
la seua vida personal i la seua vida ja, d’estudis, encaminada i que per tant, el tornar al
carrer suposaria una altra vegada que caigueren en la major indigència que és no tindre res,
senyor Colomer, ni menjar ni casa ni família ni dignitat personal.
Finalment, com pensem que és important donar el peix però també és important donar la
canya per a pescar, estem recolzant, des de la Diputació financem un servei especialitzat
d’atenció a la família i a la infància i este servei, li diré, que fa una magnífica labor en els
municipis, en 61 municipis de menys de 10.000 habitants, perquè entenem que el xiquets,
els xiquets si se’ls orienta, si se’ls dóna algun tipus d’estabilitat emocional, a ells i a les
seues famílies, que per això les intervencions que es fan són de caràcter grupal, de caràcter
familiar, i si se’ls dóna un tractament psicològic i un tractament psicopedagògic,
probablement, tindran més possibilitats de deixar d’estar en el món de l’exclusió social i,
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probablement tindran més possibilitats de garantir-se una alimentació, de garantir-se un
treball digne i de garantir-se una vida normalitzada.
En efecte, estic d’acord en vostè, insistisc, només en estes dos línies de la seua moció. Les
politiques ben orientades en matèria de menors, efectivament poden pal·liar situacions
d’extrema pobresa i per això es treballa en eixa línia, en esta Casa.
Li diré també que el programa d’emergència social en espècie, eixe programa que vam
posar en marxa, ara fa tres anys, al principi de legislatura, ens ha aconseguit aportar al Banc
d’aliments més de 200.000 quilos d’aliments. Quilos d’aliments que no es queden en el
limbe, que van precisament a famílies necessitades i desafavorides d’esta província, al sí de
les quals segurament hi ha menors i segurament amb moltes possibilitats d’estar en risc
d’exclusió social.
I li diré, que crec que tampoc ho sap, o mai s’ha fet cap aportació al respecte, encara que hi
ha molts ajuntaments del seu color polític que sí formen part, hi ha una Comissió de treball
sobre el menor i sobre la família en risc d’exclusió social. bàsicament a través de la xarxa
d’innovació i qualitat social que està treballant en esta Institució amb absoluta coordinació
amb els equips socials de base i per això li puc garantir hui, i li ho puc dir més clar però no
més alt, li puc garantir avuí que cap menor, cap menor, de cap poble de menys de 20.000,
de menys de 10.000, de cap poble, es queda sense menjar i no té garantida l’alimentació,
perquè hi ha equips social de base amb magnífics professionals que diagnostiquen la
situació de la província, que detecten eixos casos i que els donen una resposta i per suposat
que jo tinc absoluta confiança en la professionalitat d’eixos equips socials de base.
En tercer lloc, diu a la seua moció vostè, que “.. nos encontramos ante un final de curso
incierto en el que la necesidad – referint-se a l’alimentació – pueda quedar desatendida al
cerrar el centro escolar..” doncs mire, no, senyor Colomer, no queda desatesa, no ha quedat
desatesa i no va a quedar desatesa. Com sap, els ajuntaments organitzen escoles d’estiu,
organitzen campaments, organitzen aplecs i eixes places són gratuïtes per als xiquets amb
risc d’exclusió social.
I ara, la Generalitat posa en marxa un programa, un programa que nosaltres entenem que
recolza, un programa inclusiu, que recolza, no només la satisfacció de les necessitats
primàries, sinó, a més a més, altres necessitats, i vostè diu, és que no li convenç, que no li
val. Doncs mire, a nosaltres sí ens convenç i als nostres companys de Vila-real també els va
convèncer el programa de característiques molt similars que el seu alcalde de Vila-real, del
seu Partit, va posar en marxa l’any passat. Característiques molt similars al programa de la
Generalitat Valenciana i que nosaltres vam recolzar i vam votar a favor, perquè es votava allí
un pla que ens parèixer sensat, que ens pareixia inclusiu, igual que votem avuí un pla que
ens pareix inclusiu i que ens pareix sensat.
Vostè sabrà, senyor Colomer, perquè vota en contra d’estes ajudes de la Generalitat
Valenciana, si ho fa per interessos dels menors o si ho fa per propis interessos polítics.
Acabe, li ho assegure, amb un sabor agredolç. Per una banda dolç perquè estic molt agraïda
als portaveus de l’oposició perquè cada vegada que presenten una moció sobre l’àrea social
em donen l’oportunitat de poder explicar tots els programes i tot el treball que es fa des
d’esta Casa, en aquest cas en matèria de menors. I en un sabor agre, sincerament, en un
sabor amarg, perquè al final, després d’explicar tots els programes, després d’explicar en tot
el que es treball en esta Casa, tinc eixa sensació d’haver d’acabar esta intervenció tal i com
l’he començada, dient-los que quan vostès van, jo vinc; quan vostès pugen, jo baixe i que yo
hablo francés pero no lo entiendo.
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Gràcies, senyor president.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, y los votos
en contra del Grupo Socialista y de Compromís, por mayoría, aprueba la Enmienda de
Sustitución presentada por el Grupo Popular, decayendo, en consecuencia el Dictamen de
la Comisión Informativa de Presidencia y Promoción Económica de 10 de junio, por el que
se desestimaba la Moción presentada por el Grupo Socialista.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La larga crisis económica que venimos padeciendo, junto con una política descontrolada,
por parte del Gobierno de Rajoy, de recortes sociales y desmantelamiento de los servicios
públicos básicos y derechos conquistados en los últimos años, está provocando el aumento
dramático de la pobreza en nuestro país.
Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2013 que publica el
Instituto Nacional de Estadística, que indica que uno de cada tres ciudadanos (el 27,3%)
está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las cifras de privación material severa, de baja
intensidad de empleo de los hogares y de pobreza relativa también han empeorado.
Pero lo más grave de estos datos es que el riesgo de pobreza afecta sobre todo a los niños
y niñas. Un reciente informe de la organización Save The Children cifraba en casi tres
millones (2.826.549) las niñas y niños en situación de pobreza. Desde el Observatorio Social
de España señalan que nuestro país encabeza la lista entre los que más ha aumentado la
pobreza infantil en los últimos años. En España el porcentaje de niños que viven en hogares
con pobreza extrema ha crecido más de 4 puntos porcentuales desde que empezó la crisis,
la cifra más alta de toda la UE, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria.
Los efectos de la pobreza infantil son altamente perjudiciales y se relacionan con problemas
de salud en la edad adulta. El impacto de la mala nutrición o la falta de estímulos educativos
en edades tempranas pueden tener consecuencias de difícil y costoso arreglo,
comprometiendo no sólo el futuro de esos niños y niñas, sino el de todos, disminuyendo la
capacidad económica y productiva del país.
Si bien existe una estrecha relación entre la situación de pobreza de los niños y el
desempleo de sus padres o la pérdida de renta de éstos, las políticas públicas bien
orientadas pueden hacer mucho por la infancia para contrarrestar los efectos de dichas
situaciones de pobreza. Como destaca el último informe de la Oficina de Investigación de
UNICEF sobre bienestar infantil en países ricos, la experiencia acumulada y constatada dice
que aquellos países que en situaciones de crisis hicieron mayor esfuerzo en medidas de
apoyo a la infancia (proteger recursos educativos, sanitarios y sociales dirigidos a los niños y
las familias) salieron más reforzados de las mismas.
La pobreza infantil se ha hecho más intensa, aumentando la distancia entre las rentas de los
pobres y el umbral de la pobreza. Dicho de otras formas y tal como UNICEF Comité Español
planteaba ya en 2012, cada vez hay más niños y niñas pobres y cada vez son más pobres.
La propia Cruz Roja este mismo año 2014 ha señalado un aumento de 3.419 menores
nuevos —el 5,8% más— que la entidad ha atendido este año y que elevan hasta 61.792 la
cifra total de niños asistidos por la organización
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La falta de ingresos en los hogares por la profundidad de la crisis ya está provocando que
muchas familias tengan que acabar recortando en necesidades básicas como la comida. El
déficit alimentario afecta al desarrollo del menor, además de aumentar el riesgo de sufrir
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como de las infecciones. La inseguridad
del riesgo de pobreza tiene ya de por sí enormes consecuencias en el presente y en el
potencial de desarrollo de los niños, sembrando un germen de desigualdad que irá
presentándose en el futuro desarrollo hacia la vida adulta.
Los servicios de comedores escolares han permitido mitigar esta realidad durante el curso
escolar, pero nos encontramos ante un final de curso incierto en el que esta necesidad
pueda quedar desatendida al cerrar el centro escolar, y por tanto el servicio de comedor.
Es por todo ello que los socialistas consideramos que este servicio directo de atención en el
comedor debe mantenerse en etapas de vacaciones escolares mediante un Plan específico
para ello.
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación de Castellón somete a votación la
siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta a la Diputacion Provincial de
Castellón:
1. Adoptar, de manera inmediata, un “Plan de Apoyo a la Alimentación Infantil" que
contenga las medidas y recursos suficientes para garantizar que las familias con menores a
su cargo (aquellos niños y niñas) que se encuentren en situación de necesidad tengan
cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, y garantizar el acceso de los menores,
al menos, a tres comidas diarias, y facilitar el acceso a una dieta lo más equilibrada posible
para evitar problemas de malnutrición infantil; habilitando para ello todos los medios a
disposición de las administraciones públicas, en colaboración con los Ayuntamientos y las
entidades del tercer sector, y teniendo en cuenta el entorno familiar y el plan escolar.
2. Con el objetivo de prevenir situaciones de extrema vulnerabilidad social, este plan
incluirá los mecanismos y actuaciones necesarias para que desde la finalización del curso
en el mes de Junio de 2014, estén disponibles servicios de comedor infantil en los centros
escolares.”

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“Exposició de Motius
El Ple del Consell va aprovar dimarts, dia 17 d´aquest mes, una ordre d´ajudes per al
desenvolupament de programes d´atenció de necessitats i inclusió social a menors i a les
seues famílies en període estival. Aquestes ajudes estan destinades al finançament d
´escoles d´estiu, campaments, aplecs... per a xiquets i xiquetes d´entre 3 i 16 anys.
Es tracta d´una aportació d´1.250.000 euros, 950.000 dels quals procedeixen del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la resta del Govern Valencìa, a través de la Direcció
General de Serveis Socials i del Menor.

Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554

Página 40 de 94

Es tracta d´un pla per a atendre les necessitats de menors que formen part d´unitats de
convivència en situació important de risc social per privació material severa de les seues
unitats familiars.
Aquestes escoles d´estiu uneixen l´atenció a les necessitats bàsiques d´aquestos menors,
amb activitats d´oci i temps lliure per a aconseguir una atenció integral del menor en distints
àmbits assistencials.
Aquest pla s´aplicarà durante els mesos de juliol i agost, per tal de mitigar els efectes que
suposa el tancament dels colegis durant les vacances d´estiu.
Per tot el que acabem d’esmentar el Grup Popular presenta la següent proposta:
PROPOSTA D’ACORD
1.- Recolzar el Pla d´actuació estival del Ministeri i de la Generalitat Valenciana pel
finançament d´actuacions adreçades a l´atenció de necessitats bàsiques i inclusió social a
menors i a les seues famílies
2.- Posar a disposició de la Conselleria la informació i la Xarxa d´Innovació i Qualitat Social,
així com el Servei d´Atenció a Menors en Risc d´Exclusió Social que presta aquesta
institució a 61 municipis de la província, per a facilitar qualsevol tasca que poguera requerir
de la nostra colaboració i facilitar qualsevol actuació en aquest sentit.”
6. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN A LA CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN
EUROPA.
Antes de proceder a la votación de este asunto, se procede a la votación de la inclusión de
los puntos que constan como proposiciones en el Orden del día, aprobándose por
unanimidad de todos los presentes.
Se concede el uso de la palabra al Sr. Sales:
“Sí, gràcies senyor president. Senyores i senyors diputats.
El 13 de desembre de 2007, va entrar en vigor el Tractar de Lisboa que reforça el paper
local, fins el punt d’arribar a considerar als governs locals i als governs de les autoritats
locals intermèdies, com a part integrant en el procés de construcció europea i en el Tractar
es produeix un reconeixement explícit de l’autonomia local, intermèdia i regional; l’extensió
del principi de subsidiarietat als poders locals, intermedis i regionals; la presa en
consideració de l’impacte financer de les noves propostes legislatives o el reconeixement
explícit del principi de cohesió territorial.
Per això el Comité de les Regions, vist en el seu llibre blanc, la proposta d’elaborar una carta
de la Governança Multinivell, va aprovar, este Comité de les Regions, va aprovar el projecte
de carta de la Governança Multinivell en Europa, va recomanar al conjunt de les entitats
locals i regionals d’Europa, així com als representants d’altres nivells de governança que
subscrigueren estos principis i va animar als estats membres i a les administracions

Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554

Página 41 de 94

nacional, a que s’inspiraren en ells i demanar també a les Institucions de la Unió Europea
que aplicaren, sistemàticament, els principis d’esta Carta.
Partenàlia i tal i com ho va anunciar ahir el president en la Junta de Portaveus, va enviar un
escrit al president de la Diputació Provincial, al president del Comité de les Regions, signat
pel president de la Diputació Provincial que també és, al seu temps, president de Partenàlia,
donat que Partenàlia és una associació internacional d’estructura horitzontal, formada per
autoritats locals intermèdies i inspirada en el model de governança multinivell, en el que, del
qual parla el Comité de les Regions i, donat que tots perseguim un objectiu comú de
treballar conjuntament, el president de la Diputació, Javier Moliner, i president de Partenàlia,
va donar l’enhorabona per al iniciativa d’impulsar esta Carta de la Governança Multinivell en
Europa i també va sol·licitar el recolzament del president del Comité de les Regions per a
organitzar, en el Comité de les Regions, el pròxim mes de novembre, la primera cimera
europea de les províncies, amb l’objectiu de posar en valor el treball que realitzen les
administracions locals i intermèdies dels distints països de la Unió Europa.
Les conclusions que es vagen extraient d’esta primera cimera, impulsada per Partenàlia,
servirà per a realitzar aportacions a l’estratègia europea 2020, a l’estratègia europea de
creixement 2020, la revisió de la qual està prevista pel Comité de les Regions al principi de
començament del pròxim any.
Esperem que en esta signatura que fem com a Diputació Provincial, puguem treballar
conjuntament amb totes les autoritats locals intermèdies que hi ha a Europa per al futur de la
Unió Europea.
Moltes gràcies.”
Sr. salvador:
“Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
Bueno, como ya hemos comentado en la Comisión, nuestro Grupo va a estar a favor de la
firma de esta Carta de la Governanza Multinivel en Europa, porque entendemos que de los
objetos que marca y los objetivos que se plantean en ella, nos harán mejorar como
Institución, nos harán mejorar como Institución desde el punto de vista democrático, de
participación social y de acogernos a programas de otras administraciones que, en un banco
de buenas prácticas, como aquí comienzan, puedan ponerlo al servicio de esta Diputación.
Por lo tanto, lo que espero es, de verdad, que el objeto y los beneficios sean reales y
podamos plasmarlos al final de esta legislatura.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del asunto.
“Vista la Resolución del Comité de las Regiones sobre la Carta de la Gobernanza Multinivel
en Europa de fecha 3 de abril de 2014,
Vista la recomendación del Comité de las Regiones que todos los entes locales y regionales
se adhieran a sus principios, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1. Aprobar la adhesión de la Diputación Provincial de Castellón a la Carta de la Gobernanza
Multinivel en Europa.
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2. Facultar al Presidente de la Corporación para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para su tramitación.”
7. PROPOSICIÓN
ADAPTACIÓN
PROCESOS
DE
TRÁMITE
DE
ESTA
ADMINISTRACIÓN, A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE RÉGIMEN COMPETENCIAL QUE
DERIVAN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 27/2013, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
“Dada cuenta de la necesidad de adaptar los procesos de trámite de esta Administración a
las nuevas exigencias y régimen competencial que deriva de lo establecido en la Ley
27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de a Administración Local.
Estimando que esta Administración dispone de un puesto de trabajo adscrito al Servicio de
Administración e Innovación cuyas competencias son las siguientes:
Dicho puesto de trabajo asumiría las siguientes funciones y contenidos:
1. Registro – Asegurando la garantía de legalidad de la documentación que se registre
de entrada, incorporando los nuevos aplicativos de registro que permitan el acceso
telemático de los administrados, y que asimismo supone la puerta de entrada a la
gestión y tramitación electrónica de los expedientes administrativos.
2. Acceso electrónico a la Administración (modernización) – Disponiendo las medidas y
previsiones necesarias para incorporar la administración electrónica en la
tramitación administrativa, colaborando con la Secretaría General, y habilitando las
medidas de seguridad suficientes que garanticen el cumplimiento de la normativa
sobre protección de datos.
3. Información – Disponiendo las actuaciones necesarias para canalizar la información
administrativa a través de los medios propios con que cuenta esta administración.
4. Régimen Interior - Tramitando los expedientes corporativos que deriven de la
gestión interna de esta Diputación, como aquéllos otros exógenos al funcionamiento
de la misma y que permiten desconcentrar la función administrativa, mediante la
creación de entidades u organismos afectos a las funciones y necesidades de esta
administración.
Por lo que en base a todo ello y de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de
Presidencia y Promoción Económica, el día 24 de Junio de 2014, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:
Entender que entre las funciones de régimen interior citadas en el expósito antecedente
comprende los cometidos para hacer efectivos los procesos de adaptación a la citada ley.”
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
8. PROPOSICIÓN CESIÓN DE USO DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS EN TALES AL CONSORCIO C2.
Por la presidencia, se concede el uso de la palabra, al Sr. Salvador:
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“Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Señores diputados.
Bueno, en el histórico de la instalación, podemos comprobar lo que es la cesión del
vertedero controlado de Tales, que al Consorcio C2, es decir a las zonas II, IV y V. Este es
un vertedero que estaba cedido anteriormente a la zona II, a la zona III y VIII y que, según
consta en la documentación, fue sellado en julio de 2010. Un vertedero que está sellado en
julio de 2010, que pagó íntegramente la Diputación, con los costos correspondientes y que,
en estos momentos, la Diputación va a cedérselo al C2 que es la zona II, IV y V, que es la
zona donde realiza la gestión Reciplasa.
Nos hace entender esto que la cesión de este vertedero va a ir para que las basuras de
Reciplasa vayan a parar a este vertedero que ya está clausurado, que está sellado, que se
ha gastado el dinero la Diputación, se va a volver a abrir para volver a llevar basuras a este
vertedero? Ese es el planteamiento que se está haciendo desde esta Diputación? Desde
luego, desde ese punto de vista no cuenten con el Grupo Socialista para volver a abrir un
vertedero que estaba sellado, que ha llevado sus costes y que, en estos momentos, el
presidente sabe perfectamente de lo que estoy hablando, tanto él como yo hemos formado
parte de ese consejo de Reciplasa, como presidente y vicepresidente y por falta de
consenso y capacidad de algunos de los dirigentes que en este momento están allí,
tenemos que volver a abrir un vertedero que estaba clausurado y volvemos a una situación
que nunca deberíamos de haber llegado si el camino de Reciplasa y la gestión del consorcio
de esta zona, estuviera clara.
Sr. García:
“Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
Bien, este es un tema que usted conoce casi mejor que yo, igual que ha dicho del
Presidente.
Aquí lo único que estamos haciendo, como bien dice, se pasa de consorcio a consorcio, que
es el encargado, el que tiene que gestionar estas instalaciones. Lo teníamos clausurado y
sellado y usted sabe que actualmente se está en la elaboración técnica de las bases para la
gestión encomienda de gestión de la zona del consorcio II para Reciplasa. Lo que estamos
haciendo es cederlo al consorcio que es el que tiene las competencias para incluirlo dentro
de las instalaciones. Es una zona que tiene la calificación ambiental integrada, que cumple
todos los requisitos y esto es para meterlo dentro de las instalaciones, no se está diciendo
en ningún momento que se vaya a abrir para volver a verter, ahí lo que se dice es que se
tiene que contemplar esa instalación dentro de la zona del consorcio de la zona II para un
posible, como bien dice, “.. referente para el vertido de rechaces del proyecto de gestión de
RSU del plan zonal..” no se quiere decir que se vaya a verter basura sino que se está
cediendo al consorcio para incluirlo dentro del plan de gestión de la zona II.
Muchas gracias.”
Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
Me extraña pues que solamente sea para eso cuando el plazo de cesión va a ser de 55
años. Seguramente será para ver crecer los árboles. Yo lo que le digo es que este Grupo
Político se opone a que se vuelva a abrir un vertedero. Formará parte del consorcio de la
zona II, vale, C2, pero si ese vertedero vuelven a entrar basuras procedentes de otra zona,
desde luego, nosotros nos opondremos claramente a esa actuación y, evidentemente,
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cuando se cede una instalación es para hacer uso de ella. No solamente, porque claro, si
eso ahora se va a ceder al consorcio para que sea él el que lo clausure o acabe de cerrarlo,
claro, tiene 55 años, por lo tanto, lo que le digo yo, y lo digo aquí públicamente y usted me lo
negará si quiere o no, ¿va a ser para llevar basuras del consorcio de la zona II, en este caso
III, IV y V, que es la que corresponde a la Plana Baja, 49 localidades de esta provincia, que
en estos momentos están vertiendo en Reciplasa? Entrarán en Reciplasa, todas esas
toneladas y después volverán a salir para ubicarse en el vertedero de Tales. Desde luego,
eso, lo que califica es de una nefasta cesión en la gestión de los residuos.
Y no me diga que lo que no va a ir va a ser basura, es el rechazo último que sí que es
basura y que, desde hace mucho tiempo, en Reciplasa había habido un consenso, claro,
hacia donde teníamos que caminar y, en este momento, desde ese Reciplasa se ha roto ese
consenso y por eso se están buscando otras vías de solución que afectan a pueblos, como
puede ser Tales, como puede ser Onda, que están lindando con ese vertedero.”
Sr. García:
“Yo le puedo hablar como presidente del consorcio, no formo parte de Reciplasa. No le
puedo hablar del consenso que hay y de si se ha roto o no se ha roto, yo no formo parte de
Reciplasa, soy el presidente del consorcio. Lo que sí que le estoy diciendo es que lo único
que estamos votando hoy aquí, es la cesión del vertedero al consorcio, que es lo que marca
el PIR, lo que se vaya a abrir el vertedero o no se vaya a abrir el vertedero lo está diciendo
usted, lo está diciendo usted. Aquí lo que estamos haciendo es cederlo el vertedero de
Tales al consorcio, que es el encargado. Si en algún momento se plantease abrirse o hacer
cualquier cuestión, se tendrá que hablar en el consorcio. Lo único que está haciendo la
Diputación es cederle las instalaciones al que tiene que encargarse. Lo que se está
hablando de abrir el vertedero lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo como
presidente del consorcio, lo está diciendo usted.
Era un terreno de la Diputación que lo tenía cedido a la mancomunidad. Que la
mancomunidad ya no está vertiendo basuras allí desde el año 2009, desde el año 2009,
2010, creo recordar, y lo que estamos haciendo es pasarlo de la mancomunidad ha vuelto a
la Diputación y de la Diputación vuelve al consorcio. En el supuesto que lo que usted está
diciendo se tuviese que cumplir, tendrá que pasar por el consorcio y tendrán que opinar
todos los miembros, pero aquí no estamos votando que se vaya a abrir un vertedero,
tajantemente no, estamos haciendo la cesión de un terreno que es un vertedero que está
clausurado por la Diputación, como bien ha dicho, en este caso por el proyecto de gestión
que presentó la mancomunidad. No se va a abrir ese vertedero. Hoy aquí lo que estamos
haciendo es cederle las instalaciones del vertedero, sellado perfectamente por esta
Diputación, al encargado del que lo tendría que gestionar, para que forme parte de las bases
técnicas que se están redactando actualmente. Yo no estoy hablando de Reciplasa aquí, de
consenso o no consenso. Lo único que estamos haciendo es cederle, por los 55 años,
según se ha explicado aquí, al consorcio que es el encargado de la gestión de las basuras,
ese terreno que la Diputación no lo está utilizando, lo tenía la mancomunidad. Estamos
poniendo negro sobre blanco. Si el encargado es el consorcio, estamos pasándole los
terrenos al consorcio. Si se tiene que abrir o no abrir se debatirá en el consorcio y después,
que es donde forman parte todos los municipios. Lo único que estamos haciendo es darle
legalidad porque actualmente estaba en manos de la mancomunidad y tiene que estar en
manos del consorcio.
Aquí lo que estamos votando es cederle la gestión de ese terreno al consorcio.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del asunto.
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“Visto el escrito suscrito por el Diputado Delegado de Sostenibilidad Don Mario Àngel
García Bascones en relación a la solicitud del Consorcio para la ejecución de las previsiones
del plan zonal de residuos de las zonas II, IV y V, de cesión de uso del vertedero de
residuos no peligrosos de Tales, propiedad de esta Diputación Provincial, así como el
informe técnico emitido al respecto.
Vista la solicitud del Consorcio para la ejecución de las previsiones del plan zonal de
residuos de las zonas II, IV y V, exponiendo, entre otros extremos, lo siguiente:
- Que está en fase de elaboración de las bases técnicas que deben regir en la elaboración
del proyecto de gestión de residuos urbanos de dicho Plan Zonal, que deberá ser
desarrollado por la empresa pública RECIPLASA que ostenta la encomienda de gestión de
los residuos urbanos de dicho plan, que el plan zonal de residuos de las zonas II, IV y V fue
aprobado por Orden de 2 de XII de 2004 del Conseller de Territorio y Vivienda y que tal
como en ella se expresa la planta remodelada de tratamiento de RSU de Onda deberá ser la
instalación de referencia para el tratamiento de los RSU de las zonas del plan, pero por el
agotamiento de la capacidad del vertedero de rechazos anexo a la misma será necesario
identificar una instalación de vertido alternativa.
- Que la existencia en la zona próxima a la planta de Onda del vertedero de rechazos de
Tales, titularidad actual de la Diputación provincial de Castellón, con autorización ambiental
integrada vigente y con capacidad de almacenamiento no utilizada, confieren a esta
instalación cualidades muy adecuadas para ser considerada como la instalación de
referencia para el vertido de rechazos del proyecto de gestión de los RSU del Plan Zonal.
- Que en consideración a las ventajas económicas, ambientales y sociales que esta
instalación proporciona a la gestión de los RSU , se entiende oportuno solicitar a la
Diputación Provincial de Castellón la cesión de los terrenos y las instalaciones del
vertedero de rechazos de Tales a favor del CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS II, IV y V para su
inclusión como instalaciones de eliminación del futuro proyecto de gestión de RSU de la
zona definida, el derecho de acceso a las instalaciones a través de los viales de acceso
actualmente existentes y que por la Diputación provincial se expresen las condiciones en
las que dicha cesión puede llevarse a cabo , teniendo en consideración que su uso por el
Consorcio va a cubrir un servicio público necesario para la zona en cuestión
Vista la propuesta suscrita a 16 de mayo de 2014 por los Servicios Técnicos de esta
Diputación:
“PROPUESTA DE CESION DE USO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
DE TALES DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN AL CONSORCIO DE RESIDUOS DEL
PLAN ZONAL C2, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PROYECTO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS.
HISTÓRICO DE LA INSTALACIÓN
Explotación y vida útil
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El vertedero Tales fue una instalación ejecutada dentro del Plan Director de Residuos de la
Diputación de Castellón del año 1991, con su correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental favorable de la entonces Agencia de Medio Ambiente. Concediéndose en
diciembre de 1992 la licencia de actividad por parte del Ayuntamiento de Tales. Y donde se
destinaron en un principio todos los residuos urbanos de competencia municipal de los
municipios de la Mancomunidad Espadan-Mijares
Se suscribe el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Mancomunidad
Espadan-Mijares el 10 de mayo de 1993, renovado el 23 de enero de 2004, y modificándose
mediante adenda el 28 de noviembre de 2006, para la utilización del vertedero de Tales, por
el que se cede el uso del mismo a la Mancomunidad.
La Mancomunidad Espadan-Mijares gestionó esta instalación mediante contrato de servicio
con Fomento Construcciones y Contratas (FCC) hasta el final de su vida útil, quien asumió
la explotación y mantenimiento de dicha instalación.
A lo largo de su vida útil fue objeto de tres ampliaciones en base al Plan de
Acondicionamiento presentado por la Diputación, aprobado en enero de 2003 por el órgano
medio ambiental competente. Habiendo sido la capacidad útil de esta instalación hasta el
final de su vida útil de 20.000 m3 en su primera fase y de 88.000 m3 aproximadamente de
fases posteriores.
En los tres últimos años de su vida útil llegó a recepcionar aproximadamente 25.000 Tn/año
de residuos urbanos, al aceptar los residuos procedentes del la comarca del Alto Palancia y
otros municipios del Área de gestión 2 de Zona III y VIII, y de la Zona I, que en ese momento
no tenían instalación de destino autorizada.
A partir del año 2008 los municipios que entraban en Tales, comienzan a destinar sus
residuos a partir de marzo de 2008 a otras instalaciones, a excepción de la Mancomunidad
Espadan -Mijares que deja de entrar en agosto de 2009, dando por finalizada así su vida útil
de los vasos existentes.
La Diputación como titular de la misma, desde el inicio de su actividad y durante su
explotación como instalación de vertido ha estado llevando a cabo el Plan de Control y
Vigilancia de obligado cumplimiento según normativa de aplicación y Autorización Ambiental
Integrada, a través de la contratación con IPROMA entidad colaboradora de la
administración en materia de medio ambiente, el control de las aguas subterráneas, emisión
de gases y caracterización de lixiviados, entre otros.
Con la Resolución de la Dirección General del Cambio Climático, se aprueba la Autorización
Ambiental Integrada, con número de registro 356-08/AAI/CV, para la ampliación de dicha
instalación de una nueva fase con la presentación del correspondiente proyecto
constructivo, condicionada a los requisitos en ella especificados y posteriores requerimientos
de adaptación.
Actuaciones del sellado de la instalación
La Mancomunidad presentó el correspondiente proyecto de sellado y la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aprueba dicho proyecto de sellado del
vertedero de residuos no peligrosos en el Paraje “el Pantano” de Tales, mediante
Resolución de fecha 16 de julio de de 2008. Adjudicando la Mancomunidad la ejecución de
las obras a F.C.C.
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Se formaliza un convenio de colaboración entre la Diputación y la Mancomunidad de fecha
18 de noviembre de 2008, para la realización de dichas obras de sellado del vertedero de
Tales, donde la Diputación de Castellón realiza una aportación del 100% del coste total del
mismo.
Dichas obras de sellado fueron ejecutadas por F.C.C. bajo contrato con la Mancomunidad,
habiendo presentado el total de la justificación de gastos con la certificación final de obra a
fecha 20 de julio de 2010 y posterior comprobación por parte de los servicios técnicos de
esta Diputación. A fecha de hoy se dan por finalizadas las obras de sellado de dicha
instalación y presentada la correspondiente documentación en la Conselleria para la emisión
del certificado de vertedero clausurado.
Previo a la actuación del sellado, se contrató desde Diputación el estudio de calidad del
biogás, al objeto de determinar la tipología de antorcha a instalar para la combustión de los
gases. También se contrató la ejecución de la red de piezómetros para el control de las
aguas subterráneas, con un total de 5 pozos, según AAI.
Destacar de la ejecución del sellado, a demás de la impermeabilización obligatoria en
superficie y posterior revegetación para su integración paisajística, el sistema de
desgasificación del vertedero, que consiste en 8 chimeneas perforadas a profundidades
entre 10 y 18 metros, todas ellas conectadas a dos estaciones secundaria que por
aspiración dirigen el biogás a un estación primaria que lo canaliza a la antorcha para su
combustión.
En Pleno de fecha 31 de julio de 2012, se acordó dejar sin efecto el convenio de cesión de
uso del vertedero de Tales a la Mancomunidad Espadan-Mijares con fecha 1 de agosto de
2012. Notificando dicho acuerdo a la Dirección General de Calidad Ambiental, a los efectos
de adaptar las autorizaciones y permisos pertinentes derivados del presente acuerdo.
Este vertedero de Tales, como instalación de eliminación de residuos no peligrosos
titularidad de la Diputación de Castellón, por otro lado siempre ha cumplido con todos lo
requerimientos impuestos por las actuales normativas ambientales de aplicación y deberá
seguir haciéndolo en los 30 años de mantenimiento posclausura.
Contrataciones vigentes con Diputación
La Diputación de Castellón como titular de la instalación y en cumplimiento de las
correspondientes autorizaciones ambientales, de conformidad con la Ley 2/2006 de
Prevención de la contaminación y Calidad Ambiental, RD 1481/2001 de eliminación de
residuos en vertedero y Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, tiene en la actualidad
los siguientes contratos de servicio vigentes:
-

Por Decreto nº 2854 de 27 de septiembre de 2010 se adjudicó el contrato de
prestación de servicios derivados de las exigencias ambientales de los
procedimientos de control y vigilancia, de las normativas ambientales de obligado
cumplimiento para instalaciones de eliminación de residuos. Expte: 86/2010,
adjudicatario IPROMA entidad colaboradora de la administración en calidad
ambiental, con una duración de 4 años contados desde la formalización de mismo y
posibilidad de prorroga por un periodo máximo de dos años más. Se lleva mediante
analíticas:
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o
o
o
o
o
-

Controles periódicos de las aguas subterráneas mediante la red de control de
piezómetros.
Controles periódicos de la caracterización de los lixiviados almacenados en las
balsas.
Control y seguimiento de la red de desgasificación, con caracterización del
biogas.
Declaración de la Memoria anual de gestores
Declaración anual del E-PRTR

Por decreto nº 3775 de 17 de diciembre de 2012, se adjudicó el contrato de
mantenimiento post-clausura de las instalaciones de Tales y Cortes (ambas del PZ
C2). Expte:
160/2012, adjudicatario “UTE vertedero Tales y Cortes”, con una
duración de un año desde su formalización y prorrogado en la actualidad por un año.
Se lleva acabo:
o
o
o
o
o
o

Mantenimiento de los inmuebles, cerramiento y viales
Mantenimiento de las canalizaciones de pluviales
Mantenimiento y restauraciones de taludes, estabilidad y cobertura vegetal.
Mantenimiento y seguimiento del sistema de combustión del biogás.
Gestión del lixiviado, con traslado a Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Tramitación de las autorizaciones oportunas.
AUTORIZACIONES VIGENTES

Mediante Resolución de 28 de noviembre de 2008 la Dirección General para el Cambio
Climático otorgó a la Mancomunidad Espadan Mijares la autorización ambiental integrada
para la ampliación del vertedero de residuos no peligrosos en el término de Tales.
Con dicha AAI, el vertedero de Tales de residuos no peligrosos clase B3 existente y su
ampliación, queda inscrita en el Registro de Instalaciones de la comunidad valenciana con
en número 356-08/AAI/CV.
Esta Diputación de Castellón, solicita en fecha 4 de abril de 2013, el cambio de titularidad de
la AAI de dicha instalación, a favor de la Diputación.
Mediante Resolución de 18 de julio de 2013 de la Dirección General de Calidad ambiental,
se procede al cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada nº 356/AAI/CV
En fecha 14 de mayo de 2013, solicita una prorroga de dicha AAI al no haberse ejecutado la
ampliación del vertedero hasta la fecha.
Mediante Resolución de 3 de enero de 2014, la DG de Calidad Ambiental considera
actualizada la AAI, y resuelve adaptar dicha autorización en los aspectos no contemplados
hasta la fecha por la directiva 2010/75/UE, sobre emisiones industriales, requiriendo una
serie de documentación en plazo.
Con fecha 8 de abril de 2014, esta Diputación solicita una prorroga de 6 meses, por estar
esta instalación en proceso de cesión de uso al consorcio de Residuos C2
SE INFORMA
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Según Plan zonal de Residuos, aprobado por Orden de 2 de diciembre de 2004, el vertedero
de residuos urbanos de Tales propiedad de la Diputación de Castellón se incluye en las
infraestructuras existentes para el tratamiento de residuos urbanos generados en el ámbito
del Plan Zonal.
En la actualidad las zanjas existentes en el vertedero de residuos no peligrosos de Tales,
están selladas y por lo tanto sin actividad de vertido. Y con el correspondiente
mantenimiento postclausura.
Condiciones de la cesión de uso
El objeto de la cesión de uso del vertedero de residuos no peligrosos de Tales actualmente
titularidad de esta Diputación de Castellón al Consorcio de Residuos C2 es su integración
en el proyecto de gestión de residuos urbanos de su ámbito.
El vertedero se incorporará a las instalaciones de eliminación del Plan zonal C2 para la
ampliación de una nueva zanja contemplada en la Autorización Ambiental Integrada de la
misma nº 356/AAI/CV, donde se admitirán únicamente los códigos LER de residuos
autorizados y establecidos en el proyecto de gestión de Consorcio C2. Y únicamente del
ámbito territorial del este.
Los técnicos que informan consideran que dicha cesión debería efectuarse bajo los
siguientes condicionantes:
-

La Diputación asumirá los costes de los actuales contratos vigentes con la
Diputación de Castellón en cuanto al mantenimiento de las instalaciones y el control
y vigilancia ambiental de las instalaciones actualmente existentes del vertedero de
Tales, en las mismas condiciones establecidas en los pliegos técnicos, hasta la
finalización de los mismos y bajo la dirección de esta.

-

Finalizados los contratos anteriormente mencionadas, el Consorcio C2 asumirá todas
las obligaciones derivadas del mantenimiento posclausura de las instalaciones ya
existentes durante el un plazo no inferior a 30 años, de aplicación según art. 14 del
Real Decreto 1481/2001 y actual AAI:
o

o
o
-

La entidad explotadora será responsable del mantenimiento de la vigilancia,
análisis y control de los lixiviados del vertedero y en su caso de los gases
generados, así como del régimen de aguas subterráneas, todo ello conforme
a lo dispuesto en el anexo III del RD 1481/2001.
Memoria anual de actividad, antes del 1 de marzo del año siguiente de la
actividad donde se incluyan los resultados del programa de control y
vigilancia. Según AAI.
Declaración E-PRTR, antes del 1 de marzo de cada año, por el que se regula
el suministro de información sobre emisiones. Según AAI.

En el momento del inicio de las nuevas obras será el Consorcio C2 quien asuma la
actualización y/o tramitación de todas las autorizaciones ambientales y otras que se
deriven del inicio de actividad como consecuencia de la puesta en marcha del
proyecto de gestión del Consorcio.
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-

Se procederá al cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada a favor
del Consorcio C2.

-

Iniciada la actividad el Consorcio responderá de todas las obligaciones y
requerimientos de carácter ambiental, frente al órgano medio ambiental competente.

-

El Consorcio asumirá cualquier tipo de compensación económica que se pueda
derivar de la puesta en marcha de la actividad.

-

De la totalidad de las instalación del vertedero, el Consorcio C2 asumirá la
responsabilidad ambiental, de aplicación de la Ley 26/2007 de Responsabilidad
Ambiental.

-

La Diputación podrá solicitar del Consorcio cuanta información proceda para el
control del objeto y los condicionantes del convenio de cesión de uso de esta
instalación.

Visto que la administración competente para la gestión de la eliminación de los residuos de
dicho ámbito territorial es el Consorcio de Residuos C2, se propone que se inicien por tanto
la oportuna tramitación patrimonial de los terrenos de esta Diputación de Castellón al
Consorcio.”
Visto asimismo el informe complementario de esos los Servicios Técnicos y el posterior de
subsanación indicando lo siguiente:
Plazo de cesión de uso. El plazo total de cesión de uso será de 55 años, resultado de los
periodos de ejecución de la obra y tramitación de las correspondientes autorizaciones para
el inicio de la actividad, el periodo de 20 años de duración del proyecto de gestión de
residuos y el mantenimiento posclausura de 30 años de obligado cumplimiento una vez
agotada la vida útil del mismo.
Identificación de las instalaciones existentes en el inmueble.
En la actualidad según documentación adicional adjunta, informe del técnico de la
Mancomunidad Espadan-Mijares, e informe del arquitecto técnico de la Diputación, se
relaciona la existencia de los siguientes inmuebles e ubicados dentro de la parcela
según plano adjunto:
-

caseta de vigilancia de 60´50 m2 (entrada izquierda a la instalación según plano)
almacén-garaje de 197 m2 (derecha de la instalación según plano)
caseta depósito lixiviados (entrada derecha a la instalación)
caseta de cuadro eléctrico (entrada derecha a la instalación)

