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DIPUTATS
Sr. Salvador Aguilella Ramos
Sr. Santiado Agustí Calpe
Sra. Tania Baños Martos
Sra. Marta Barrachina Mateu
Sr. Antonio JoséCases Mollar
Sra. Cristina Fernández Alonso
Sr. Ignasi J. García Felip
Sr. Ximo Huguet Lecha
Sr. Abel Ibáñez Mallasén
Sra. María Jiménez Román
Sra. María Susana Marqués Escoín
Sr. Josep Martí García
Sra. Virginia Martí Sidro
Sr. Andrés Martínez Castellá
Sr. Manel Martínez Grau
Sra. María Nieves Martínez Tarazona
Sra. Rosario Miralles Ferrando
Sra. María de los Ángeles Pallarés Cifre
Sr. Vicente Pallarés Renau
Sra. María Dolores Parra Robles
Sr. Santiago Pérez Peñarroya

Sra. Patricia Puerta Barberá
Sr. Vicent Francesc Sales Mateu
Sra. Ruth Sanz Monroig
Sr. Domingo José Vicent Font
Sra. María Elena Vicente Ruiz Climent
Sr. David Vicente Segarra
SECRETARI
Sr. Manuel Pesudo Esteve
En la Ciutat de Castelló de la Plana, a
vint-i-huit de juny de dos mil dènou, es
reuneixen al Saló de Recepcions de la
Excma. Diputació Provincial de Castelló,
els senyors expressats al marge, a
l'objecte

de

procedir

a

la

Sessió

Constitutiva de la Diputació Provincial de
Castelló, conforme al següent

ORDE DEL DIA
1. Constitució Excma. Diputació Provincial de Castelló.
2. Elecció Il·lustríssim Sr. President de la Excma. Diputació Provincial.
Sent les dotze hores, pel president de la Taula d'Edat, D. Josep Martí García, es manifesta a
tots els senyors assistents allò següent:
"Molt Honorable President de la Generalitat, en Joaquim Puig Ferrer, Il·lustríssim President
de l'Excma. Diputació de Castelló, en Javier Moliner Gargallo, Alcaldessa de Castelló,
Excma. senyora Amparo Marco Gual, Il·lustríssima Vicepresidenta de Les Corts Dª María
José Salvador, Sra. Subdelegada del Govern, Dª Soledad Ten, Rectora Magnífica de la UJI
Dª Eva Alcón, Il·lustrissim Sr. President de la Diputació de València D. Antonio Gaspar, Sr.
Expresident de la Diputació de Castelló D. Antonio Farnós, honorables consellers,
digníssimes autoritats, castellonencs que ens honreu amb la vostra presència.
Moltes gràcies en nom de tots.
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PRESIDENTE
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MANUEL PESUDO ESTEVE (1 de 2)
EL SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 05/07/2019
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NUM. 7.- SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE
CASTELLÓ DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA
VINT-I-HUIT DE JUNY DE DOS MIL DÈNOU.
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Es declara oberta la sessió per a constituir la Corporació, segons els resultats de les
eleccions municipals, convocades per Reial Decret 209/2019, del 1 d'abril i celebrades el dia
26 del mes passat.
Pel Sr. secretari es donarà compte de les credencials presentades pels senyors i senyores
diputats i diputades electes.»
Sr. secretari:
“De conformidad con lo que establece el artículo 206 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, y el artículo 57 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las entidades locales, se han remitido por las Juntas Electorales de
Castelló, Vinaròs y Segorbe, las credenciales de diputados provinciales electos, que leídas,
por orden alfabético y agrupadas por partidos políticos, son como siguen:
Por el partido Ciudadanos:
•
•

Dª. Cristina Fernández Alonso
D. Domingo José Vicent Font

Por el partido Compromís:
•
•

D. Ignasi Josep García Felip
Dª. María Dolores Parra Robles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Salvador Aguilella Ramos
Dª. Marta Barrachina Mateu
D. Antonio José Cases Mollar
Dª. María Susana Marqués Escoín
D. Andrés Martínez Castellá
Dª. María Nieves Martínez Tarazona
Dª. María de los Ángeles Pallarés Cifre
D. Vicente Pallarés Renau
D. Vicent Francesc Sales Mateu
Dª. María Elena Vicente-Ruiz Climent
D. David Vicente Segarra