Identificación del camino objeto de expropiación y viales de acceso cuyo derecho de
uso solicita el consorcio.
El acceso al vertedero se realiza a través de un vial público identificado con referencia
catastral 12109A00109004
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Resultando que el VERTEDERO CONTROLADO R.S.U en Tales, ESPADAN MIJARES
figura inscrito en el Inventario de la Diputación como inmueble de naturaleza rustica con la
calificación de servicio publico, adquiridos los terrenos por título de expropiación, según
expediente de expropiación forzosa iniciado en 1991, si bien no consta inscrito en el
Registro de la Propiedad. Los terrenos que figuran con las referencias catastrales actuales
son los siguientes:
- 12109A001002540000HY, polígono 1, parcela 254.
- 12109A001002550000HG, polígono 1, parcela 255.
No consta a su vez el alta en Catastro, de la instalación y la obra del vertedero y, obrando
pendiente las regularizaciones registrales, se requiere de los servicios técnicos la
documentación reglamentaria para continuar con las actuaciones oportunas que permitan la
tramitación de las inscripciones pendientes.
Visto el articulo 182 de la Ley 8 /2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana referente a la cesión de bienes a otras administraciones públicas que establece
que las entidades locales podrán afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio
público competencia de otra administración y transmitirle la titularidad de los mismos cuando
no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. La administración adquirente
mantendrá la titularidad del bien mientras continúe afectado al uso o servicio público que
motivó la mutación y por tanto, conserve su carácter demanial. Si el bien o derecho no fuera
destinado al uso o servicio público o dejara de destinarse posteriormente, revertirá a la
administración transmitente, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y
accesiones.
Considerando es el Consorcio de Residuos Consorcio para la ejecución de las previsiones
del Plan Zonal de residuos de las zonas II, IV y V la administración competente para la
gestión de la eliminación de los residuos de dicho ámbito territorial.
Considerando por ello que el inmueble no resulta necesario a la Diputación sino a las
entidades prestadoras de tales servicios públicos.
Vistos los informes de Secretaria, Intervención y Servicio Jurídico.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 24 de junio de 2014 con
los votos a favor del Grupo Popular y de Compromís, y el voto en contra del Grupo
Socialista, el Pleno por mayoría, acuerda:
- Ceder el derecho de uso, mediante mutación demanial dada la afección del inmueble,
vertedero controlado R.S.U en Tales, al Consorcio para la ejecución de las previsiones del
Plan Zonal de residuos de las zonas II, IV y V para su inclusión como instalaciones de
eliminación del futuro proyecto de gestión residuos urbanos de su ámbito, por el de 55 años,
de acuerdo con los informes de los Servicios Técnicos de esta Diputación que figuran
incorporados en el presente acuerdo y con los condicionantes en ellos expuestos.
- Respecto del derecho solicitado de acceso a la instalación se realiza a través de un vial
público, referencia catastral 12109A00109004.
- Por el Consorcio deberán de tramitarse las autorizaciones y licencias de todo tipo que
conlleve el desarrollo de la actividad de acuerdo con la legislación al efecto.
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- El Consorcio para la ejecución de las previsiones del plan zonal de residuos de las zonas
II, IV Y V mantendrá la titularidad del derecho de uso que se cede mientras el bien continúe
afectado al servicio publico que motiva la mutación, caso contrario revertirá el derecho a la
Diputación Provincial integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y
accesiones.
- Aprobar el proyecto de convenio tal como aparece redactado en el expediente a suscribir
entre ambas Administraciones a la vez que facultar al Presidente de la Diputación para su
firma.
- Comunicar al Ayuntamiento de Tales y a la Consellería de Infraestructuras. Territorio y
Medio Ambiente a los efectos que procedan.
- Anotar en el epígrafe VIII del inventario de bienes y derechos.”
9. PROPOSICIÓN APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL:

a) SERVICIOS VETERINARIOS EN LA GRANJA DE ARES DEL MAESTRE,
MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014
Vistas las facturas nº 53/14 y 55/14 de fecha 31 de marzo de 2014 y 30 de abril de 2014,
respectivamente, presentada por Javier Balado Albiol con NIF núm 18953881H, que importa
4.045,45 € y 1.348,48 €, que corresponde a servicios veterinarios prestados en la Granja de
Ares del Maestre meses de enero a abril de 2014.
Resultando que se ha emitido informe por los servicios técnicos de la Oficina Técnica.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por el
Diputado-Delegado de desarrollo rural.
2. Que la cantidad reclamada es adecuada al servicio prestado.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno con los votos a favor del Grupo Popular y de Compromís y
el voto el contra del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y el
posterior pago a Javier Balado Albiol con NIF 18953881 de la cantidad de 5.393,93 €
importe de la facturas arriba relacionadas, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la
mencionada empresa, con cargo a la partida 41200 2270604 del vigente Presupuesto,
número de operación de R.C. 27187, dando por finiquitado el total del pago de la obligación
contraída con el citado contratista por los trabajos realizados.
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Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
b) SUMINISTRO DE ALFALFA Y CEBADA.
Vista las facturas nº 14002531 y 14002532 de fecha 15 de abril de 2014, presentada por
PICEMAR S.L. con C.I.F. B12074969 que importan 2.963,62 € y 2.303,84 €
respectivamente, que corresponde a suministro para atender las necesidades alimenticias
del ganado ovino y caprino de la Granja de Ares del Maestre.
Resultando que se ha emitido informe por los servicios técnicos de la Oficina Técnica.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por el
Diputado-Delegado de desarrollo rural.
2. Que los precios son adecuados a los servicios contratados, concurriendo en todo
momento el principio de buena fe.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno con los votos a favor del Grupo Popular y de Compromís y
los votos en contra del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y el
posterior pago a la empresa PICEMAR S.L. con CIF B12074969 de la cantidad de 5.267,46
€ importe de la facturas arriba relacionadas, autorizando y disponiendo el gasto a favor de
la mencionada empresa, con cargo a la partida 41200 2211300 del vigente Presupuesto,
número de operación de R.C. 29297, dando por finiquitado el total del pago de la obligación
contraída con el citado contratista por los trabajos realizados.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
c) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPEL USADO EN
CENTROS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013.
Vista las facturas nº 1300490 de fecha 31 de diciembre de 2014, presentada por
RECIPLANA RECUPERACIONS 2010 S.L. con C.I.F. B12856415 que importa 4.506,93 €,
que corresponde a gestión del servicio de recogida de papel usado en centros durante el
periodo de 16 al 30 de noviembre y diciembre de 2013.
Resultando que se ha emitido informe por los servicios técnicos de la Oficina Técnica.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
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1. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por el
Diputado-Delegado de sostenibilidad.
2. Que los precios son adecuados a los servicios contratados, concurriendo en todo
momento el principio de buena fe.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y de Compromís y
los votos en contra del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y el
posterior pago a la empresa RECIPLANA RECUPERACIONS 2010 S.L. con CIF B12856415
de la cantidad de 4.506,93 € importe de la factura arriba relacionada, supeditando la
autorización, disposición y reconocimiento del gasto a favor de la mencionada empresa, a la
aprobación de un expediente de modificación del presupuesto de gasto del ejercicio 2014,
de acuerdo con lo establecido en el art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo del T.R.L.R. de
las Haciendas Locales.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
10. PROPOSICIÓN APROBACIÓN EXPTE. 4/2014 DE MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO, MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
“Vista la petición de la Vicepresidenta Delegada de Acción Social de crear un crédito
extraordinario de 45.000,00 € que permita tramitar una convocatoria de subvenciones para
financiar gastos de mantenimiento de las “Unidades Respiro”, así como la habilitación de
una línea nominativa por 8.000,00 € a favor de la Fundación DASYC para colaborar en el
proyecto de Capacitación y Empleo para la Mujer de Castellón.
Vista la petición del Diputado Delegado de Sostenibilidad de suplementar la aplicación de
“Convocatoria Ayuntamientos para Acondicionamiento Medio Ambiental en Zonas Urbanas”
en 50.000,00 €, financiándose con baja de la aplicación “Convocatoria Ayuntamientos
Arbolado y Plantas Ornamentales” y de crear un crédito extraordinario de 4.506,93 € que
permita reconocer la obligación, a favor de la Empresa que gestionaba la recogida de papel
en centros escolares en 2013, por un factura de dicho ejercicio.
Vista la petición del Diputado Delegado de Deportes, de habilitar un crédito extraordinario
por 25.000,00 €, a favor de la Asociación Cultural TWA Castellón, que permita reconocer la
obligación de la subvención concedida, por acuerdo de junta de gobierno de 5/11/2013 para
la organización y realización del circuito TWA Castellón, así como la creación de un crédito
extraordinario de 5.500,00 € para la adquisición de artículos promocionales.
El Pleno de la Corporación, con los votos a favor del Grupo Popular, y la abstención del
Grupo Socialista y de Compromís, por mayoría, acuerda:
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Primero: la presente modificación de créditos del presupuesto del año 2014
financiado con bajas en partida de gastos.
Modificación de Gastos
Partida de Gastos

Importe

No 2013

17000 2270300 RECOGIDA DE PAPEL, CENTROS ESCOLARES.

No

23100 4623000 SUBV.AYTOS."UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR"

No

23100 4800614 CONV.FUNDACION DASYC.PROY.CAPACITACION Y
EMPLEO PARA LA MUJER DE CASTELLON.

No

34000 2260203 ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES.DEPORTES 5.500,00 €

No 2013

34100 4828200 CONV. ASC. CULT. TWA CASTELLÓN

Total de créditos EXTRAORDINARIO
Partida de Gastos
No

45.000,00 €
8.000,00 €

25.000,00 €

88.006,93 €
Importe

17000 4625504 SUBV.AYTOS .ACOND.MEDIOAMBIENTAL EN ZONAS
URBANAS.
Total de créditos SUPLEMENTO

.

4.506,93 €

Partida de Gastos

50.000,00 €

50.000,00 €
Importe

No

17000 4625505 CONVOCAT.AYTOS ARBOLADO Y PLANTAS
ORNAMENTALES.

No

23100 2270670 CONTRAT.GESTION PROY.BANCO DEL TIEMPO

No

23100 7800215 SUBV.ADECUACION LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

No

33802 2260101 GASTOS DÍA DE LA PROVINCIA

No

34000 2269925 GTOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS

-10.000,00 €

No

34000 4621000 SUBV.AYTOS EFICIENCIA ENERGETICA

-20.551,76 €

Total de créditos BAJA DE CREDITO

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

-50.000,00 €

-8.000,00 €
-45.000,00 €
-4.455,17 €

-138.006,93 €

0,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2014,
modificando los siguientes proyectos.
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a) Proyectos que se modifican:
2014025 Subvención Parroquia Santa María. Realización mural. Dotación total 78.650,00 € en dos anualidades:
2014……………..39.325,00 €
2015……………..39.325,00 €
2014035 Subv Adecuación Locales “Respiro Familiar”. Dotado inicialmente con 150.000,00 €, se produce una
baja de 45.000,00 €, que pasa al Capítulo IV de “Transferencias Corrientes” para la financiación de
gastos de mantenimiento de dichos locales.

Tercero: Modificar el beneficiario de la línea de subvención, asociada a la aplicación
presupuestaria 33400 4820346 denominada “Subv. Fundación San Pascual Villarreal”,
pasando a ser “Associació Amics del Museu Pouet del Sant de Vila-Real”, con C.I.F.: G12824819 para colaborar con la financiación de las actividades realizadas en 2014
(conciertos, exposiciones, conferencias, publicaciones, cursos restauración y conservación,
etc.)”
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
11. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
PARA LA ADOPCIÓN DE UN COMPROMISO POR PARTE DE LA GENERALITAT
VALENCIANA RESPECTO AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Colomer.
“Sí, senyor president. Gràcies.
Hem presentat en esta legislatura, i també en l’anterior, diverses iniciatives per tal de
contribuir o ajudar a enfortir el producte turístic de la província de Castelló.
D’entrada pense que és molt bo que esta Diputació mantinga una posició el més unitària
possible, el més forta possible, crec que ens juguem molt en el model turístic, en les
expectatives que hi ha, en l’interés, és un sector molt plural, hi ha una mescla perfecta entre
lo públic i lo privat o deuríem aspirar a que fora així. Per tan, hi ha tants interessos creuats
que han de ser convergents, que ens fan, al menys participem d’esta idea, a intentar sempre
que la política turística no siga un element de confrontació en esta Sala.
En tot cas sí que un punt de trobada per a reivindicar aquells que tenim competències
estatutàries plenes, exclusives – diu literalment l’Estatut – en la matèria, ens ajuden. Per
què? Perquè som partidaris de pensar i estem absolutament persuadits de que sols la
província de Castelló, sols amb l’esforç dels patronats, amb l’esforç del president, amb
l’esforç de l’oposició, dels pobles de litoral, d’interior, sols va a ser molt difícil desplegar tot el
potencial que tenim. Per tant, no podem de cap manera, renunciar a que entenguen que les
competències estatutàries en política turística, que són exclusives, arriben fins a Vinaròs,
que penetren des d’Almenara fins a Vinaròs, pel nord, pel sud, per l’est, per l’oest. Som
Generalitat Valenciana, som Comunitat Valenciana, per tant, hem d’estar ahí, en la
perspectiva de ser ajudats d’una manera digna, no volem ser més que ningú però menys
que ningú, tampoc, per descomptat, i ahí volem trobar-nos, sincerament amb vostès. Amb
vostès i amb tots, per suposat.
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Mire, un aeroport, aprofitant ara la peculiaritat d’esta moció, és que, una vegada més, volem
parlar de turisme però aprofitant la conjuntura de la teòrica posada en marxa de l’aeroport,
encara que recentment hem escoltat el senyor Martínez dient que trigarem un any en que
vinguen els chàrters i que a Nadal poden vindre, a desembre, els vols regulars, ens ha situat
un escenari d’intriga, bé, que no anem a redundar més en la qüestió, però sí que potser una
certesa que ens quede menys per a inau.. per a estrenar adequadament, bé, fa tres anys ja
es va inaugurar però, per a posar en funcionament l’aeroport de Castelló.
Per tant, ha de ser, jo sé que vostès, probablement, ho voran, com nosaltres, però sobretot
la Generalitat, en eixes competències exclusives en matèria turística, ha de ser el gran
moment, senyor Moliner i senyor Martínez, i tot l’equip de govern, ha de ser el gran moment
per a que la Generalitat ens ajude, es conjure amb nosaltres per a desplegar tot el potencial
que tenim.
Per això cal una premissa bàsica indiscutible i és que la Generalitat, que deuríem ser tots,
interpretara que sí, que Castelló té un gran potencial, que Castelló pot desplegar i pot molt
més. Amb la peculiaritat que encara està tot per fer, no, tot allò, tot és possible encara i jo no
renuncie i ho hem dit, quin model tenen vostès? Doncs una mena de Toscana de Levante,
eixe model de qualitat, basat en uns productes molt ben cuidats, encara estem a temps. No
en el Levante utilitzant el concepte este levantino, no el levante feliz que es pretenia fins fa
quatres dies que, a més és curiós, abans de nàixer el model ja va morir, perquè el model
estava dissenyat, un macro gran parc temàtic, 16 camps de golf, en una eclosió de dotzenes
de milers de segones residències. El model el tenien, el tenien pontificat, santificat,
sacralitzat en esta Casa. Però tot això és curiós, no? No deuen haver dos exemples en tota
Espanya, en totes les províncies d’Espanya com la nostra. Abans de nàixer no s’ha posat, ni
tan sols, primera pedra de res i ja ha desaparegut tot perquè no hi ha, ni se’l espera a
l’operador econòmic que desenvolupe res d’això.
Per tant, vegem com una oportunitat, hem de tindre un pla B, un pla d’articular un altre
model. Nosaltres voldríem i pensem que és ineludible que la Generalitat es mulle, s’implique
amb nosaltres. Un aeroport no fa un destí, ho han dit els principals representants de les
aerolínies i és una certesa absoluta. Un aeroport no deixa de ser, ho hem dit moltes
vegades, senyor Martínez, un punt d’entrada i de sortida, un portal d’accés, com una central
d’autobusos, home, diferent, però, o com un port. És un lloc, un punt d’entrada i de sortida,
però la gent ens ha de triar, ha d’haver milers de decisions en els mercats emissors arreu
del món, que vullguen triar Castelló. Per tant, Castelló ha de créixer en quantitat i en qualitat
del producte turístic i ens han d’ajudar.
Resumint, la part dispositiva, que ens ajuden, en el proper pressupost, perquè és el que
entrarà en simptonia, en el minut zero, reial, esperem, creuen els dits, de la posada en
marxa de l’aeroport. És el model ja, el moment inajornable per a que en el pressupost del
2015, queda temps, eh, queda mig any per a que entre en seu parlamentària, mig any,
treballen, en les bambolines, en les tramoies de les institucions, en el senyor Alberto Fabra
que és, ara que ve un període electoral, aprofiten que venen les eleccions, per a que es
mullen ja, deixem-se torejar, si em permeten l’expressió, o marejar ja o enganyar entre
cometes, que venen eleccions, que siga electoralisme, si ja seria el de menys. Ens han
abandonat durant tant de temps que si hi ha un compromís ferm, aprofiten, aprofiten
l’ocasió.
Els proposem rebre, proporcionalment, és realista la nostra moció, proporcionalment,
sabrem que serà menys, el mateix que rebran les altres províncies, que rebran les altres
províncies, i el deute històric, acumulat, que hi ha en matèria turística en la província de
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Castelló. No poden renunciar. Està escrit en el diari de sessions de Les Corts Valencianes,
senyor Gerardo Camps: “... invertirem el mateix que en una de les actuacions turístiques
estratègiques que van fer en Alacant..” ja no te parle de CACSA no els parle de la Ciutat de
les Arts, les Ciències, dels grans macroprojectes, que podríem escriure un llibre. Només
una de les grans actuacions públiques, en diners públiques, actuacions estratègiques a la
província d’Alacant, vindrà a Castelló. Això té un nom està quantificat, 400 milions d’euros,
65.000 milions de les antigues pessetes.
No renuncien, no renuncien, consensuen amb el sector el tipus de destinació que té eixe
recurs, eixe capital, però fem que els productes nostres ajuden a esta terra a ser
competitiva, per a què? Per a ser triats, per a què? Per a que l’aeroport, que és un fet
instrumental, que no crea destí, però que funcionant entenguem que significarà que haurà
més riquesa, més potencial, més ocupació, més renda, per als milers de persones que
encara volen viure del turisme a la nostra província.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Des del nostre Grup no creiem que el turisme siga i haja de ser l’únic sector econòmic que
ens traga de la difícil situació en la que estem. Creiem que és importantíssim, que és un
d’ells però creiem que hem de fer esforços en altres línies, en industrialització, en recerca,
etcètera.
En qualsevol cas, ja dic, el turisme és important i per tant qualsevol suport afegit que se li
done al sector, contarà amb el nostre recolzament.
A nosaltres el que ens sembla és que tenim un problema de desequilibri a l’hora de
vendre’ns com a destí turístic. Això és com el famós “Chiringuito de Pepe”, si som capaços
d’oblidar lo dels “espetos” i la descontextualització cultural que ens converteixen en una
cosa que no som. Si som capaços d’oblidar això, jo vaig a fer l’esforç, és una inversió
reeixida al 100%, no hi ha res més que dir, jo crec que és difícil de discutir que l’impacte que
pot arribar a aconseguir, comparat en els diners públics que costa, seria impossible
d’aconseguir d’una altra manera o en qualsevol cas, seria enormement més car.
En canvi, també els hi tinc que dir, l’acció de street marketing de l’altre dia davant de la plaça
de bous de València, a mi, em feia llàstima, no em pense que estava a l’altura del que havia
de ser el turisme d’estes comarques o d’esta província, crec, honestament.
Crec que entre una cosa i l’altra hi ha un desequilibri, per tant, em fa la sensació que el
dibuix del que ha de ser la projecció turística que hauria de fer el Patronat Provincial de
Turisme, està absolutament descompensada. Hi ha coses brillants, que funcionen molt bé,
no anem a demanar que tot siga sempre en grau d’excel·lència, eixe és l’objectiu però no
podem demanar-lo encara, però hi ha altres coses que francament, crec que desdibuixen
moltíssim les coses que es fan bé que en són prou.
Per tant i acabe, qualsevol reforç i també el reforç econòmic, en la línia de l’obligació que té
la Generalitat amb nosaltres, que sempre i quan es vehicule a través del Patronat Provincial
de Turisme, contarà amb el nostre suport.”
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Sr. Martínez:
“Moltes gràcies senyor president. Senyores i senyors diputats.
Compromís, compromís és el que té la Generalitat en la marca Castelló Mediterráneo Spain,
hi ha que dir que no es valora per províncies a l’hora de definir el turisme en la Comunitat
Valenciana sinó per marques. Són cinc les marques que te la Comunitat Valenciana baix el
paraigües de la Comunitat Valenciana i són cinc les que tenen el mateix tracte, el mateix,
idèntic, no hi ha u a qui li donen un euro més que a l’altre, sinó que les promocions es fan
conjuntes i que la Conselleria respecta per igual a cadascuna de les marques que engloben
el turisme de la Comunitat Valenciana.
Dir, en primer lloc que voldria dir-los la implicació que tenim dins el turisme de la Comunitat.
El president és membre del Consell Valencià de Turisme, grup que defineix tota l’estratègia
en matèria de gestió turística en la Comunitat Valenciana. Membres són també l’alcalde i
company de vostès de Morella, el de Castelló, el qui els parla, el president de ASOTUR i la
presidenta de la Cambra de Comerç.
És allí on es diuen quines són i es defineixen quines són les estratègies a seguir en matèria
turística en la Comunitat Valenciana.
Implicació, implicació és la que té la Comunitat autònoma en la formació, en la formació en
el CDT, que tenim aquí a Castelló i que forma a tots els professionals del sector, i no només
aquí, sinó en els cursos que es fan en altres parts de la província de Castelló.
Implicació, implicació és la que té la Comunitat Valenciana en els tres centres BTT que
formen més de mil quilòmetres de senders i que estan ubicats en Morella, en Navajas i en
Torreblanca.
Implicació, implicació és la que té la Comunitat Valenciana en totes i cadascuna de les fires
a les quals assistim, en un total de 24, baix el seu paraigües. Sense eixa implicació no
podríem ni tan sols arribar a un parell d’internacionals, de les mateixes.
Cal dir que, a mi em sembla molt bé, que demanen més diners però s’hauria de dir quan,
com i en qualitat de què. En qualitat de places hoteleres, en qualitat de província, en qualitat
de marca.. perquè jo li puc dir que no donen ni un euro, a les marques, ni un euro, o siga,
quina classe de convenis, quina classe d’objectius, perquè els objectius vostè m’ha fet
gràcia quan diu que trien la província de Castelló els turistes, quans la van triar l’any passat?
1.300.000 van decidir vindre a la província de Castelló. Quants l’han triat este any, els quatre
primers mesos? Doncs un 9,22% més que l’any passat. En turisme nacional un 8,73% més i
en pernoctacions un 8,5% més.
Això vol dir compromís, compromís el que tenim nosaltres amb la província de Castelló i
amb el turisme.
Cal dir que la conselleria gasta 3.600.000 euros en la promoció de les marques conjuntes.
Totes conjuntes. En la mateixa entitat, Benidorm, València, València Terra i Mar, Castellón
Mediterráneo, per tant, eixe és el compromís que tenim i en quan a singularitat el compromís
que li vam traure en tot el que debatrem després en el tema del Castor, va ser 240.000
euros per a potenciar les marques del nord de la província de Castelló.
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Les dos coses que ens ha traslladat el Bloc, en quan al street marketing, es podrà fer millor
o pitjor en arreglo al pressupost que u té, però cal dir que els valencians són el 45% del
turisme a la província de Castelló. Es pot fer millor o pitjor, la voluntat del Patronat ha estat
ahí.
I bé, agraïsc la felicitació en quan al “Chiringuito de Pepe” que bé, no deixa de ser una
paròdia, però entenem i ja enteníem que seria una promoció històrica la que anàvem a
tindre.
I el major compromís que ha tingut la Generalitat en la província de Castelló, que vostès tan
han criticat, que vostès tant han criticat, ha sigut l’aeroport de Castelló.
Al marge del cost de la instal·lació, sobre els 120 milions d’euros, nombrava quantitats en
relació a altres projectes, que també se n’han fet, com és l’Auditori de Castelló, l’Auditori de
Peníscola i altres projectes a través de Castelló Cultural, el aeroport de Castelló. 120 milions
euros.
Però és que hi ha un compromís més, el de posada en funcionament, que són 25 milions
d’euros més, que ha ficat la Generalitat, 25, per al funcionament durant 20 anys. 25 que ha
de pagar en 10, la Generalitat i en un màxim de 4 milions a l’any. Eixe és el compromís de la
Generalitat amb la província de Castelló.
Vostès, l’únic compromís que tenen és amb la mentida i amb la burla d’eixa instal·lació.
Moltes gràcies, senyor president.”
Sr. colomer:
“Gràcies senyor president.
Bé, començaré pel final. Mire, no confondre l’aeroport en la manera d’haver gestionat
l’aeroport, no confondre-ho, perquè és una confusió excessivament burda, senyor Martínez.
Es pot estar a favor d’un aeroport, d’un port, d’un pont, d’una obra civil, d’una obra que siga,
qualsevol infraestructura, però en la forma d’haver-lo fet.. home, per exemple jo podré, mire,
me’n vaig, m’allunye un poquet, per no estar en la sensibilitat de la proximitat, me’n vaig a
València. Jo estic a favor de que vinga el Papa a la meua Comunitat, per què no? Però
conforme ha vingut, estic a favor? Doncs, disculpe, no, repugnant la manera, no?
Si vostè no es capaç de distingir fondo de forma, contingut de continent, de maneres de fer,
de modus operandi, tenim un gran problema, un gran problema de manipulació.
El tema de l’aeroport és com s’ha fet l’aeroport, però no ho dic jo, ho diu la senyora Pastor,
ministra del Govern del “Reino de España”, ministra de Foment, ho diu la primera veu
d’Espanya al món, el ministre d’Afers Exteriors, senyor Margallo, han segut molt més cruels,
entre cometes, o sense cometes, que nosaltres, per exemple, en esta Sala, respecte a
l’aeroport.
Aeroport que vostès desperten, però han estat molts anys, els anys de la confusió, dormits,
no han assumit, no han tingut valor de donar la cara per l’aeroport. Han passat de puntetes.
Ara que ja està LAVALIN i que hi ha una perspectiva de tal, ara desperten, com ha canviat,
no? la manera de governar, la manera d’eludir els conflictes.
No es pot confondre d’esta manera les coses.
Jo estic a favor, per exemple d’un projecte, algú pot estar a favor d’un projecte que val 10
però que en sobrecostos en val 60, home, doncs, estaré a favor del projecte i raonablement
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estaré a favor de les contingències sobrevingudes però no estic a favor de com evolucionen
algunes coses.
És lícit confondre-ho tot, senyor Martínez, per enèsima vegada vostè? És que de l’aeroport,
mire, de l’aeroport ha parlat tota la premsa especialitzada, conservadora, lliberal, més
oberta, més tancada, del món, del món. I vostès, per compte d’eixa història ens han fet fer el
ridícul arreu del món. No pretendrà que este Grup Socialista i este portaveu siga el
responsable de l’espectacle que s’ha donat arreu del món. Ja li ho vaig dir un dia, jo no
controle als magnats de la comunicació de tot el món. Per tant, vostès a soletes han fet el
circ, vostès a soletes han fet els circ, i tots els nans els han crescut a vostès, en este tema i
en molts temes, per tant, per favor li demane, li ho demanaré segurament més vegades,
perquè vostè és molt dogmàtic en açò i ha trobat un filó en confondre-ho però no confonga
les coses, no confonga les coses. Una cosa és l’aeroport i l’altra són estos quinze anys, des
dels preliminars, conforme s’han fet moltíssimes coses.
Sinó critique, siga valent i plante-li cara també als ministres del PP que eixos sí que han
tingut una gran difusió perquè el que diga jo no va a cap lloc, el que diga jo no va a cap lloc.
Tornarà a parlar de Jordi Èvole i tornarà a parlar de tota la historia de sempre en el
periodista guardonadíssim en el que han anat tots vostès i tots els seus líders, no? Sempre
el mateix romanç.
Mire, jo he vingut aquí a parlar de turisme i crec que he tingut una primera intervenció molt
correcta, que no l’he ofès, que he dit que aquí volem consens i que si cal disparar
dialècticament, clar, a algú, és a la Generalitat que no ha complit amb nosaltres.
Va haver un temps en que, des d’aquí, que no s’aconseguia res, no s’aconseguia res, però,
home, estèticament semblava que alçàvem la veu, ara és que ni això. Tal vegada dóna igual
perquè per arribar al mateix punt de misèria dóna igual l’estil, no?
Però mire, compromís amb les marques, jo no li estic parlant de màrketing, jo li estic parlant
de les infraestructures, de les inversions, de la transformació, dels recursos, arqueològics,
paleontològics, culturals, gastronòmics, de teixit turístic, de producte.. transformar els
recursos que tenim potencialment en producte, transformar-los en producte. Infraestructures,
obres, projectes, inversió, compliment del compromís consagrat en seu parlamentària, hi
ha.. vostè tire la tovalla, claudique, m’agenolle o ignore els compromisos de la Generalitat.
Som tan valents en la Diputació que li vaig a condonar, li vaig a perdonar el que ens deuen a
la província de Castelló. Jo tinc a eixe vicepresident? I al costat a eixe president? A un
perdonador del que ens deuen a la província de Castelló. Jo voldria tindre a una esquadra
reivindicativa que tinguera la personalitat, la capacitat de mantindre el pols i dir, escolta, tu
vas dir en seu parlamentària que a Castelló li tocava això, perquè creus en Castelló,
compleix! I jo el veig a voste tremendament consentidor, ha fet un cant al conformisme, ens
ajuden en tot, ens ajuden en açò, ens ajuden en allò, doncs no, estem en el Consell
Valencià de Turisme, hem estat tots sempre, els alcaldes i el Consell Valencià de Turisme,
allí, econòmica i pressupostàriament no decideix res, jo també hi he estat. Primera, no es
convoca quasi mai, qui decideix sap qui és? Les Corts Valencianes amb majoria absoluta
del PP. Ahí passem la ma per la paret i se’ns nega el pa i la sal i ahí és on jo el voldria vore
valent, reivindicatiu i conscient de que Castellò, i acabe, aprofitant la conjuntura de
l’obertura, de la posada en funcionament de l’aeroport, necessitem molts més turistes per
fer-lo viable, senyor Martínez, o no s’ha llegit els informes, els molts informes que en esta
història, este “culebrón” que estem vivint, s’han redactat? Els darrers, segurament seran els
més de fiar, els que hi ha vius damunt la taula. Necessitem massa crítica de producte, de
“tirón”, de força, de capacitat competitiva.
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No per a que l’aeroport siga rendible, que també, que també, si no és el negoci, del xollo de
l’any, per a LAVALIN i per a qui siga, no? Què bonic és treballar d’eixa manera. Sinó per a
que milers de famílies en este sector turístic i en esta província, puguen viure d’això, del
turisme.
Jo crec, estic d’acord en el senyor Nomdedéu, no és la única taula de salvació, no és la
única però és de les més importants que tenim. I ahí jo els vull vore menys dòcils, menys
consentidors i més reivindicatius.
Moltíssimes gràcies.”
Sr. Martínez:
“Moltes gràcies senyor president, senyores i senyors diputats.
Mire, jo, en lo de l’aeroport, crec que vostè té aeroportuitis, ha dit innecessari l’aeroport, ho
ha dit, ho ha mantingut, ho ha mantingut, ha fet l’espectacle, però com el “Chiringuito”, ho ha
fet en el Follonero, ha fet vostè l’espectacle, com no té la gent que parlar de l’aeroport? Si
vostè ha donat a conèixer l’aeroport, l’ha donat a conèixer.
Parle de turisme, si quan era alcalde de Benicàssim ni anava a les fires, va renunciar a anar
a la fira de Fitur, quines lliçons de turisme ens pot donar? Quines lliçons de turisme ens pot
donar?
Preparar la província per a quan estiga l’aeroport. Si va ser alcalde i va perdre número de
places hoteleres! Amb una projecció turística que té Benicàssim ....
-

El Sr. Colomer interrumpe al Sr. Martínez -

Sr. Martínez: “ Perdone, perdone
El Sr. Presidente recuerda al Sr. Colomer que no está en el uso de la palabra:
“Ací cada portaveu té el ús de la paraula en virtud de la representació que li donen els seus
Grups, per tant, demane que no entrem en debats personals que forcen el que el debat no
es circumscriga a les posicions dels Grups. El senyor Colomer ha tingut la paraula i ara la té
el senyor Martínez. Vostè ha parlat en nom del seu Grup i vostè parla en nom del nostre
Grup.”
Continúa su intervención el Sr. Martínez:
“Simplement president he dit que quan estava gestionant l’ajuntament de Benicàssim el
municipi de Benicàssim va perdre número de places hoteleres. No he volgut que fora
personal el que li acabe de dir. Vull dir es poden gestionar les coses d’una forma o d’una
altra. Créixer en número de places o perdre places hoteleres.
Un aeroport, evidentment que vol places hoteleres, però jo estic orgullós de la província de
Castelló. sap en el mes de maig quin tant per cent de contractes ha creat el sector turístic?
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El 75%. És que sembla que o volte poc la província o no veu quines possibilitats té la
província a nivell turístic.
Jo, li dic, perquè les tinc prop, que les veig, les veig, i l’aeroport pot funcionar i quan he dit
sis mesos i un any, no ho dic jo, ho diu LAVALIN que en sis mesos poden fer vindre, de
mitja, vols regulars, i en un any els charters, però perquè els temps els marca el mercat.
I és el que li acabe de dir. Jo pense que l’aeroport és totalment necessari i si parlem de
turisme i de marques turístiques tenim el dret, i per això és va reivindicar en aquell moment,
ha tindre eixe aeroport. I eixe aeroport ha costat uns 120 milions d’euros i ara la Generalitat
fica 25 milions d’euros més, per a ficar-lo en funcionament i això és compromís en la
província de Castelló, perquè podien no ficar-ho i ho fiquen i podien no haver-lo fet i el fan i
de sobrecostos, no parlen vostès de sobrecostos, pregunten al AVE els sobrecostos que ha
tingut, ho pregunte-li-ho a l’alcalde de Vinaròs, el sobrecost que va tindre el passeig de
Vinaròs, pregunte-li-ho. O siga, d’obres no parlen de sobrecostos, vagen el favor, no parlen
de sobrecostos, perquè normalment, la nostra gestió és l’estalvi i la vostra és els
sobrecostos, els sobrecostos, com el del AVE, com els del AVE, que ha sorgit als mitjans de
comunicació.
Nosaltres tenim el mateix dret que les altres províncies a que ens arribe el AVE i a que
arriben els avions i crec que, en esta legislatura, sent la més pobra de la història a nivell
econòmic, el compromís de Javier Moliner de la província de Castelló amb el AVE i
l’aeroport ha de ser màxim, o siga no hi ha altre, no hi ha altre fet històric que poguéssim
tindre per al turisme que baixen avions a l’aeroport de Castelló i que siga innecessari, bé,
pregunte-ho al sector, perquè este aeroport no es fa per capritx de ningú, es fa perquè el
sector el va demanar en el seu moment. Es podran fer millor o pitjor les coses, es podran
retardar més o menys, vostè ha sigut alcalde, no ha tingut mai cap resolució d’una concessió
administrativa, i els terminis que comporta? Si ha hagut una resolució en el concessionari
anterior, ha sigut motivat per un conflicte judicial en l’aeroport i ara ha hagut una ràpida
contractació amb el concessionari, amb experiència, en 18 aeroports, que estan movent en
estos moments.
Per tant, jo dic que el compromís, vostè diu que no, de la Generalitat en la província el té,
vostè diu que no, estem en una època complicada, tant de bo es tenen que atendre també
les qüestions d’educació i sanitat, en estos moments tan necessàries, però que la província
de Castelló està preparada per a tindre eixe aeroport en marxa i més turistes, també.
Mire, i acabe, de gener a maig, 310.000 han triat la província de Castelló, un 6,4% més en el
mes de maig. Jo crec que s’està fent un esforç molt important per part de la Generalitat i
molt important per part del Patronat de Turisme a qui vull aprofitar a felicitar en este Plenari
pel treball magnífic que estan fent en este Departament de Turisme.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, y los votos
en contra del Grupo Socialista y de Compromís, por mayoría, aprueba el Dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, deportes y turismo de fecha 17 de junio, por el que se
desestimaba la siguiente
MOCIÓN
“Coincidint amb la posada en funcionament de l’aeroport de Castelló, torne a accentuar-se la
necessitat de fomentar un vertader pla de desenvolupament turístic a la nostra província.
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Es clar que un aeroport no fa un destí i que necessitem desplegar el potencial que alberga el
nostre territori. El sector turístic de la província de Castelló no pot afrontar a soles el gran
repte del creixement qualitatiu que requereix el nou temps.
Tenint en conter que d’acord amb l’Estatut ( Art. 49.12) la Generalitat Valenciana té
competències exclusives en matèria de turisme.
Considerant que la Generalitat Valenciana mai ha tractat adequadament a la Provincia de
Castelló en aquest tema i que no hi ha mostres de recolzament en un moment decisiu.
Per tot això, el Grup Socialista de la Diputació de Castelló presenta per a la seua
consideració i aprovació pel Ple els següents
ACORDS
1.
La Diputació de Castelló demana a la Generalitat Valenciana la màxima implicació
institucional amb el desenvolupament turístic de la Província de Castelló.
2.
La Generalitat Valenciana assumirà el compromís immediat, davant del seu proper
pressupost, de contemplar totes les partides econòmiques necessàries per a recolzar al
sector turístic de Castelló.
3.
El contingut de les inversions, en quantitat no inferior al que proporcionalment se li
assigna a la resta de les províncies, i amb l’afegit dels compromisos adquirits pendents,
serà consensuat amb el conjunt del sector turístic de la Província de Castelló.”
DESARROLLO SOSTENIBLE
12. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE LA PARALIZACIÓN DEL CASTOR
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu
“Gràcies senyor president.
Després de, jo crec que després de les últimes eleccions, un dels mons ensenyaments que
hauríem d’haver aprés tot hom és que la gent està farta del sí però no, de dir blanc i després
fer negre, de proposar coses quan s’està a l’oposició i fer el contrari quan s’està al govern o
d’eixir Castelló pegant-se colpets al pit i que els representants del mateix Partit voten a
Madrid o a València, on al final es prenen este tipus de decisions, voten al contrari. És el que
deia, eixa queixa que abans deia el senyor Barrachina, ens agradaria a nosaltres també, que
el Partit Popular votara el mateix a totes les institucions, cosa que no passa.
Quan els ho recriminem, com en este cas, vostès sempre troben una excusa bona, en la
Comissió va ser, l’excusa formal era que el vot contrari als interessos de Castelló i dic
contrari als interessos de Castelló perquè ací, per unanimitat, hem votat reiteradament una
cosa. Es va produir en una Comissió, del Congrés, on el Partit Popular de Castelló no tenia
diputats, és igual, m’és absolutament igual, anirà al plenari, votaran el mateix, és a dir, en
contra dels interessos que esta Diputació ha manifestat i en contra del que esta Diputació ha
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aprovat i per això la nostra moció demana, tot simplement, és senzill, que s’envien a les
dues diputades del Partit Popular i al diputat del Partit Popular, per la circumscripció
electoral de Castelló, els diferents acords presos per esta Diputació, tots ells reiterant la
necessitat de tancar les instal·lacions. Ja els anuncie que tret que diguen una barbaritat no
tornaré intervindre, ja m’és igual, si vostès no ho envien, ja ho enviaré jo, però a mi
m’agradaria que fora la Institució que ho enviara.”
Sr. Colomer:
“Sí, anem a recolzar la proposta. Ens sembla que és nova, des del punt de vista del
recordatori als diputats. Crec que es una mena de solució de continuïtat entre el que aquí al
territori es diu i el que es pot traslladar a Madrid, crec que és important que els diputats i
diputades tinguen en compte el sentiment expressat en la província i per tant ens sembla
que no trenca cap llindar, diguem de correcció ni educació i ens sembla.. ni transgredeix
competències, ens sembla interessant i recolzarem la proposta.”
Sr. Martínez:
“Moltes gràcies senyor president.
Jo també seré breu però crec que açò, en un prec que hagués fet al final del Plenari, hagués
sigut suficient. El votar en contra ja no serà.., a vore si este tema ja no es debat més però ja
no serà per ètica sinó per.. votem en contra perquè ja ho tenen, perquè els nostres diputats
saben el que s’ha votat aquí però que no és el mateix que es va plantejar a Madrid, perquè
eixa moció tenia huit punts, la de Madrid. No vull analitzar punt per punt i, entre altres coses,
entre altres coses, parlava de quatre municipis, d’Alcanà, Ulldecona, La Ràpida i La Sènia, o
siga, estos diputats tampoc no estaven en eixa reunió i hi havia huit punt més. Es parlava
del Banc Central Europeu.. hi havia coses que no tenien sentit i que són incongruents.
Jo crec que nosaltres ja hem dit que no al Castor i de vegades sembla que estiguen
preocupats per això, perquè vostès, sí, esperant que nosaltres diguem que sí, o que.. que
estàvem al costat de.. no, no, hem dit que no, hem dit que no al Castor i hem dit que no al
fràcking i hem fet els informes que diuen que no i en el Castor, no és que hem dit que no, el
Castor està parat i hem dit que es desmantelle, i bé, i després, qui té les competències? Ni
Les Corts Generals ni els que parlen ací, la voluntat de la província de Castelló és no al
Castor i si es va votar en una Comissió perquè hi havia huit punts diferents, entre ells que
només citava a quatre municipis, amb tots els respectes del món, ma mare és rapitenca, vull
dir que, no és per votar en contra, però, no anomenen ni a la província de Castelló, és una
moció que, com dirien alguns en alguna ocasió, sectària.
Convergència i Unió presenta la moció i de la mateixa forma li diria, i si entrem en eixa
tessitura, els diputats, els diputats del Parlament en Europa, en Europa, de la seua rama,
inste’ls, alguna, alguna rama tindran, no?
-

El Sr. Colomer hace un comentario con el micrófono cerrado –

Sí, sí, és que dic lo de la rama, perquè té relació en el que li vaig a dir. Vostès, en
l’ajuntament de Vila-real, a favor del parany. A vore si els diu, a vore si els diu als de la rama
de vostè que insten la normativa europea per a que es puga caçar al parany.
Motes gràcies senyor president.”
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El Sr. Presidente toma la palabra: “Lo de la rama serà per lo de la primavera.”
Sr. Nomdedéu:
“Havia dit que si no deien cap barbaritat, però com n’ha dit vàries, li hauré de contestar, li
hauré de contestar.
Home, mire, seria més senzill encara lo del parany i el que traurem ara després dels bous
del carrer i tot això.
Seria més senzill si vostès a Les Corts Valencianes hagueren votat a favor de la proposta
del diputat Josep Maria Pañella, que pretenia regular el parany de la mateixa manera,
exacta, que s’havia regulat en França i que per això allí ho poden seguir fent i nosaltres no
podíem fer, i vostès, en Les Corts Valencianes van votar en contra.”
Sr. Martínez:
“Mire, precisament en Les Corts Valencianes vam aprovar una llei per regular el parany, la
que volien els paranyers, més prop de la que vol Batalla que no de Pañella.
Moltes gràcies senyor president.”
Sr. President: “Anem a votar sobre el Castor, els ho recorde.”