Por el Partido Socialista Obrero Español:
•
•
•

D. Santiago Agustí Calpe
Dª. Tania Baños Martos
D. Ximo Huguet Lecha
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Por el Partido Popular:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Abel Ibáñez Mallasén
Dª. María Jiménez Román
D. Josep Martí García
Dª. Virginia Martí Sidro
D. Manel Martínez Grau
Dª. Rosario Miralles Ferrando
Dª. Patricia Puerta Barberá
D. Santiago Pérez Peñarroya
Dª. Ruth Sanz Monroig

Procede pues la constitución de la Mesa de edad, que está formada por los señores
diputados de mayor y menor edad y debe estar integrada por D. Josep Martí García como
presidente, por ser el diputado electo de mayor edad, y por Dña. María Jiménez Román por
ser la diputada electa de menor edad.”
Pren la paraula el president de la taula:
«Havent concorregut tots els diputats que han de constituir esta Corporació, i estant
conforme la taula amb les credencials presentades, prestarem jurament o promesa, tal com
exigix la Llei Electoral, començant per la pròpia taula d'edat, per la presidència de la
mateixa.»
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
El Secretari li fa entrega dels atributs de diputat.

“A continuación prestará juramento o promesa el miembro de la Mesa de menor edad, María
Jiménez Román.”
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
El president de la taula li entrega els atributs de diputat.

Continua el Sr. secretari cridant als restants diputats electes en orde de menor a major,
segons la representació que ostenten del partit polític i dins d’un mateix partit, per orde
alfabètic, rebent tots ells del president de la taula els atributs de diputat.
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El Secretari pren la paraula:
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Dª. Cristina Fernández Alonso
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
D. Domingo José Vicent Font
«Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei,
acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat».
D. Ignasi Josep García Felip
«Per imperatiu legal, promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut
d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
Dª. María Dolores Parra Robles
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».

«Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei,
acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat».
Dª. Marta Barrachina Mateu
«Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei,
acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat».
D. Antonio José Cases Mollar
“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado provincial, con lealtad al Rey,
acatamiento al Estatuto de autonomía y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado”.
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D. Salvador Aguilella Ramos
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Dª. María Susana Marqués Escoín
“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado provincial, con lealtad al Rey,
acatamiento al Estatuto de autonomía y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado”.
D. Andrés Martínez Castellá
«Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei,
acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat».
Dª. María Nieves Martínez Tarazona
“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado provincial, con lealtad al Rey,
acatamiento al Estatuto de autonomía y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado”.
Dª. María de los Ángeles Pallarés Cifre
«Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei,
acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat».

“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado provincial, con lealtad al Rey,
acatamiento al Estatuto de autonomía y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado”.
D.. Vicent Francesc Sales Mateu
«Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei,
acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat».
Dª. María Elena Vicente Ruiz Climent
“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado provincial, con lealtad al Rey,
acatamiento al Estatuto de autonomía y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado”.
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D. Vicente Pallarés Renau
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D. David Vicente Segarra
«Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat provincial, amb lleialtat al Rei,
acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat».
D. Santiago Agustí Calpe
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
Dª. Tania Baños Martos
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
D. Ximo Huguet Lecha
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».

«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
Dª. Virginia Martí Sidro
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
D. Manel Martínez Grau
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
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D. Abel Ibáñez Mallasén
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Dª. Rosario Miralles Ferrando
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
Dª. Patricia Puerta Barberá
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
D. Santiago Pérez Peñarroya
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».
Dª. Ruth Sanz Monroig
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat».