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y los votos
en contra del Grupo Socialista y de Compromís, por mayoría, aprueba el Dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo sostenible de fecha 17 de junio, por el que se
desestimaba la siguiente
MOCIÓN
“El passat 28 de maig de 2014, el Congrés dels Diputats va tombar en la comissió de Medi
Ambient amb els vots del PP, la proposta de nombrosos grups politics com ara Compromís
de paralitzar de forma definitiva el Castor.
La decisió del PP al Congrés xoca frontalment amb els reiterats acords unànimes de la
Diputació en que es demanava la paralització definitiva del Castor, com ara l’aconseguit per
Compromís en la comissió de Desenvolupament Sostenible de la Diputació del 22 d’octubre
de 2013 que, a més de ratificar-se al ple del 29 d’octubre, va propiciar un altre acord
unànime a Les Corts Valencianes eixa mateixa setmana –el 24 d’octubre- que exigia al
Govern la paralització del Castor.
Durant el ple del passat 27 de maig, la Diputació va aprovar de forma unànime també dues
mocions que reclamaven la paralització del Castor. Tot i això, el PP del Congrés va fer oides
sordes a eixe acord, i el dia següent, el 28 de maig, van tombar la proposta presentada per
paralitzar el projecte.
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Amb aquesta decisió, el PP del Congrés ha evidenciat un menyspreu absolut pels acords
polítics de les institucions valencianes –Corts, Diputació, ajuntaments- i també per la
voluntat manifesta de la majoria de la ciutadania de Castelló.
Aquest menyspreu del PP al Congrés i de l’Executiu del PP també s’ha posat de manifest en
matèries com la cogeneració, on el PP tampoc ha escoltat els acords de la Diputació com el
d’abril de 2013, ni els de nombrosos ajuntaments per tal de defensar els interessos de la
principal indústria castellonenca.
Per això, des de Compromís instem a la corporació provincial a
PROPOSTA D’ACORD
1/ Remetre als diputats per Castelló al Congrés del PP, Andrea Fabra, Ascensión Figueres
i Manuel Ibáñez, una còpia de tots els acords relatius a la paralització del Castor que s’han
subscrit per unanimitat a la Diputació de Castelló.
2/ Instar a les Corts Valencianes a remetre als diputats del PP al Congrés, Andrea Fabra,
Ascensión Figueres i Manuel Ibáñez, l’acord de la cambra autonòmica del 24 d’octubre de
2013 sobre la paralització del Castor.”
13. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE LA REMISIÓN DEL INFORME ORIGINAL SOBRE EL FRÀCKING A LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president.
Si ningú no canvia d’opinió, esta vegada sí que votarem per unanimitat, per tant procuraré
mossegar-me la llengua no siga cas que els provoque i els faja caure en algun parany.
No, dic, al final l’únic que demanem és que ja que esta Diputació, és veritat que una
Comissió de tècnics, a proposta del nostre Grup, per cert, no vostès, senyor vicepresident,
no vostès, sinó uns tècnics independents, van fer un dictamen dient el que deien sobre la
pràctica del fracking, en este territori, en eixa empresa en concret, etcètera i sent que, ens
consta que hi ha un altre informe que s’ha elaborat a Madrid i que des del Ministeri que s’ha
demanat que es rectificara perquè no els hi acabava d’agradar, i sent que el primer informe
diu el mateix, bàsicament, que el que venia a dir, nosaltres l’únic que demanem és que se’ns
remeta el primer informe no el rectificat en criteris polítics, sinó el que van fer els tècnics per
a que esta Diputació puga incorporar-lo al seu dossier sobre el tema.”
Sr. Valverde:
“Gràcies senyor president.
Recolzar la moció, no pot ser d’una altra manera. De fet, el Grup Parlamentari Socialista va
plantejar el dia 9 el mateix al Congrés dels Diputats. El Grup Socialista està posicionat des
del minut zero, com saben vostès, en contra d’esta tècnica, està tot escrit. Diuen que
“estudia el que no sabe” i el que revelava, les filtracions que han hagut de l’informe del
Institut Geològic i Miner, les filtracions, els que revelaven era el que ja estava escrit, perquè
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s’ha reduït a investigar coses que ja estaven en marxa, tota una sèrie de pous que estaven
en funcionament en Estats Units, que les empreses de fràcking diuen que es recupera tota
l’aigua i s’ha demostrat que fins el 75% no es recupera. Les empreses del fràcking diuen que
tots els productes no són perillosos i s’ha demostrat que dels 88 que s’han testat només 27
no són perillosos. Fins a 12 són cancerígens... tota una sèrie de coses que ja està escrit, és
que ja està escrit, per això, des del Grup Socialista recolzem la moció i demanem que
l’informe original ens arribe.”
Sr. García:
“Gràcies senyor president.
Com no pot ser d’una altra manera, recolzarem la postura que presenta Compromís, que
nosaltres entenem més que també és un prec més que una moció, el que passa hem de
votar perquè a la fi és demanar un informe però el que deia el senyor Paco Valverde, ja està
escrit en la Comissió que, efectivament, era de tècnics, que va anomenar el president
Moliner i que va fixar clarament la posició d’esta Diputació en la província de Castelló,
respecte al fràcking. Tot això senyor Paco Valverde està reflectit en eixe document que esta
Institució, presidida per el president Moliner, s’ha posicionat també en contra del fràcking en
estes terres, no de la tècnica, ací cal diferenciar, la tècnica diuen clarament els tècnics que
és una tècnica que es pot aplicar en diversos llocs, però en esta província, pel tema de
poder afectar als aqüífers, que no està escrit en eixe llibre, en eixe document que es va
redactar en eixa Comissió tècnica, que va anomenar el president d’esta Diputació, el
president Moliner, i que la postura és clara no al fràcking en estes, en la nostra província per
la perillositat que podria tindre als aqüífers. Està escrit, efectivament, en eixe llibre, en eixe
document, que va presentar esta documentació.
Com no pot ser d’una altra manera, recolzarem el que vinga, demanar eixe informe, perquè
sempre vindrà a complementar, a complementar la informació que ja va eixir d’esta
Diputació.
Moltes gracies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba el Dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 17 de junio, por el que se estimaba
la siguiente
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant les advertències dels riscos que la tècnica del fràcking podia suposar per als
aqüífers de Castelló i per al medi ambient, així com per al desenvolupament dels sector
tradicionals en les comarques de Castelló, la Diputació de Castelló, a proposta de
Compromís, va prendre la valenta decisió de convocar una taula tècnica d’experts que
analitzaren des d’un punt de vista científic els riscos d’aquestes tècniques. Les conclusions
d’aquesta comissió va fer canviar de postura al PP de la Diputació, que prèviament donava
suport a aquests projectes, i va provocar un allau de acords municipals en contra del
fràcking a les nostres comarques. De fet, la Diputació de Castelló va assumir com a pròpies
les conclusions d’aquest informe, que aconsellaven no atorgar els permisos per realitzar
fràcking a la zona, i va remetre eixes conclusions tant al Ministeri de Medi Ambient com a la
Conselleria, per tal que el tingueren present abans de prendre cap decisió. Així mateix, a
proposta de Compromís, l’informe es va remetre a altres organismes consultius, com ara el
Consell Valencià de Cultura, que també va emetre un informe contrari al fràcking.
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Aquesta posició valenta de la Diputació d’escoltar els experts i avaluar els riscos abans de
prendre decisions polítiques contrasta de forma clara amb l’actitud de l?Executiu Central. La
Direcció General de Qualitat, Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri de Medi
Ambient va sol·licitar, segons han publicat nombrosos mitjans de l’Estat, un informe al
Institut Geològic i Miner per tal d’avaluar els riscos d’aquesta tècnica així com les
precaucions que cal prendre si es posara en marxa el fràcking.
Aquest informe, entre altres qüestions, alerta de la possible radioactivitat de les aigües dels
entorns on s’utilitza aquesta tècnica així com del risc de terratrèmols, els perills dels
productes cancerígens que s’injecten al subsòl…
El Ministeri, l’objectiu prioritari del qual hauria de ser vetllar per la salut dels ciutadans i
ciutadanes de l’Estat, just al contrari del que va fer la Diputació de Castelló, ha decidit desoir
les conclusions d’aquest informe. De fet, l’ha retirat i n’ha encomanat un altre suposadament
per reduir les conseqüències negatives de les que alerta el document, tal com publica la
premsa.
Siga com siga, des de Compromís considerem que, per la responsabilitat de la que ha fet
gala aquesta corporació, la Diputació hauria de disposar de l’informe original sobre el
fràcking per tindre-les presents a l’hora de prendre decisions respecte del fràcking i, si
escau, remetre a altres administracions que tinguen competències sobre la decisió
d’autoritzar o no el fràcking a les nostres comarques. Per tot això, des de Compromís
proposem:
PROPOSTA D’ACORD:
-Demanar a la Direcció General de Qualitat, Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri
de Medi Ambient i també a l’Institut Geològic i Miner que remeten amb urgència l’informe
original sobre el fràcking a la Diputació per tal d’incloure’l en la documentació sobre el
fràcking de la que disposa la corporació provincial de Castelló.”
14. PROPOSICIÓN APROBACIÓN RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN EN CUANTO A LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE SACAÑET PARA LA MEJORA DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
MUNICIPALES, AÑO 2013
Se concede el uso de la palabra al Sr. Nomdedéu:
“Gràcies.
Tots els informes son contraris, de forma que aprovaran vostès un acte administratiu sent
sabedors que és una resolució injusta.”
Sr. García:
“Bé, no tots els informes són desfavorables. Hi ha un informe tècnic en el que diu, a vore,
exactament estava redactat, mire, li llegiré l’informe... “Vista la documentación presentada
por el Ayuntamiento de Sacañet para la justificación de la subvención y vista la base
decimotercera de la convocatoria aprobada al efecto, por el técnico que suscribe, se informa
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que de la mencionada documentación se desprende la adecuada realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.”
Entendemos, efectivamente el Secretario y la Interventora decían de disconformidad porque
estaba fuera de plazo, se dio un periodo para justificación, no afectaba a ninguno de los que
se tenía que dar y hay otra cuestión que dice: “.. estimando, no obstante, que existen
razones de interés público y que no se perjudican derechos a terceros..”
También esta mañana, en la Comisión, se había comentado que no había RC, cuestión que
nos han hecho llegar hoy la técnica, miren, si no estaba en el expediente, ha llegado el RC,
no se perjudica los intereses de ningún otro de los que habían pedido la subvención y
entendemos que sí que se tenía que subsanar, pero sí que hay un informe a favor.
Muchas gracias.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del asunto.
“Visto que en fecha 5 de noviembre de 2013 la Junta de Gobierno aprobó la concesión de
una subvención al Ayuntamiento de Sacañet por importe de 9.500,00 € para mejora de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público municipales.
Vista la base 13ª de la convocatoria en la que se fijaba el 16 de diciembre de 2013 como
plazo máximo para la justificación de las subvenciones concedidas.
Visto que el Ayuntamiento de Sacañet presentó documentación justificativa de la subvención
en fecha 23 de diciembre de 2013, con Registro de Entrada nº 41082.
Visto que en fecha 8 de enero de 2014 se procede a formular la correspondiente propuesta
de anulación de la subvención al Ayuntamiento de Sacañet, concediéndole 10 días para
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Visto que en fecha 14 de enero de 2014 el Ayuntamiento de Sacañet presenta un escrito de
alegaciones en el que solicitan que se deje sin efecto la propuesta de anulación formulada,
motivando su solicitud por causas ajenas al ayuntamiento.
Vistos el informes técnico de fecha 6 de febrero de 2014 sobre la documentación justificativa
presentada por el ayuntamiento.
Vistos los informes de disconformidad emitidos por Secretaría en fecha 4 de abril de 2014 e
Intervención en fecha 14 de mayo de 2014.
Estimando, no obstante, que existen razones de interés público y que no se perjudican
derechos de terceros, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, y los votos en
contra del Grupo Socialista y de Compromís, por mayoría acuerda:
Primero.- Aceptar las alegaciones del Ayuntamiento de Sacañet relativas a la justificación de
la subvención para mejora de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
público municipales.

Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554

Página 71 de 94

Segundo.- Aprobar la documentación justificativa y reconocer la obligación a favor del
Ayuntamiento de Sacañet por importe de 9.500,00 €.
Tercero.- Notificar a Intervención a efectos de su remisión telemática al Tribunal de
Cuentas.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
MOCIONES

1. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, SOBRE EL INDULTO DE
UN GUARDIA CIVIL CONDENADO POR EL DEBER DE OMISIÓN DE SOCORRO.
Se concede el uso de la palabra, en primer lugar, al Sr. Nomdedéu.
“Sí, senyor president.
Tenia anotades textualment les paraules que va pronunciar el subjecte en qüestió i no les
repetiré perquè no caben en la meua boca.
En qualsevol cas és tracta d’un delicte, des del nostre punt de vista, especialment greu, no
només pel que significa la violència de gènere sinó perquè es tracta d’un atac contra una
senyora major, de seixanta anys, en la que va coincidir en el tren camí d’Oviedo i el Guàrdia
Civil que acompanyava a l’agressor, no només, això són els fets provats, que diu la
sentència, no en va tindre prou amb riure sinó que va enregistrar amb el seu propi mòbil
l’escena.
L’Audiència d’Astúries va considerar que Manuel Arbesú, així és diu el subjecte, culpable, el
va considerar culpable d’un delicte d’omissió del deure de perseguir delictes i el va
condemnar a una inhabilitació per a càrrec públic de sis mesos i ara, fa uns dies, el Govern
Central la indultat.
Nosaltres demanem que es revoque eixe indult.
Abans de que m’ho diguen vostès, és cert que en el període de l’últim govern socialista, es
van aprovar 16 indults vinculats a la violència de gènere, és cert. Cap d’ells però, d’un
Guàrdia Civil. El fet que un agent de l’autoritat, que és el responsable de la seguretat
d’aquella senyora i, en este cas concret, no només incomplira la seua obligació legal de
perseguir el delicte, ho diu també la sentència, sinó que va fer allò que se’n diuen en
castellà: “befa, mofa y escarnio”, des del nostre punt de vista és motiu suficient com per
singularitzar el fet.”
Sr. Colomer: “Anem a recolzar la moció.”
Sr. Sales:
“Sí, gràcies senyor president.
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Efectivament el Guàrdia Civil, Manuel Arbesú va ser condemnat per l’Audiència Provincial
d’Astúries en sentència el 15 de febrer, a sis mesos d’inhabilitació especial per a càrrec
públic, pel delicte d’omisió del deure de perseguir delictes.
El Consell de Ministres de 30 de maig va concedir l’indult en els següents termes: “..
conmutar la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis meses de
multa, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años..”
El procediment d’indult es troba recollit en la llei 18 de juny de 1870, modificada per la llei de
1988. El tràmit de sol·licitud dels indults particulars pot dur-se a terme pels penats, per els
seus parents o per qualsevol altra persona en el seu nom i les sol·licituds són sotmeses a
informe del Tribunal sentenciador, devent sent escoltants tan el Ministeri Fiscal com la
víctima.
La concessió, en este cas, a proposta del Ministeri de Justícia, prèvia deliberació del consell
de Ministres i s’acorda mitjançant un Reial Decret. Cal dir, a més, que l’indult no extingeix la
responsabilitat civil derivada del delicte i ve derivada d’un acte administratiu, sent necessari,
a més, una sentència ferma. Ho dic perquè, en la moció, el senyor Nomdedéu diu que el que
és més greu encara, és que una vegada condemnat siga indultat, home, és imprescindible.
Si no hi ha una condemna no pot haver un indult, no? Ho dic perquè en una amnistia sí,
abans que hi haja una condemna, podria haver, però per a un indult, necessàriament, ha
d’haver una sentència ferma.
Faig este preàmbul perquè en el cas que ens ocupa, entenem, des del nostre Grup, que
s’uneixen tots els elements favorables que un expedient podria tindre.
En primer lloc, el Tribunal sentenciador és favorable a l’indult per la no existència de cap
altre antecedent penal, pel pagament efectuat de la responsabilitat civil i per la no oposició
de la part perjudicada, de la víctima.
El Ministeri Fiscal, en segon lloc, és favorable a l’indult, també atenent a la no oposició de la
víctima.
En tercer lloc, la víctima, per mig de la seua procuradora i pel seu lletrat, manifesta
explícitament que no s’oposa a la concessió de l’indult al condemnat.
En quart lloc, les responsabilitats civils, imposades en la sentència, que ascendien a mil
euros, han estat íntegrament satisfetes pel penat.
I, per últim, no li consta cap altre antecedent ni penal ni policial i a més, figuren en
l’expedient centenars de signatures recolzant l’indult per part de companys de la Guàrdia
Civil i de veïns d’Astúries.
Tots estos fets exposats mostren que el cas davant el qual ens trobem, reuneix elements
favorables a l’indult sense que s’haja considerat cap altra circumstància. Menció a banda,
mereixen les reflexions de la moció de Compromís sobre el missatge que estem llançant a
les dones víctimes d’agressions sexuals, que les dones es troben desprotegides, perquè en
el cas que hi haja condemna una instància superior els perdonarà i els deixarà lliures.. i és
que, tal vegada, caldria recordar ací que el delicte, la pena del qual s’indulta és d’omissió del
deure de perseguir delictes, no d’un delicte d’assetjament sexual o d’abús sexual o de
violència de gènere. El delicte del que estem parlant és de l’omissió del deure de perseguir
delictes.
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La persona que va cometre l’agressió sexual compleix condemna, per estos fets que ens
ocupen, uns fets que són absolutament i completament repugnants i que són mereixedors
de tota la nostra repulsa. De fet, tal vegada, caldria destacar que ha estat precisament el
Govern de Mariano Rajoy qui mai ha concedit cap indult per delicte de violència de gènere,
per assetjament sexual o per abusos sexuals, i que la darrera mesura de gràcia en tal sentit,
es remunta al Govern de Rodríguez Zapatero quan el 16 de desembre de 2011 va acordar la
concessió d’indult de la pena de 3 anys i 3 mesos de presó imposades a un condemnat per
tres delictes d’abusos sexuals.
Per tant, entenem que és el Govern d’Espanya, de Mariano Rajoy, el que manté una estricta
línia roja en matèria d’indults per delictes de violència de gènere o d’abús sexual que són
especialment repugnants.”
Sr. Nomdedéu:
“No ho fem llarg, perquè jo li agraïsc, senyor Sales les lliçons de dret que ens dóna cada
vegada que li toca defensa algun tema. Sé perfectament com funciona el tema dels indults.
El que diu la nostra moció és que el que va fer este senyor era molt greu i que ens semblava
encara més greu que l’indulten després de fer el que ha fet, i després d’estar condemnat per
el que ha fet. El que era greu és el que ha fet, òbviament que si no hi ha una condemna
prèvia no pot haver un indult, això ja ho sabem i no és el que diu la nostra moció.
Només dues coses al respecte del que deia vostè. Que no hi haja oposició de la víctima o
fins i tot que la víctima no s’ho opose formalment, amb un escrit dient que no s’hi oposa, és
exactament contra el que s’està lluitant des del Ministeri en este tipus de delictes. És
precisament contra això, per a que les dones no perdonen. S’està demanant no perdoneu,
perquè si no al final el que s’està fent és alimentar una determinada pràctica i això, d’alguna
manera, crec que envia el missatge eixe contradictori en el que s’està fent. Jo crec que ve
des del Ministeri de dir que estos fets han de ser denunciats, han de ser jutjats i després que
passe el que haja de passar.
I, finalment, evidentment, que, ho diu la pròpia moció que hem presentat, i ho he dit jo en el
meu relat, evidentment que per el que es condemna al Guàrdia Civil és per l’omissió de
perseguir un delicte, eixe delicte que vostè ha titlat d’esgarrifós i fastigós, concretament eixe
delicte.”
Sr. Sales:
“Sí, gràcies senyor president.
Jo torne a insistir en que aci no estem debatent ni els delictes de violència de gènere, ni les
agressions sexuals ni els abusos sexuals que, torne a dir, que són repugnants, repulsius i
condemnables, perquè ho entenem tots que ho són, i ens reafirmem en eixa condemna.
Tampoc estem debatent si és correcte aplicats indults a condemnats per estos delictes,
perquè si estiguérem debatent sobre això i vostè ha fet menció abans, bé, tindríem un
problema perquè, evidentment, en el govern anterior va haver setze indults a condemnats
per casos de violència de gènere. Per tant i torne a dir, que és precisament este Govern, el
de Mariano Rajoy el que no ha aplicat, en cap cas, esta mesura de gràcia, tot i haver rebut
2.455 sol·licituds per indults en casos de violència de gènere i ni una sola, mentre que, en la
legislatura anterior on ja estava en vigor la llei de violència de gènere, el govern socialista va
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rebre 3.206 peticions i sí que es van concedir 16 indults, per tant, entenem que, és cert que
l’indult és una pràctica habitual dels Consells de Ministres que, fins ara els diferents governs
de la democràcia han aplicat regularment i entenem que escrupolosament seguint el
procediment establert, entenem que escrupolosament seguint el procediment establert.
I, en eixe sentit entenem que les lleis estan per a complir-les i els procediments legals
establerts estan per a ser aplicats. La llei està per a complir-se i per a fer-se complir i si no
agrada o si hi ha algun aspecte de la llei que no agrada, evidentment, hem d’encetar i incitar
els nostres representants a modificar o a canviar els procediments, mitjançant el canvi de la
llei i no caure en una espècie de fariseisme o, en alguna ocasió també, en alguna doble vara
de mesurar.
Gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Socialista y de
Compromis, y los votos en contra del Grupo Popular, por mayoría desestima la siguiente
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell de Ministres va indultar a un guàrdia civil condemnat per gravar amb un mòbil una
agressió sexual. La sentència va imposar a aquesta persona una pena de sis mesos
d'inhabilitació per a ocupació de càrrec públic per omissió del deure de perseguir delictes. La
decisió relata com aquest agent viatjava en tren al costat d'un amic que va proferir
exabruptes d'índole sexual contra una dona, a la qual després va fer tocaments. En lloc de
socórrer-la, el guàrdia civil va gravar l'escena amb un telèfon mòbil mentre es reia de la
víctima. El seu company va ser condemnat per un doble delicte: sexual contra la dona i
d'agressions contra un home que va intentar socórrer-la. El Guàrdia Civil, per omissió del
seu deure de perseguir delictes. Però el ministre de Justícia va rebaixar aquesta pena a una
multa de 500 euros, fet que faculta el guàrdia civil per seguir en el cos.
Aquests fets son molt greus, tant l'agressió, com la conducta del Guàrdia Civil.. Però el que
és més greu encara és que una vegada condemnat siga indultat.
El missatge que estem llançant amb l'indult a les milers de dones víctimes d'agressions
sexuals, violència de gènere i assetjament és que es troben absolutament desprotegides.
Que encara que s'atrevisquen a denunciar els agressors poden acabar absolts. Però en el
cas de que hi haja condemna, una instància superior els perdonarà i els deixarà lliures per
tal que puguen seguir comportant-se de la mateixa manera. El missatge que estem llançant
als agressors és encara més perillós: un missatge d'impunitat que pot aplegar a animar els
que encara no s'han atrevit. Suposa un immens pas enrere respecte al poc que tenim
avançat.
La Diputació de Castelló fa temps que s’ha destacat per la seua ferma i decidida acció
contra totes les formes de discriminació i, especialment la de gènere. Així ho constaten
nombrosos acords contra la violència de gènere o per la igualtat en tots els àmbits.
Per tant, i a proposta del Grup Compromís, la Diputació acorda:
1) Instar el Ministeri de Justícia a revocar l'indult de la persona condemnada per omissió del
deure de socors davant d'una agressió sexual i a fer complir la sentència.
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2) Fer públic per tots els mitjans de difusió possibles el rebuig d'aquestos fets i demanar el
màxim rigor per als agressors i els còmplices d'actes de violència de gènere.”
2. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA DECLARACIÓN
COMO BIÉN DE INTERÉS CULTURAL DE “ELS BOUS AL CARRER”
Se advierte por Secretaría que se presentó una enmienda a esta moción, por parte del
Grupo Compromís, que no fue trasladada a los Grupos por haber sido registrada fuera del
plazo establecido en el Reglamento Orgánico Provincial.
Se concede la palabra, en primer lugar, al Sr. Pons del Grupo Popular.
“Moltes gràcies senyor president.
Bon dia a tots. Regidors de festes de la província de Castelló, president de l’associació en
defensa de les nostres tradicions de bous al carrer.
Els festejos de bous al carrer són, per si mateixos, un dels senyals d'identitat de la nostra
Comunitat, i així es demostra any rere any en més del 50% dels municipis de la nostra
Comunitat on se celebren, en el segle XIV ja apareixen les primeres dades de celebració de
corregudes de bous a la Comunitat.
El passat mes de febrer es va presentar el balanç anual de festejos taurins en la nostra
Comunitat, d'aquest balanç es desprenen xifres tan positives com la celebració d'un total de
6.139 festejos populars de bous al carrer, una xifra gens menyspreable tenint en compte
l'actual situació econòmica en la nostra Comuntiat. També cal ressaltar que s'han ampliat els
municipis on s'han celebrat aquest tipus de festejos, passant de 280 municipis en 2012 a
285 en 2013.
Aquests festejos porten més de tres temporades superant les 6.000 espectacles, que els
afeccionats lluiten per mantenir i que no solament són part important de la nostra cultura
sinó que contribueixen al fet que més de 140 explotacions ramaderes de la Comunitat,
continuen amb la seua activitat íntimament relacionada amb la tauromàquia i amb un
impacte econòmic de prop de 184 milions d'euros (ramaders, assegurances, sector sanitari,
entre altres) Solament en el sector hostaler generem 6.312 llocs de treball.
L'arrelament dels bous al carrer en la nostra Comunitat és inqüestionable, així com l'esforç
que realitzen els nostres municipis per a la celebració d'aquests festejos, així en la província
de Castelló els municipis on més es van celebrar aquests festejos en 2013 van ser 252 en
Onda, 241 en La Vall d’ Uxó, 99 en Betxí i Almassora amb 98.
Que en data 5 de març de 2010 el Consell de la Generalitat va iniciar els tràmits de
procediment de declaració de BIC a favor dels espectacles taurins i els festejos de bous al
carrer, procediment que va ser arxivat per incomplir-se el requisit establit en l'article 27 de la
Llei de Patrimoni Cultural Valencià.
Que ara al juny, en haver-se arxivat el procediment, el 15 de Juny de 2012, pot tornar a
iniciar-se els tràmits per a sol·licitar la declaració de BIC dels bous al carrer, petició que
tornarem a formular entenent que aquests festejos formen part del nostre Patrimoni Cultural.
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Per tot açò proposem, en virtut dels antecedents que han quedat exposats, l'adopció del
següent acord: Manifestar públicament el nostre suport a les nostres tradicions, la nostra
cultura, les nostres festes i els símbols de la Comunitat Valenciana; Sol·licitar al Consell de
la Generalitat que acorde la reobertura de la tramitació del procediment de la declaració de
BIC a favor dels espectacles taurins i els festejos de bous al carrer; Donar trasllat del
present acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i al Consell de la Generalitat
Valenciana.
Moltes gràcies president.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies.
Gràcies al senyor diputat. Ha excepció de la data ens ha llegit la moció de dalt a baix. Ja
l’havíem llegida. De fet nosaltres l’havíem esmenada - jo també saludaré a les convidades i
als convidats – l’havíem esmenada demanant una cosa molt concreta i és que ferem això
que vostès proposàvem però que prèviament el Consell tinguera les garanties de que es
podia fer i que no tornara a passar l’anterior, és a dir, nosaltres demanàvem, demanen als
òrgans consultius i quan tinguen els dos vist i plaus de dos dels òrgans consultius, que és el
que demana la llei i que vostè ha llegit però no ha dit perquè van haver de tancar-ho, ara ho
explicarem, quan tinguen això procedisquen a la declaració de BIC si és que li correspon a
la Conselleria, si és que ho poden fer, si és que no tenen cap problema, no tenen perquè
dur-ho ací.
Per què no es va fer? No es va fer perquè la llei diu que, com a mínim, han d’haver-hi dos
organismes consultius que ja es sap, perfectament, quins són eixos organismes, que diguen
que compleix els requisits per a ser declarat bé d’interés cultural i l’únic dels consultats que
els hi va donar el vist i plau va ser la Universitat Catòlica de València. Els hi va dir que no
complien els requisits, ho dic de memòria, la Universitat de València i l’Acadèmia de San
Carlos i el Consell Valencià de Cultura va fer un informe, interessantíssim, sense que al final
acabara de posicionar-se. De fet, si s’hagués posicionat com a no, si no s’hagués posicionat,
hagués servit, si no hi hagueren les dos posicions contràries de la Universitat de València i
de l’Acadèmia de San Carlos, haguera valgut i ho hagueren pogut fer perquè no deia que
no, que és el que diu la llei, però com hi havia, de les quatre institucions a qui vostès van
preguntar, hi havia una que els hi va dir que sí, dos que els hi va dir que no i el Consell
Valencià de Cultura, ara en llegiré algunes molt breus, molt interessants, doncs van tindre
que arxivar-ho.
Per tant, nosaltres diem, escolte, pregunte-li-ho a la Jaume I, que és una altra de les
Universitats, que li pot dir que sí, a la Politècnica de València i si els hi diuen que sí,
endavant en els farols.
El que passa és que a nosaltres quan ens pregunten, com, teniu enquestes de com van les
coses? Nosaltres no tenim diners per a gastar-nos en enquestes en Compromís però diem
deuen anar bé perquè tornen a presentar lo del BIC dels bous, a vore si ens pillen en el peu
canviat i a vore si ens fan la punyeta o no sé què.
Este no és un debat sobre bous sí o bous no, no ho és, no es deixen enganyar, tampoc.
Ximo, tu m’has vist dins d’un banc, amb un sombrero de la Magdalena, a mi, d’ací no sé
quants més hi havia, jo estava, tu m’has vist. Per tant, a mi, poca broma. I no sé si la senyor
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regidora de Borriana, em veu tots els anys en el cadafal, en les festes de Borriana, vull dir,
poca broma. Este no és un debat sobre bous sí o bous no. Este és un debat sobre si es pot
o no es pot declarar BIC els bous i què significaria si es declarara BIC.
Nosaltres diem demanen l’informe a la resta d’òrgans consultius i si és que sí, endavant.
Sap què passa? Que això és un joc polític perquè la Generalitat té en el calaix, la
Conselleria té en el calaix i el senyor Sales ho sap bé, té en el calaix la declaració, la petició
de declaració de bé d’interés cultural de les normes de Castelló amb, no dos, quatre
informes favorables, i no s’aprova perquè no s’aprova, perquè el Partit Popular està disposat
a abraçar la incultura si considera que això li dóna quatre votets mal contats, perquè anem
justets últimament. Ja està, és així de simple i allò no s’aprova i ara volen portar açò. Que
s’aprove. Demanen l’informe als altres òrgans consultius.
Sap que va dir - segurament que si ho sap – el Consell Valencià de Cultura? Va dir i llegiré
algunes frases soltes de l’informe, que estic segur que vostès coneixen perfectament,
perfectament també, diu “... la festa dels bous al carrer ha estat una tradició en algunes
poblacions – com deia vostè – però no en la totalitat de les que en aquests moments es
celebren. El que significa que es podria declarar BIC en algunes poblacions, no en tot el
territori valencià. En aquelles que no hi ha una tradició que són alguns municipis, molts
municipis, no es podria. En les nostres comarques que són majoritàriament els que sí, sí que
es podria però podria ser en La Vall, en Betxi, en Onda i en moltíssims altres pobles, en
Almassora, en El Grau de Castelló, per això també ho presenten a l’ajuntament de Castelló,
esta setmana, i per això apareix avuí en la premsa la declaració de la vicealcaldesa que és
la tinent d’alcalde del Grau dient: “... aaaah, qué malos los rojos, no les gustan los toros,
mira que ellos tienen cuernos y en cambio los toros no se que..” i ho diu la vicealcaldesa que
ahir no va poder vindre, perquè estava malalta, no sé com faria les declaracions, per
telepatia, segurament.
Diu el Consell Valencià de Cultura que la Convenció de la Unesco sobre el patrimoni
immaterial de 2003 manifesta que les festes i tradicions han d’ajustar-se a les pautes de les
societats avançades, que això és interpretable, però diu: “.. en eixe sentit es considera que
els animals no deuen ser objecte de maltractament...” que també és interpretatiu. En
general, en general, jo interprete que no són.. jo tinc un conflicte, a mi no m’agraden les
corregudes de bous però m’agraden els bous de plaça i els bous de vila, és un conflicte
personal, no passa res. No passa absolutament res. Jo crec, sóc dels que creu que no se’ls
maltracta per fer-los córrer una miqueta.
Però diu després, “.. una festa com la del bou al carrer hauria de limitar-se a les poblacions
en les quals té una tradició o antiguitat provada i continuada, la qual cosa implica un àmbit
concret, no extensible..” i el que havia dit abans.
I en el cas de la modalitat, i això em sembla que vostès ho haurien de reflexionar bé, diu, “..
en el cas de la modalitat del bou embolat, resulta manifest el fet - diu el Consell Valencià de
Cultura – que l’animal és sotmès a un dolor innecessari. Una reforma de la pràctica
tradicional implicaria la supressió de l’embolat i la seua substitució per un tipus d’activitat
sense boles de foc o amb una substitució de l’animal per representacions d’animals. És a
dir, acabaria amb el bou embolat, segons diu el Consell Valencià de Cultura, no ho diu Enric
Nomdedéu, ni Compromís que som raros, no, ho diu el Consell Valencià de Cultura.
Per tant, jo els hi torne a dir el que he dit en el primer moment, demanen un informe a les
altres Universitats, als altres organismes que tenen la condició de consultius en esta matèria
i si hi ha el vist i plau de almenys dos, en tenim un, de almenys dos, endavant, declare’s
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BIC, però penseu-s’ho bé perquè tal vegada la declaració de BIC vol dir que s’han acabat
els bous embolats i això els ho hauran d’explicar també a ells, vostès. A vore si ara estant
com està, estem com estem, més bé o més malament però a vore si, ara resulta que per
declarar-ho BIC es tindran que acabar els bous embolats. A alguns els hi pareixerà bé, em
fa la sensació que a alguns dels que vostès han portat ací els hi pareixerà malament.”
Sr. Colomer:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Mire, nosaltres examinant la moció que hem presentat, per descomptat, en el primer punt,
senyor Pons, estem absolutament, i senyor president, absolutament d’acord, vull dir,
manifestar públicament el nostre suport a les nostres tradicions, la nostra cultura, les nostres
festes i els símbols de la Comunitat, doncs això és evident. A més, és el testimoni pràctic,
quotidià, vital, existencial, de multitud d’alcaldes, regidors, nostres, d’este Partit, que ho fan
cada dia de les seues vides en la defensa de les tradicions i de la festa.
Ara, clar, a partit d’ahi, una cosa és això i l’altra és el precedent que, per exemple, tenim
avuí en els mitjans de comunicació, que ahir va manifestar perquè este debat, d’alguna
manera, es va també voler introduir en l’ajuntament de Castelló i, com ja s’ha dit la
vicealcaldesa del PP de Castelló, ja ha assenyalat les vertaderes intencions de la tàctica del
PP en esta història, no? Que és un mal negoci, mesclar tradicions, festa, amb tàctica de
Partit, és un mal negoci, és una mala pràctica, és una mala història, això no ajuda, vull dir, el
cocktail de política en el sentit partidista i tradicions populars, si nosaltres hem de manifestar
públicament el nostre suport, però si ho fem cada dia de les nostres vides, alcaldes,
portaveus, vostès, nosaltres, en els pobles que tenen determinades aficions.
Ahí que està passant? I ja els he dit i no voldria ser reiteratiu, a més a més, justet de totes
les mocions d’aquest Ple llarguíssim que estem fent avuí, totes les mocions que ha
presentat Compromís, que hem presentat nosaltres, vostès en presenten una. Una que
significa elevar, ara sí, elevar la veu a la Generalitat Valenciana i d’alguna manera fer-se
notar. Han menyspreat el tema del menjador escolar, de l’alimentació infantil, d’una
estratègia turística, de reclamar el deute. Altres vegades, fins a quatre han renunciat al canvi
del “decretazo” del copagament que exclou i envia a la misèria a milers de discapacitats i
dependents. Han passat de tot, i l’única senyal de vida que mostra el PP en matèria de
mocions en molts mesos és aquesta, és aquesta, que és una tàctica que jo crec que no és
del tot correcta per part seva.