«Es declara constituïda la Diputació Provincial de Castelló, l'onzena corporació democràtica
que té la província, prova de la maduresa i la legitimació del sistema instaurat en la
Constitució Espanyola de 1978.
Abans de procedir a l'elecció del sr. president de la diputació, podran fer ús de la paraula els
portaveus dels distints partits que integren la corporació provincial, sent l'orde d'intervenció
l'invers al nombre de diputats que haguera obtingut cada partit polític.
Té la paraula la representant del partit polític Ciudadanos, Sra. Cristina Fernández.»
“Muy buenos días. Es un honor dirigirme a todos ustedes en calidad de portavoz de
Ciudadanos en la Diputación de Castellón. Un cargo que he ocupado con orgullo y
responsabilidad durante la pasada legislatura.
Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento hacia mi partido y
especialmente, a todos los concejales que han depositado su confianza en mí para que hoy
vuelva a estar aquí y sobre todo a Domingo Vicent, mi compañero de viaje en esta
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Finalitzats els juraments i promeses dels diputats, pren la paraula el President de la Taula,
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legislatura que hoy estrenamos en esta institución. No puedo olvidarme tampoco de las
familias de quienes estamos aquí, asumiendo esta gran responsabilidad, que verán
mermado el tiempo que pueden compartir con nosotros y que sin duda son el pilar
fundamental para que podamos desarrollar la actividad. También a los 22.675 votantes que
confiaron en CIUDADANOS para representarles, porque es con la ciudadanía nuestro
principal compromiso. Y su confianza solo se la podemos devolver…con trabajo, Con mucho
trabajo.
Un compromiso personal por esta tierra única, con personas que merecen todo nuestro
esfuerzo para mejorar sus condiciones de vida y dar soluciones a sus problemas.
Domingo y yo vamos a dejarnos la piel para hacer de esta provincia un lugar mejor desde el
respeto y la lealtad institucional que marcaron la etapa de Javier Moliner y que estoy segura
se volverá a repetir ahora con José Martí.
Cuando miro hacia atrás, solo recuerdo cuatro años apasionantes en los que he aprendido
el enorme valor de los 135 municipios de esta provincia. Yo soy de uno de ellos, el más
cercano por el norte. Soy de Benicàssim. Soc de Benicàssim. Un pueblo que presume los
365 días del año de recibir la visita de castellonenses del norte y del sur, de este a oeste.
Fue el querer lo mejor para mi pueblo lo que me trajo aquí no al revés, Quería y sigo
queriendo mejorar mi entorno más cercano hace cuatro años y ahora, de nuevo una ilusión
repetida.
La gestión municipal, el reto diario y cercano que supone solucionar los problemas de tus
vecinos es lo que me trajo aquí. Y con ella un hilo invisible que nos hermana desde
Almenara a Costur, desde La Vall a Castell de Cabres, de Morella a Benicàssim, de les
Columbretes y el Penyagolosa...al cielo. Un hilo que han tejido los siglos y que ha pasado de
padres a hijos. La pertenencia a un territorio. La provincia de Castellón.

Dos mil habitantes más que el año pasado, por cierto. La mayor subida poblacional de los
últimos diez años pese a la caída de la natalidad. No es un mero dato estadístico, una cifra
que engloba tantos corazones nunca puede serlo. Seguimos siendo tierra de acogida,
seguimos siendo una tierra de oportunidades. Tenemos futuro, y muchas de las páginas de
ese futuro se escriben en forma de proyectos, convenios, subvenciones o decretos.
Ese es nuestro trabajo y a eso nos vamos a dedicar. Tenemos una provincia maravillosa,
con un turismo de costa que crece sin cesar y con un turismo de interior que debe
consolidarse. Y es que precisamente el turismo supone el 14.5% del PIB en la Comunitat, a
pesar de que no se le ha dedicado una Conselleria, sino únicamente una Secretaría
Autonómica, y por cierto, con un paisano al frente, Francesc.
Compañeros, tenemos ante nosotros el reto de representar a los ciudadanos de 135
pueblos, de 135 identidades diferentes, como dice el eslogan de la Diputación. Porque lo
tenemos todo para vivir bien, para que vivir en Castellón sea sinónimo de calidad de vida.
Nuestro patrimonio cultural, desde les Coves de la Valltorta con uno de los mayores tesoros
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A lo largo de todo ese tiempo no hemos dejado de luchar para que las generaciones
venideras heredaran una tierra mejor que cuando ese legado llegó a nosotros. No hemos
estado solos en ese empeño. Tenemos 571.495 ayudantes en ese empeño. Ni uno más ni
uno menos.
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de arte rupestre del mundo, hasta los creadores artísticos y literarios más contemporáneos
que merecen nuestro apoyo. Tenemos nuestros puertos y el potencial de nuestro
aeropuerto. Debemos trabajar por una provincia solidaria, capaz de construir un futuro digno
para quienes viven aquí. Tenemos el gran reto climático, que si sabemos aprovecharlo
puede generar muchas oportunidades para nuestra tierra y ser un referente de la
conservación medioambiental, de la economía circular, y de la apuesta por el desarrollo
sostenible. Y por supuesto, el gran reto de la despoblación. Nuestros pueblos se van
desangrando de forma leve, casi inadvertida y debemos ofrecer las oportunidades que quizá
algunos ya no tienen para que vivir en nuestros pueblos sea una opción real para los
jóvenes, que puedan conseguir empleo, emprender cualquier proyecto que deseen,
apoyarnos en las nuevas tecnologías y hacer de verdad de la provincia un gran Territorio
Inteligente.
Para hacer de los pueblos un sitio atractivo para vivir, hay que mejorar en las
comunicaciones, tanto físicas, y como ya he mencionado, digitales. Vertebrar la provincia de
la costa al interior es fundamental, y es necesario redefinir e impulsar un transporte urbano
útil y que se convierta en el medio más frecuente, en una alternativa sostenible, en una
época donde el cambio climático y el medio ambiente son y serán clave para nuestro futuro.
Tampoco me gustaría olvidarme de 2 sectores importantes, que han sido castigados en los
últimos tiempos, como es la agricultura y la ganadería. Desde Ciudadanos consideramos
que debemos buscar sinergias entre estos sectores tradicionales y a la vez continuar con
tendencias actuales como el turismo rural, gastronómico o deportivo.
Y el reto de la violencia de género, ni un paso atrás en este sentido, ni en la derrota de la
brecha salarial, la inserción laboral, el acoso en las empresas y en los colegios, etc…Como
no podemos permitir que en el 2019 sigan muriendo mujeres en nuestra provincia, ni en
España, por el simple hecho de ser mujer. Y aprovecho que hoy es el día del colectivo
LGTBI para pedir respeto y tolerancia.