Jo volia destacar aquesta qüestió, a més a més, de PP a PP, o d’institució de majoria
absoluta del PP a institució de majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes, si ja s’ha dit,
si tenen totes les possibilitats, el tema, de veritat, si haguera verdader interès seria
reconstruir, en pedagogia, en argumentaris, nous, reconstruir el handicap que té aquesta
història, que són, és, la consulta preceptiva, d’acord amb la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural
de la Comunitat Valenciana que els òrgans consultius que s’han de pronunciar, es
pronunciaren, i fins que no puguen reconstruir eixe espai de consens, l’altra cosa és
absolutament estratègia de Partit, amb tot el meu respecte i li agraïsc el to de sempre de
vostè, senyor Pons, en la defensa del tema, però no em pareix que siga la millor proposta
que es puga fer en aquest moment, i sobretot, perquè tenen la possibilitat de fer-ho d’una
altra manera, i han renunciat o juguen a una altra cosa, per tant, nosaltres no els anem a
recolzar.”
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Sr. Pons:
“Moltes gràcies senyor president.
Francesc, ... ai, disculpa, .... Enric, quan estaves a Albocàsser que et vas ficar dins del caixó
el bou es va arrimar? Doncs no va diferenciar colors polítics.
T’ho dic perquè aquesta moció i el món del bou no és un món de política ni és un món de
colors polítics, ací estan presents regidors de festes, com tots els que tenim a tots els
municipis, d’una tradició que tenim a la nostra província.
Quan es va reobrir o es va presentar primer que res aquest expedient, amb el nostre
Conseller Serafin Castellano, vam tindre, com has explicat, lògicament, els dos informes que
no van ser favorables, i això ha portat un procediment administratiu correcte que s’ha
anul·lat.
Lògicament la llei ha permès tornar a reobrir-lo i no a instàncies del Grup Popular ni de
polítics del Partit Popular, sinó de regidors de la província de Castelló on estan regidors del
PSOE, regidors del PP, i com he dit, a Betxí, regidors del BLOC, i a partir d’ahi, a petició
d’ells, a petició de la necessitat que tenim a la província de Castelló i de la Comunitat
Valenciana de blindar ben blindat, i possiblement el que heu comentat del tema del bou
embolat, siga un tema a debatre, per suposat que sí, però preferiríem tal vegada, negociar,
pactar, i mirar bé eixes coses antes que per altres motius els bous al carrer es perderen,
eixa tradició a la nostra Comunitat, no existira.
A partir d’ahí som molt conscients de la moció que estem presentant i molt conscients de
que s’ha de blindar i es s’ha de millorar el tema del bou al carrer a la província de Castelló i
als dos Grups els ho trasllade. No és un tema polític, ni molt menys, és un tema d’interessos
traslladats pels nostres concejals de la província de Castelló i que portarem, lògicament, al
Consell Valencià de Cultura, portarem a les institucions que faça falta i a la Comissió
consultiva de bous al carrer, que és la primera que ha de rebre aquesta petició i, a partir
d’aquí, traslladar-la als altres Grups.
Moltes gràcies senyor president.”
Sr. Nomdedéu:
“No sé si he de fer com Jesulín, alçar-me i baixar-me els pantalons i ensenyar-li una marca,
per a saber si m’arrime o no m’arrime. Supose que no cal, supose que no cal. És que,
quants anys hem dit que porta, cinc-cents anys, quatre-cents anys aquesta tradició? I per
què creu que va a desaparèixer demà? Què és el que va a passar demà per a que
desaparega? Si vostè mateix està dient que no és una qüestió política, si Betxí, on governa
el meu Partit, és un dels cinc municipis que en aquestes comarques més bous fa i les
segueix programant. Per què considera vostè que ha de desaparèixer? Quin és el perill? Per
què creu que declarant-lo BIC estarà més protegit? Quan vostè acaba de reconèixer que
haurem d’analitzar molt bé si la declaració de BIC no farà més que tallar una part d’eixa
tradició i deixar-la fora segons diu l’informe del Consell Valencià de Cultura. No ho sé jo, no
ho sé, però vostè diu que no és problema però quan vostès li ho pregunten.
Es que vostè no és un òrgan consultor i el Consell Valencià de Cultura sí, i el Consell
Valencià de Cultura diu el que jo he llegit i vostè diu que no, doncs em pareix molt bé, doncs
si haguera dit que sí, ja seria BIC. No ho és perquè el Consell Valencià de Cultura no li ha dit
que sí i és un dels organismes consultius.
Nosaltres diem, volen fer-ho? Face-ho, face-ho, com han fet amb tants altres BIC’s.
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No hem hagut de passar-ho per ací per a fer declarar BIC’s, eh que no? Veritat que hi ha
BIC’s ací, .... el Caminàs de Castelló és un bé d’interès cultural, tot sencer, encara que
l’ajuntament ho desconega i autoritze les obres sense permís de la Conselleria, és un bé
d’interès cultural, no cal que passe per ací, es fa el procediment i ja està.
En les normes de Castelló, està allí, està aprovat, en l’ajuntament de Castelló per
unanimitat, una vegada, i després la reclamació, amb el suport del senyor Sales,
evidentment, en el nom del seu Grup i amb tots els informes favorables i està allí i està
paralitzat per raons polítiques.
I en canvi aquest, que no tenen tot el que necessiten per a fer l’expedient i per això com molt
bé relata es va tancar l’expedient, no per l’oposició de ningú ni res, sinó simplement perquè
els òrgans consultius no van dir que sí, i com no van dir que sí, la normativa diu que tenen
que passar dos anys fins que es puga tornar a obrir i no sé que. ...... ara és el moment en
que es pot tornar a obrir, no aquesta setmana, podia fer-ho fa tres mesos.
Casualment és aquesta setmana que en Castelló va bé perquè ve Sant Pere, etc. etc, però
en fi, passem-ho de puntetes, em sembla igual, demanen l’informe a una altra Universitat, no
necessiten tornar a obrir l’expedient per a demanar l’informe. La Conselleria d’ofici pot
demanar-lo, les associacions interessades poden demanar-lo a qualsevol dels òrgans
consultius. El risc que tenim, si ho fem com vostès proposen és tornar a obrir l’expedient i
que ens el tornen a tancar. Demanen primer l’informe. Si es que ho poden fer demà, si és
que es pot fer a instància de particular, per a la declaració d’un bé d’interès cultural no cal ni
que siga físic, és immaterial, però d’un físic no cal ni que un siga el propietari, per a instarho. Ho pot fer perfectament, per tant, ho podria fer l’Associació, ho podria fer el Partit
Popular, ho podria fer un ajuntament, ho podria fer qui volguera, demanant eixe informe.
Dels informes de les normes de Castelló els va demanar el meu Grup perquè l’ajuntament
es feia “el longuis” perquè no tenia pressa, i els va demanar el meu Grup, i quan els vam
tindre, els vam posar damunt de la taula. Si és fàcil, demane l’informe als òrgans consultius
que falten i tenint-ne un, si aquell no ha caducat, en qualsevol cas és igual, supose que la
Universitat tornarà a dir el mateix, demane-ho als altres i quan en tinguen dos, endavant,
“que hasta el rabo tot es bou”, però de moment, si no ho tenim correm el risc de que ens
torne a passar el mateix d’ací sis mesos, que ens el tornen a tancar.”
Sr. Colomer:
“Sí, molt breument.
Mire, jo crec que, de vegades, és allò de quan no els pots convèncer, embolica’ls, no? i aquí
és un poc embolicar. Jo em conec un poc la història del PP, d’enfundar-se la bandera dels
símbols per a contravenir a la resta i això no és l’esperit de la festa.
Jo torne a dir, la mescla de la festa amb els partits polítics no és un bon negoci i no pot, no
sol acabar bé.
Mire, ahi, ho he dit abans, la millor estratègia possible per avançar en la gent que creu en
esta història és reconstruir el punt, l’entrebanc que va experimentar el primer intent que és
en els òrgans consultius perquè per a declarar BIC, està claríssim a la llei que regula estes
qüestions, necessites els informes preceptius dels òrgans consultius i ahí és on està
l’entrebanc. Per tant, tornar a avançar una estratègia de Partit sense resoldre el tema dels
òrgans consultius, no podem entrar.
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Mire, ahir va ser Sant Pere, perdó ahir va ser Sant Joan, San Joan, avuí Sant Joan, la nit de
Sant Joan.. no, Sant Pere és al final de mes, la festa del Grau, ja ho sé... Sant Joan, la nit
més curta de l’any. Recorde debats en els que la història de la defensa dels símbols per
atacar l’adversari era la negativa del govern, que no era el seu, una falsedat absoluta, dels
castells de foc, de la pirotècnia al costat del mar.. un atac a la simbologia, un atac al poble
valencià, un atac a la cultura, una falsedat absoluta, per tant, jo, acudeix a este debat i
acudim amb un respecte absolut, a tota la gent de la festa, als nostres alcaldes, portaveus,
regidors, que es deixen la vida en la defensa d’estes tradicions, des de la confiança absoluta
en eixa certesa inqüestionable per ningú, però ben diferenciada de la tàctica partidària,
perquè ja hi ha precedents del que vostès pretenen en este moment.
Perquè no hi ha més mocions, perquè fa mesos que no tenen més mocions que esta i això
em preocupa sobre manera.
I no és, i acabe, i no és per a menysprear el que algun professional i alguns tècnics, ja s’ha
dit abans, opinen que la declaració de BIC, tal vegada, transformaria les característiques de
les tradicions de la festa. Vull dir, que vostès també han de ser nobles i dir-li a la gent la
veritat, en esta matèria i en tot el procediment.
Identificar perfectament on estan els entrebancs, anar als entrebancs i tindre una estratègia
intel·ligent, consensuada, de reconstruir els consensos previs, sense els quals, només hi ha
ficció, tàctica de Partit. No té res a vore la votació d’avuí amb el respecte a la festa i a les
tradicions i li ho torne a dir i acabe, la mescla deliberada, recurrent, el tema me’l conec, avuí
és la festa dels bous al carrer, ahir era una altra cosa i demà serà la senyera i seran els
trenta artificis que vostès ja tenen pensats d’aquí a les eleccions. No, per ahí, no, la millor
defensa de la festa i de les tradicions és l’esperit de la convivència, de la festa i d’afrontar els
problemes de cara, amb noblesa, amb lleialtat. El tema està als òrgans consultius i ahí és on
de treballar vostès i tots els amants de la festa per fer possible el que vostès, en este
moment, estan dient.
Gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies. Deia el senyor Colomer que la millor defensa de la festa és anar de cara.
Anant de cara és pel que el nostre Grup els ha demanat que recolzen i sustenten esta
moció, perquè es preguntaven vostès, ho deia el senyor Nomdedéu, per què cal blindar esta
festa? Esta festa cal blindar-la perquè a 80 quilòmetres al nord d’esta capital, un Parlament,
democràticament elegit, va votar l’abolició i la prohibició de la festa dels bous, amb l’únic vot
en contra del Partit Popular, amb el vot a favor dels seus germans socialistes catalans i dels
seus germans, no sé si d’esquerra o de CIU, segons les setmanes. O cosins germans.
Amb el vot favorable de tots vostès, a 80 km al nord d’esta capital, a pocs metres de
Vinaròs, està prohibida, es va abolir la celebració de corregudes de bous, de corregudes de
bous, no, no, si no els importa, si no els importa, estic jo en el torn de la paraula.
Es va demanar l’abolició i la prohibició de les corregudes de bous.
Just va ser eixe el moment, i els convide a comprovar-ho, en el que va començar a tramitarse este expedient. Este expedient no va nàixer al 2010 per casualitat. Va nàixer al 2010
perquè eixa fam prohibicionista estava i està ficant en seriós perill la possibilitat de seguir
avant en una de les tradicions més arrelades. I el sotmetiment de l’esquerra d’esta
Comunitat als designes i interessos del que diu l’esquerra a 80 km al nord, és suficientment
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palès i manifest fins a estos moments, com per a pensar que pot estar en perill allò que és
més nostre pel sotmetiment a voler convertir-se en uns delegats d’allò que es fa a 80
quilòmetres al nord d’esta comunitat.
Senyors del Partit Socialista i senyors de Compromís, tenen hui una ocasió magnífica per a
demostrar que les seues paraules van acompanyades de fets, si les seues paraules són que
els seus regidors i els representants en els ajuntaments, estan a favor de defensar els bous
al carrer, voten a favor de la declaració política d’esta Institució, de defensar, d’estar al
costat de les nostres tradicions i de defensar el que es fa als nostres pobles. Si és tal i com
diuen els ho agrairan fins i tot els seus electors. Si pel contrari una cosa és el que es diu i
una altra és el que es fa, fagen el que consideren.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, el voto en
contra de Compromís y la abstención del Grupo Socialista, por mayoría, aprueba la
siguiente
MOCIÓN
“Exposició de motius
Els festejos de bous al carrer són, per si mateixos, un dels senyals d'identitat de la nostra
Comunitat, i així es demostra any rere any en més del 50% dels municipis de la nostra terra
on se celebren, en el segle XIV ja apareixen les primeres dades de celebració de corregudes
de bous a la Comunitat.
El passat mes de febrer es va presentar el balanç anual de festejos taurins en la nostra
Comunitat, d'aquest balanç es desprenen xifres tan positives com la celebració d'un total de
6.139 sessions de bous al carrer, una xifra gens menyspreable tenint en compte l'actual
situació econòmica. També cal ressaltar que s'han ampliat els municipis on s'han celebrat
aquest tipus de festejos, passant de 280 en 2012 a 285 localitats en 2013.
Aquests festejos porten més de tres temporades superant les 6.000 sessions que els
afeccionats lluiten per mantenir i que no solament són part important de la nostra cultura
sinó que contribueixen al fet que més de 140 explotacions ramaderes de la Comunitat
continuen amb la seua activitat íntimament relacionada amb la tauromàquia i amb un
impacte econòmic de prop de 184 milions d'euros (ramaderia, assegurances, sector sanitari,
entre uns altres), solament en el sector hostaler genera 6.312 llocs de treball.
L'arrelament dels bous al carrer en la nostra Comunitat és inqüestionable, així com l'esforç
que realitzen els nostres municipis per a la celebració d'aquests festejos, així en la província
de Castelló els municipis on més es van celebrar aquests festejos en 2013 van ser Onda
252, Vall d’ Uxó 241, Betxí amb 99 i Almassora amb 98.
Que en data 5 de març de 2010 el Consell de la Generalitat va iniciar els tràmits de
procediment de declaració de *BIC a favor dels espectacles taurins i els festejos de bous al
carrer, procediment que va ser arxivat per incomplir-se el requisit establit en l'article 27 de la
Llei de Patrimoni Cultural Valencià.
Que ara al juny, en haver-se arxivat el procediment el 15 de Juny de 2012, pot tornar a
iniciar-se els tràmits per a sol·licitar la declaració de BIC dels bous al carrer, petició que
tornarem a formular entenent que aquests festejos formen part del nostre Patrimoni Cultural.
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Per tot açò proposem, en virtut dels antecedents que han quedat exposats, l'adopció de la
següent
PROPOSTA D’ ACORD
1.- Manifestar públicament el nostre suport a les nostres tradicions, la nostra cultura, les
nostres festes i els símbols de la Comunitat Valenciana.
2.- Sol·licitar al Consell de la Generalitat que acorde la reobertura de la tramitació del
procediment de la declaració de BIC a favor dels espectacles taurins i els festejos de bous al
carrer.
3.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i al Consell
de la Generalitat Valenciana.”
3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR LOS TRES GRUPOS,
SOBRE LA DECLARACIÓN “CAMINS DEL PENYAGOLOSA” COMO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL.
El Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
“La Diputació Provincial de Castelló va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, la
candidatura de Camins del Penyagolosa a patrimoni mundial per l’UNESCO, mitjançant la
via de l’itinerari cultural.
Complint el protocol per aconseguir-ho, sol.licitem a la Direcció General de Patrimoni
Cultural de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la
declaració de Camins del Penyagolosa com Bé d’Interés Cultural (BIC), basant-nos en
l’antiquitat i interés en la seua conservació, així com en el seu ús i vitalitat actuals.
El Penyagolosa, amb els seus 1.813 metres, és el nucli muntanyós més important de la
nostra província i és un símbol d’identitat territorial. A les faldes del Penyagolosa es troba el
santuari de Sant Joan Baptiste, un lloc únic, ple de misteri i destí de peregrinatges des del s.
XIV que van traçar camins des de diferents municipis amb costums i rituals propis.
Actualment molts d’estos camins han desaparegut, però els municipis de Les Useres,
Vistabelles, Culla i Xodos mantenen les peregrinacions a Sant Joan de Penyagolosa. Estos
camins des dels pobles, a més a més del seu sentit religiós i místic, han sigut importants
vies de comunicació i han vertebrat les nostres senyes d’identitat des de fa segles,
fomentant la interrelació cultural entre els pobles.
Els Camins del Penyagolosa contitueixen un important patrimoni arqueològic, arquitectònic,
ecològic i etnològic.
La declaració com a Bé d’Interés Cultural (BIC) inclourà les quatre peregrinacions ancestrals
i místiques que es conserven (Les Useres, Culla, Xodos i Vistabella), les que han
desaparegut (Castillo de Villamalefa, Atzeneta del Maestrat, Ludiente i Villahermosa del
Rio), altres que es fan des de fa poc de temps (L’Alcora) i llocs d’interés de la zona
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(Benafigos, Lucena,…) Tot amb la voluntat de no excloure cap poble de l’entorn del
Penyagolosa i donar valor col.lectiu al territori.
El reconeixement com a Bé d’Interés Cultural (BIC) és fonamental per revitalitzar tot el que
hi ha al voltant dels camins: ermites, peregrinacions, masies, molins, vegetació,
esdeveniments esportius,… També milloraria la promoció, senyalització i preservació de
l’entorn dels camins.
La Diputació Provincial de Castelló impulsa la declaració dels Camins del Penyagolosa com
Bé d’Interés Cultural (BIC) per la Generalitat Valenciana, i vol que tothom, institucions i
ciutadania, recolze esta declaració perquè ens adonem del potencial que tenen els nostres
recursos patrimonials, les nostres tradicions i el nostre entorn natural.”
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención del Diputado Sr. Nomdedéu de Compromís.
“Una pregunta senyor president. En el llibret de festes del 2012 de Alfondeguilla, vostè
escrivia “... quisiera como Presidente provincial reafirmar mi compromiso para poner en
valor todo lo bueno que tenéis que ofrecer a la provincia. Un objetivo en el que siempre
encontrareis el apoyo de la Diputación, ya sea financiando proyectos que mejoran vuestra
calidad de vida, como la instalación de la iluminación Led en la vía pública para reducir la
contaminación y rebajar costes energéticos o la restauración del estandarte de San
Francisco Javier y la inminente recuperación de la talla de San Agustín.”
Quan vaig estar a Alfondeguilla i una de les regidores del Partit Popular em va dir que el
pobre San Agustín la maneta la tenia igual, així ... (fa un gest amb la ma) .... textualment,
volia preguntar-li que entén el senyor president per “inminente”.”
Sr. Bou:
“Moltes gràcies senyor president.
Creu que la gestió del pla d’eficiència hídrica ha estat a l’alçada del que els municipis
demanaven i amb la rapidesa necessària?
Perquè el que estem veient és, malgrat la prorroga que s’ha donat, fins al dia 27 per als
plans provincials, ens trobem a dos dies escassos, bé a tres dies d’eixa resolució, encara no
està la resolució del pla d’eficiència hídrica encara no està, la qual cosa vol dir que si els
municipis no haguessin presentat els projectes d’allò que pensaven que aquesta Diputació
els recolzaria en el pla d’eficiència hídrica, avui ens trobaríem en que no tindrien els plans
provincials redactats i no tindrien la resolució d’eixe projecte, que cada municipi ha demanat,
respecte al pla d’eficiència hídrica.
Moltes gràcies, eixa és una qüestió.
I l’altra que volia dir-los és que de la mateixa manera que els municipis acomplim amb la
Diputació pagant religiosament la recaptació dels nostres tributs i pagant religiosament els
interessos d’aquells diners que ens anticipen dels nostres tributs, estaria molt bé també, que
la Diputació responguera ajudant-los, no tan sols dient-ho en premsa tots els dies que estan
per ajudar als municipis menuts, sinó practicant-ho. És a dir, de veritat ajudant-los.
Moltes gràcies.”
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Intervé el senyor president:
“La segona part no l’entesa, o la materialitza en una pregunta o en un prec, o li demane al
Secretari que no conste en acta perquè no m’he enterat, ni com a prec ni com a pregunta.”
Sr. Bou: “Doncs, la materialitze. És a dir, fins ara, fins ara, del que és ...... “
Sr. President: “No, el preàmbul si que l’entès, el que no he entès és la pregunta.”
Sr. Bou:
“Doncs és un prec, és a dir, ajuden de veritat als municipis i sobretot als municipis menuts.
No tan sols, .... a veure, ..... en els plans d’ajuda que vostès trauen reglats, és dir, .... al final
el que cada municipi acaba rebent, com a molt, en la millor de les situacions és allò que
prèviament ha pagat en la recaptació de tributs o en els interessos de la recaptació de
l’anticip de tributs.
Sr. Presidente: “Entenc per tant que sol·licita que es traguen convocatòries no reglades?”
Sr. Bou: “No, no ... entenc que es traguen més normes, reglades, sí.... efectivament ..”
Sr. Presidente: “Més reglades ...”
Sr. Bou: “Sí, en contrapunt .... “
Sr. Presidente: “Les reglades són roines, però hem de traure’n més, no?
Sr. Bou: “Les reglades són bones però se’n haurien de traure més, i no tindre tants convenis
singulars. Si no tragueren tants convenis singulars, segurament les reglades podrien ser
molt superiors al que ara són. Els ajuntaments ho agrairíem, eh... Eixe és el prec.”
Sr. Presidente: “Senyor secretari, intente que conste en acta conforme ho ha demanat.”
Sr. Pérez:
Be, sí que l’altre dia, a més a més, tenia ganes de fer-li una segona pregunta però no vaig
poder, no em va donar la paraula malgrat que li la demanava, sí, senyor Moliner.
Era pel tema de l’aigua, precisament, sí i bé, tornaré a incidir en el tema, vull dir, no em
cansaré perquè jo crec que és el principal problema que ha de solucionar la Diputació i és el
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principal problema que ......ostres!, .... passen dècades, dècades, ja dos dècades de govern
del Partit Popular, i no es soluciona.
L’altre plenari, senyor president, li vaig preguntar sobre el tema de Vilafranca, i vostè, li vaig
a llegir textualment l’acta, em va dir, .... “el cas de Vilafranca, me’l sé, me’l sabia, en la part
teòrica i en la pràctica. Des del primer minut els Serveis tècnics han aconsellat prendre una
decisió que puga ser definitiva. L’alcalde de Vilafranca volia fer el seu projecte, i volia que la
Diputació li pagara el seu projecte. El projecte que ell volia fer que era el sisè pou de la
Parreta - el sisè, va matissar vostè - quan n’havia fet cinc que duraren una mitja de any i
mig cadascun - cosa que no és certa - i volia que la Diputació li pagara dos-cents quaranta
mil euros.
Bé, jo no sé si va ser inconscientment o no, però clar, en l’informe precisament dels tècnics
de la Diputació que és bastant abans es va fer, diu .... “ La alternativa para resolver la
precaria situación que afecta la prestación del servicio municipal de abastecimiento de
aguas potables se estructura en medidas de corto, medio y largo plazo, con independencia
que los resultados de las mismas alcancen horizontes temporales diversos. Acción a corto
plazo: ejecución inmediata del sondeo de La Parreta número 6...... “
Açò ho diu l’informe de la Diputació, en canvi a l’ajuntament de Vilafranca el va deixar
abandonat, i li ho torne a reiterar, el va deixar abandonat, per tant, per tant, i és així, és així,
vull dir, està ací en l’informe, no m’ho estic inventant. L’informe de la Diputació, vull dir, jo no
m’estic inventant res, són dades constatables en l’acta i ací, i la pregunta és: Ara tenim un
problema, l’ajuntament de Vilafranca està portant cubes. Eixe problema serà major que la
solució prèvia, vull dir, perquè no han estat ahí, no han estat ahí com deia el company
Sergio.
La pregunta és, ajudarà a portar cubes a Vilafranca?
Una altra, ajudara a modificar el projecte del pou que s’està fent ara, el qual té, s’està
perforant i pareix que puga ser la solució reial al problema de Vilafranca?
Açò senyor Moliner no és una anècdota perquè jo li estic ficant el cas de Vilafranca, però bé,
en definitiva jo crec que és un problema de plantejament global de la solució hídrica de la
província.
Avui estem a vint-i-quatre de juny del dos mil catorze, dic allò del 24 de juny perquè molts
pobles a hora d’ara no tenen solucionat per a l’estiu el problema de l’aigua. Vint-i-quatre de
juny, perquè és estiu, és estiu, i en canvi, abans de l’estiu la convocatòria d’eficiència hídrica
que tenia que solucionar eixos problemes que tenien els ajuntaments segons vostès,. .....
segons vostès amb eixe pla de tants diners que invertien, no està encara resolt. I això és un
problema, perquè ho necessitaven per a ja, aquells pobles que tenen problemes.
Aleshores, busquen solucions globals, no solucions individuals.
Dic, faran.., una pregunta més, faran una verdadera política hídrica, global, per solucionar
els problemes dels pobles? I li podria enumerar un munt, Ares, Vilafranca, Forcall, Todolella,
Santa Magdalena, i molts més, molts més.
Es reunirà, per cert, en el tema de matèria hídrica perquè, ..... després em va ....... era una
de les preguntes que li volia fer l’altre dia i no em va deixar, es reunirà amb els alcaldes de
Els Ports per saber quines necessitats tenim abans de reunir-se amb el president de la
Confederació de L’Ebre?
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Nosaltres li hem demanat una reunió perquè com no trobàvem resposta d’aquesta Casa, a
veure si podem o no podem reunir-nos amb vostè i amb els tècnics de la Diputació per a
explicar els problemes que tenim, ... doncs, bé, voldríem saber d’eixe Pla de confederació en
quina línia anirà, vull dir, no assabentar-nos per premsa, que és allò greu, vull dir, sent
alcalde.
Canvi de tema, perquè vull dir, són tres temes més que li vaig a preguntar, la LOTUP.
Recentment a les Corts Valencianes s’ha tramitat el que és la possible Llei d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, en ella, novament es torna a deixar de banda al 85% del
territori de la província de Castelló, i dic de banda, perquè els pobles hauran de fer coses
tant significatives, segons aquesta llei, com fer un carrer de setze metros d’amplària. Això
desvirtua totalment el que és la realitat d’un poble. Com un poble xicotet, quan arriba, i
s’acaba un carrer xicotet i en el seu nou Pla General d’Ordenació Urbana preveu una petita
ampliació, de repent, un carrer de setze metros que probablement és molt més gran que la
major plaça del poble que pugen tindre, inclús la del meu poble, inclús de vint-i-quatre
metres a la zona industrial, i així és, així és, li ho estic dient, i així es, senyor Mario, sí, sí ...
llegeixi la LOTUP.
Tindran que fer estudis d’inundabilitat, que als pobles els afegeixen costos, estudis acústics,
on pobles, per exemple, xicotets de 50, 20 habitants, 30, .... quan hi ha soroll, perdone però
és una bona senyal, i eixe estudi acústic li costa un fum de diners a eixe poble xicotet.
Estudis de paisatge, a més a més, conté aquesta LOTUP, perquè, estudient-se-la de veres,
conté moltes errades “de bulto”, de cartografia que dificultaran, a més a més, tirar endavant
molts projectes a molts pobles.
Contempla també el que és la integració de LICs, ZEPAs, Infraestructura Verde, Red Natura
2000, que no han comptat, malgrat que molts ajuntaments van presentar al·legacions, no
han comptat en res en les al·legacions, i aleshores la pregunta és, tornarà la Diputació a
obviar aquesta ordenació del territori en contra de molts municipis de la província de
Castelló o ajudarà als municipis de Castelló a que puguen presentar al·legacions a eixa llei
que està en tràmit i que bé s’ha d’ aprovar en breu a les Corts Valencianes?
Un altre tema, és ...... els tallers d’ocupació.
Recentment s’ha acabat la formalització de les ajudes a tallers d’ocupació, la pregunta ací
era bàsica i fonamental perquè, .... la Diputació s’implicaria, d’alguna manera, a ajudar als
pobles a que pugueren demanar els tallers d’ocupació, perquè els pobles tenim un problema
que és que si demanem els tallers d’ocupació, com que la Generalitat no paga, no paga,
després si ens donen tres-cents seixanta mil euros per a fer un taller d’ocupació que després
nosaltres malauradament no podem tirar endavant per a contractar a gent perquè no li
podrem pagar la seva nòmina, .... “maldita la gracia, no?”
Aleshores, demanem a la Diputació que puga protegir amb fons propis o la realització
d’aquestos tallers d’ocupació als ajuntaments que demanen els tallers d’ocupació o li puga
avançar, d’alguna manera, els diners.
Nosaltres, de la Mancomunitat dels Ports, hem demanat varis tallers d’ocupació,
arqueologia, paleontologia, per a ficar en valor, tot allò que tenim, que no ens ho estem
inventant, està en el territori i després en paisatgisme i actuacions medi ambientals, que ara
vostès van presentar recentment el tema de la biomassa, doncs açò va en aquesta línia
precisament, vull dir, eixirien 60 persones de l’atur en la nostra comarca amb aquestos
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tallers d’ocupació, crec que és una bona mesura. La pregunta és això, si la Diputació
ajudarà i si ha demanat algun taller d’ocupació?
I l’última pregunta, molt breu, és ....... bé, que en aquest cas no és una pregunta, és una
proposta, la proposta seria la següent. Actualment tenim una taxa d’atur a Castelló molt,
molt elevada, seria, jo crec convenient, i també positiu que la Diputació en aquelles
convocatòries públiques o processos selectius, eliminara de pagar la taxa als parats, perquè
estem ajudant per exemple als parats a anar, per exemple, en aquest cas a la piscina, que
és lloable, però a que pugen tindre un lloc de treball, presentar-se, pagant eixa taxa, per molt
xicoteta que siga, per molt xicoteta que siga, jo crec que eixa exempció estaria molt bé.”
Sr. Presidente: “Avuí no se’n ha deixat cap, no? .... que avui no se’n ha deixat cap per al
pròxim plenari, les ha fetes totes avuí, no, .... és per no anar-me’n amb eixe càrrec de
consciència.
Vaig a contestar-li algunes.
Respecte de la tramitació de la Llei Urbanística Valenciana, sap vostè que es troba en
aquests moments en fase de tràmit parlamentari, de tràmit de debat a les Corts Valencianes,
per tant, haurà de ser allí on els diputats autonòmics aporten eixes correccions de
cartografia a les que vostè feia referència, o eixes errades conceptuals que vostè podia dir, i
a partir d’ahí s’obrirà un pas d’exposició al públic, com sempre passa a les lleis, i si no es
produeix una modificació substancial es donarà per aprovada. Per tant, utilitzem tots els
recursos que podem tindre allí per a poder fer arribar eixes correccions. No tinc cap dubte de
que vostè podrà fer arribar eixa veu a través d’algun dels seus responsables polítics en
l’àmbit de la Comunitat, de les Corts Valencianes.
I respecte del tema de l’aigua de Vilafranca, que li té vostè afició, li té vostè afició i pareix
que al final sense jo voler-ho busca el que tots els plenaris acabem vostè i jo tenint una ... dit
entre cometes, una rebolcada al respecte.
Aquest matí el diputat responsable d’infraestructures ha estat reunit amb l’alcalde de
Vilafranca, aquest matí, fa només unes hores. En eixa reunió, el diputat responsable
d’infraestructures, li ha fet saber a l’alcalde de Vilafranca, com saben tots els alcaldes, que
se’ls ajudarà amb les cubes d’aigua, per tant té un problema vostè de comunicació si no li
ho han contat, si no per què ho pregunta, si ho sap per què ho pregunta? Ho sap però ho ha
preguntat igual, no sé si es queda amb la pel·lícula, però no és que sap això, és que sap
més coses, val? El que passa és que convé intentar-ho a veure si se li queda per contestar,
però no es preocupe que d’aquest tema, en mi, amb vostè no es quedarà cap cosa per
contestar, li les contestaré totes.
Cinquanta per cent d’ajuda a les cubes de Vilafranca, com sempre.
L’informe tècnic que ha llegit, l’ha llegit de forma esbiaixada, el conec perfectament. Ha llegit
tan sols un paràgraf, no ha continuat llegint, no ha continuat llegint quan diuen els tècnics
que eixa és la solució “curt-placista”, però que hi ha solucions al mitjà termini i a llarg termini
que s’hagueren pogut prendre.
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I tampoc ha llegit vostè la data de l’informe, perquè si haguera llegit la data de l’informe
hagueren descobert tots que el “curt-placisme” d’abans s’ha acabat ja, que haguera tingut
temps des de que es va fer aquest informe a prendre mesures de mitjà o de llarg termini.
Per tant, sí que les urgències aconsellaven fer allò, en aquell moment, però teníem una
possibilitat de prendre mesures al mitja termini i al llarg termini que foren definitives, i que no
foren unes mesures temporals que tindran la duració que han tingut el seus cinc germans
pous a la mateixa partida del terme.
Parlava vostè de que aquesta Diputació no es preocupava per atendre el que fa referència
als problemes hídrics, bé, aquesta Diputació ha tret per primera vegada a la seva història,
enguany, dos plans, un d’emergència hídrica i un d’eficiència hídrica, per primera vegada en
la seva història, per primera vegada.
Un pla d’emergència que atenguera qüestions d’imperiosa necessitat i d’urgència i un pla
d’eficiència que permetrà que municipis que estan gastant-se molts diners en pous, com
el que vostè ha esmentat, tinguen uns problemes de rendiments a les xarxes d’aigua que fan
ineficient el subministrament d’aigua potable a les cases.
L’objectiu del servei de subministrament d’aigua potable, no és ficar molta aigua als dipòsits,
es que arribe l’aigua que cal a les cases, i per a que arribe l’aigua que cal a les cases, una
cosa que hi ha que produir és que no es perda pel camí. Per tant, enteníem que plantejar un
programa d’eficiència hídrica era la base de qualsevol solució, perquè hi ha ajuntaments, hi
ha pobles a aquesta província, i sé exemples, però no els diré per no ficar-li la cara roja a
cap alcalde, i no utilitzaré eixa informació de la que dispose, que estan demanant més
abastiment o més dipòsit, quan estan perdent el 80% de l’aigua que injecten a la xarxa, i no
han fet res durant tot aquest temps per a remeiar eixe problema.
I ja he dit que no ficaré exemples ni diré noms, però és un fet que s’està produint i com que
era conscient, érem conscients, que això s’estava produint vam traure un pla d’eficiència
hídrica, i com érem també conscients que hi havia comarques que ni tan sols amb un pla
d’eficiència hídrica podien tindre abastiment suficients, perquè tenien sèries dificultats, vam
emprendre un procés de negociació que va culminar en una garantía de 10 Hm3 per a la
comarca seva, per a la comarca dels Ports, per part de la Confederació Hidrogràfica de
L’Ebre en el Pla de Conca de L’Ebre. Una dotació que anava acompanyada també d’un pla
d’inversions. I una dotació en la que a vostè li preocupava el ... com es materialitzaria o com
es podria arribar a les diferents solucions.
Jo, ja li anuncie, que el dilluns que ve a les 10’30 del matí el president de la Confederació
Hidrogràfica de L’Ebre estarà junt amb mi, a la Comarca dels Ports per a assentar-nos amb
tots els actors implicats i poder definir eixe programa d’inversions. El dilluns que ve a les
10’30, en una reunió d’urgència en la que enteníem que la carestia de recursos hídrics a la
comarca requeria d’una actuació contundent, d’una actuació que tinguera una reserva de
recursos hídrics conforme la que es va contemplar al pla de Cuenca i que materialitzara
inversions, no tan sols als papers sinó en projectes concrets. Inversions, no “curt-placistes”,
inversions al llarg termini.
Evidentment, tots som conscients de que estem patint una sequera i que aquest estiu,
podem passar, si no plou, moments de dificultat en molts ajuntaments, però el que no
podem fer és estar treballant pensant en la setmana que ve, cal estar treballant pensant en
que quan torne a vindre una situació com aquesta estiguem molt millor preparats i en eixes
mesures de llarg termini a les que feia referència eixe informe i que vostè ha obviat, són les
mesures en les que ens trobarà sempre a nosaltres i entre tant ajudant als ajuntaments a
poder solucionar el dia a dia i ajudar-los a que les coses es puguen fer millor.”
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Sr. Salvador:
“Gracias señor presidente, varias cosas.
Por un lado señor Sales ¿Cómo está el Plan de Empleo? Estamos esperándolo desde
marzo, prometer, prometer, pero, nada de nada, quiero decir que ya estará bien porque yo
creo que no se si nos está tomando el pelo o que, porque el plan de empleo del año pasado
salió en marzo; en septiembre se aprobaron las adjudicaciones de los ayuntamientos y
prácticamente se quedó absolutamente nada. Esperemos que este no vuelva ser lo mismo y
de verdad, le vuelvo a ofrecer y a tender la mano para poder llevarlo adelante si es que le
falta algo o alguna documentación.
Por otro lado Sr. Presidente, nosotros, … a través de.. sabe que es constitucional el
fiscalizar la acción del Equipo de gobierno, el pedir información, el acceder a documentos, a
informes, hay más de veinte informes, acceso a documentos, preguntas por escrito, que
esta Diputación no nos ha contestado en más de dos meses, en mas de dos meses. Le
rogaría lo más rápidamente posible nos hagan llegar aquellos informes y aquellos escritos, y
aquellos accesos a expedientes que hemos solicitado, porque si no, entenderemos que algo
se esconde o si no iremos a los Tribunales, como hemos hecho en otras instituciones y nos
darán la razón porque es un derecho constitucional.
Y por último Sr. Presidente, el gobierno arroja pérdidas a la cerámica con su Ley energética.
Hemos ido a hablar con el Ministro Soria; usted, como presidente de la Diputación se ha
reunido con ASCER, no se si nos han tomado el pelo, ha quedado en agua de borrajas o no
representamos absolutamente a nadie, pero en este momento, ustedes, que hace unos
años decían que se hiciera un plan específico para el sector de la cerámica para el azulejo.
Los planes específicos han sido grabarlos con las tasas y una reforma energética que va a
suponer, según informes de ASCER, alrededor de 53 millones de pérdidas al sector.
¿Esa es la acción de ustedes? ¿Van a hacer algo al respecto? ¿O nos vamos a quedar de
brazos cruzados mirando como el señor Soria nos hunde el sector?
Sr. Barrachina:
“Gracias Sr. Presidente.
Sí, Sr. Salvador, nosotros también nos gusta que haya una apuesta decidida por el Gobierno
del azulejo. En cualquier caso, y yo recuerdo que aquella solicitud de un plan específico era
el momento en el cual efectivamente el sector del azulejo en la provincia de Castellón se
hundió y perdió hasta casi un 60% de la actividad. Recuerda usted bien aquellas fechas
porque gobernaban España.
Ahora afortunadamente en estos cinco primeros meses, un 16% ha crecido la actividad,
hasta el 30 de mayo de la actividad portuaria de entrada y salida de actividad azulejera.
Tomamos nota de las veinte solicitudes que están pendientes de información, no obstante,
si no le han llegado todavía es porque probablemente alguna de ellas sea redundante o
reiterativa, y si hubiese alguna pues le pido que nos la … , que verbalmente o por escrito
nos la reclame porque tratamos de hacerlo dentro de treinta días con la mayor puntualidad.
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Había dos también, dos ruegos de los intervinientes anteriores, el Sr. Pérez hacía una
referencia al precio de la tarifa, al descuento que tienen los desempleados para el acceso a
la piscina provincial. Es una concesión y sabe usted que, la concesionaria está en el umbral
de la rentabilidad, pero les haremos llegar la sugerencia de que el mismo esfuerzo que ya
han hecho rebajando ese precio pues lo vuelvan a reiterar o a mejorar.
Y después, he tardado un poco en encajar las piezas de la intervención del señor Bou, pero
al final he querido entender que decía que lo que se pagaba a los …o lo que se
subvencionaba a los ayuntamientos de la provincia por la Diputación, venía a ser más o
menos lo mismo que les cobrábamos por la recaudación o por los intereses. Yo, lo he
entendido bien, perfecto, es que me ha costado un tiempo entenderlo pero si esas son las
piezas, yo ahora le doy la respuesta. Cero, cero es lo que les cobramos a los ayuntamientos
como usted podrá ver si quiere mirar el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos.
Cero para nosotros, es decir, hay 134 ayuntamientos, de los 135 que han decidido
voluntariamente, quien no quiera se puede marchar, cedernos parte de la recaudación, y
125 totalmente la recaudación. Hay un premio de cobranza, por la gestión del 2’5%, el
precio más barato de España; con ese 2’5% de premio de cobranza se financia
exclusivamente los servicios de recaudación.
Le pongo un ejemplo que lo pillará a la primera, Ayuntamiento suyo, de Moncófar, viene y
dice, “quiero recaudación”, se lo llevamos, le ponemos a dos personas allí, el premio de
cobranza sirve para pagar a las dos personas, a los 78 empleados de la Recaudación
Provincial que tenemos dispersos por toda la geografía provincial, que desarrollan un
trabajo, dirigido por Susana Calduch, sobresaliente. ¿Cuánto nos sobra de eso que les
cobramos? Cero. Todo lo que nos sobra lo reinvertimos en el Servicio, por tanto lo que usted
dice no es cierto, es decir, es un error grave, de todo lo que cobramos lo reinvertimos en el
servicio, la totalidad. De hecho tiene usted un estudio de costes del servicio que indica que
es idéntico a lo que recaudamos del servicio. Por tanto, a los Alcaldes que les sugieren que
les cobramos tanto como lo que les damos, no, dígale que cero, es decir, cero. Todo lo que
ingresamos de la recaudación lo revertimos en el coste del servicio. Todo, el 100%, nada
más.
Y luego ha dicho, que incluso, “… y si no lo que nos cobran de intereses….”. No, cero
también, cobramos de los 36 millones de euros, y esto le convendría tomar nota porque si
no volverá a hacerse otro lío la próxima vez que hable, de lo que cobramos de la operación
de tesorería que 60 ayuntamientos nos solicitan que es el 2’8%, es lo que los bancos nos
piden. Cogemos ese dinero y lo entregamos a los bancos, ¿Qué ventaja tienen los
ayuntamientos?
Una, que tienen el dinero, muchos ayuntamientos no se lo ofrecerían.
Dos, que tienen el dinero a la mitad de precio, porque solo a la Diputación Provincial se lo
ofrecen a ese precio, por tanto, la totalidad de lo que le cobramos y usted puede ver, si me
permite que le conteste, la totalidad de lo que le cobramos a los ayuntamientos para
financiar subvenciones es cero.
Esta Diputación se nutre exclusivamente de recursos propios y de la generosidad del
gobierno de España, el de Mariano Rajoy, que nos subió, ya en el 2012, la aportación.
Exclusivamente, nos financiamos, puede decirlo usted bien alto, cero de nuestros
ayuntamientos, por tanto, de los 34 millones de euros que con las modificaciones del
presidente Moliner se van a invertir este año en los presupuestos, de los 34 millones de
euros de inversión, 0’0 euros es lo que proviene de los municipios, dicho lo cual, es nuestra
obligación.
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Es decir, centrar la totalidad de lo que recibimos en los ayuntamientos ¿A cambio de qué?
De nada, es que nosotros somos también entidades locales y somos parte de los
ayuntamientos, por tanto, cero en el caso de la recaudación y cero es lo que nos quedamos
en el caso de los intereses. Gracias.”
Sra. Marco:
“Gracias Sr. Presidente.
El Pleno pasado le hice una pregunta con respecto al decreto 1229 de un gasto de 4.180
euros en la adquisición de abono de dos palcos de sombra para la Feria taurina de la
Magdalena. En respuesta a esa pregunta, me ha contestado que la Diputación tiene una
partida económica destinada a gastos de representación y gastos institucionales y, para este
fin, han sido utilizadas, poniéndolas a disposición de todos los Grupos de la oposición. La
oposición no las ha utilizado y volvemos a preguntar lo mismo. ¿A disposición de quién se
han puesto estos palcos, quién ha utilizado los abonos y si considera qué con la que está
cayendo estos gastos son necesarios?
Segunda pregunta.
Hoy, hemos estado hablando aquí, en este Pleno sobre los bous al carrer, la pervivencia,
supervivencia dels bous al carrer y la supervivencia dels bous al carrer depende
fundamentalmente, fundamentalmente de los aficionados, de la afición. De los aficionados
que se asocian en peñas y en asociaciones taurinas y quisiéramos saber por qué las
asociaciones taurinas han sido excluidas de las ayudas de esta Diputación a ayudas
culturales, quisiéramos saber por qué las asociaciones han sido excluidas, asociaciones
taurinas.
Y, por último, el 20 de julio se cumple el 92 aniversario del Club Deportivo Castellón, una
seña de identidad de esta Ciudad. Hace dos años, la plataforma Salvem el Club Deportivo
Castellón y su cantera, ante el peligro de la desaparición de este equipo, se reunió con
ustedes, con el presidente de la Diputación y con el diputado de Deportes. Quisiéramos
saber qué es lo que se ha hecho para intentar dar una solución a la pervivencia del Club
Deportivo Castellón.
Nada más.”
Sr. Colomer:
“Sí, un únic prec, una única consideració, senyor president. Mire, és en relació al que ha dit,
que no és la primera vegada que ho fa, que no és la primera vegada que passa, però jo crec
que no és bo introduir en els debats de política general, de política provincial, elements que
afecten a la vida i a la gestió dels municipis en concret. Ho dic per l’al·lusió que ha fet,
irrespectuosa, el senyor Martínez, a la gestió de Benicàssim.
Vull, pot utilitzar els arguments que vullga però jo fa anys que aquí dic, que no, eixes són les
línies roges que no cal creuar, perquè si no ens dedicaríem tots a vore que fa cadascú i
faríem dels debats de la casuística local i això seria, podria ser, absolutament escandalós i
ramificaria en històries que crec que no ajuden en res a la política provincial.
Ja ho ha fet vàries vegades per a desautoritzar-me i jo, faça el que vullga però discrepe.
Mire, és cert, jo sent alcalde, ho he sigut tres vegades, no s’ha construït mai un hotel, és
cert, ni jo ni cap alcalde del PP, en els últims, vàries dècades s’ha construït un hotel, tenim
eixa dificultat, tenim eixa dificultat. Però, al menys jo he tingut la prudència de no anunciarlos, de no portar a cubaitís, a Paco Roig, de no aprofitar esta Diputació per a presentar
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projectes d’hotesl que no s’han fet mai en Benicàssim i això s’ha fet des d’esta Diputació.. i
acabe, però si he fet algo...
El Sr. Presidente interrumpe al Sr. Colomer.
Sr. Colomer: “.. no em talle, per què m’ha de tallar?”
Sr. Presidente: “Sí, sí, perquè soc el president.”
Sr. Colomer: “No, no, però hi ha un Reglament, eh..”
Sr. Presidente: “Sí, hi ha un Reglament, que li puc dir que concrete el prec o la pregunta que
vullga fer, sempre el mateix circ, senyor Colomer...”
Sr. Colomer: “El circ el fa vostè.”
Sr. Presidente: “Vostè pot concretar un prec o una pregunta però en tot cas dugue el debat
d’un tema municipal a l’ajuntament de Benicàssim.”
Sr. Colomer: “Això és el que jo vull, parlar de Benicàssim al meu poble.”
Sr. Presidente: “Perfecte, doncs ací, concrete un prec o una pregunta a esta presidència.”
Sr. Colomer: “Val, sí, ja ha fet la interrupció de les quatre menys deu. Sempre en este espai
terminal, sempre tallant, senyor President. I no té dret a tallar, no li otorga el Reglament el
dret a tallar, arbitràriament. No encara estaríem, no, aquí la gent parla i tenim el dret i
l’obligació d’escoltar-nos. Jo el que li vull dir és que d’hotels no n’hem pogut fer ningú, en
molts anys en Benicàssim però sí que hem fet alguna cosa, no menyspree Benicàssim, hem
fet una cosa important lligada a l’aeroport i a la mundialització de la província, hem portat,
qui li parla, els seus equips, hem portat el FIB i el ROTOTOM, contra i amb la resistència de
la seua esquadra. Històricament. Cada vegada que vinga a Benicàssim al FIB i al
ROTOTOM, als grans festivals de la província, recorde qui els va portar.
Moltes gràcies.”
Sr. Presidente: “Sr. Colomer, em veig en la obligació de tornar a donar-li la paraula, per a
que concrete un prec o una pregunta si vol que conste en acta el que vostè ha dit.”
Sr. Colomer: “Doncs mire, escoltem..”
Sr. Presidente: “És que açò no és un torn de “reflexiones libres”, no és un torn de “deme un
minuto para hablar de lo que me parezca” no, açò és un torn de precs o preguntes. Si vol
preguntar algo o pregar algo, ho farem constar en acta i si no li acceptem moltíssim la seua
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reflexió, que li puc assegurar que sempre resulta entretinguda però no ho farem constar en
acta per no correspondre’s ni atindre’s al que el Reglament diu.”
Sr. Colomer: “Doncs mire, acabaré d’esta manera. Les meues excuses. Perdone’m.”
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 cuarenta y cinco
minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta y con el visto bueno
del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.

EL PRESIDENTE,
(Documento firmado electrónicamente)
Javier Moliner Gargallo

EL SECRETARIO GENERAL,
(Documento firmado electrónicamente)
Manuel Pesudo Esteve
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