Como ve, Presidente, tenemos mucho trabajo por hacer, y este proyecto ilusionante, solo lo
podemos construir entre todos, sin radicalismos ni excentricidades. No podemos permitirnos
perder ni un solo minuto en polémicas personales o partidistas. Si usted quiere una
legislatura de trabajo, de construir puentes, encontrará a Ciudadanos siempre de su lado.
Donde no nos encontrará nunca es en la demagogia, en el adoctrinamiento, en el
nacionalismo, en el construir fronteras y dividir a las personas.
Y es que aún tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Empezando por
multiplicar todo aquello que nos une, y dividiendo todo lo que nos separa. En eso reside el
verdadero valor de la política.
Lo hemos vuelto a ver en las pasadas elecciones municipales, después de 24 años los
vecinos de esta provincia han votado cambio. Y no solo eso, han votado pluralidad.
Las cosas ya no son blancas o negras, rojas o azules, hay más colores… como el naranja
que tanto ha representado a lo largo de la historia emocional de nuestra provincia.
Solo en mi municipio, Benicàssim, existe representación en el Ayuntamiento de hasta 6
partidos. Eso quiere decir algo, quiere decir diálogo. Es el tiempo del consenso.
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Y muchos más temas, como el Hospital Provincial, o el centro de acogida de menores de
Penyeta Roja
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Los rodillos han quedado atrás, las mayorías aplastantes tienen que escuchar a las
minorías, porque vivimos un nuevo tiempo.
Dijo hace algunos años una persona a la que el Presidente conoce, Adela Cortina,
Catedrática de Filosofía de la Universidad de Valencia, que actualmente en política
“dividimos todo entre carcas y progres y así es imposible el diálogo”. Pues esa falta de
diálogo entre los diferentes representantes públicos pone en peligro los valores
fundamentales de nuestra democracia, y por eso hay que hacer una apuesta firme y que
esta casa sea un espacio de consenso.
Y en este sentido, no puedo despedirme sin decir nada del que ha sido el Presidente de esta
institución, con el que hemos podido convivir en ese espacio de diálogo y de consenso, pese
a las discrepancias de cada grupo. Javier, un hombre con talento. Para mí, provisto además
de otras virtudes, esa forma de debatir con ese punto de sarcasmo elegante y exquisito, un
hombre ingenioso y muy ágil mentalmente, quien le ha dado a los plenos otra forma de
discutir. Yo, recuerdo muchas reflexiones anecdóticas y si me permiten salirme un poco de
la solemnidad de este acto, les contaré brevemente una de ellas, y será este pequeño
reconocimiento a quien hoy deja de ser el Presidente de la Diputación.

Ése era el tono de Javier. Están colgadas las sesiones plenarias en YouTube, lo pueden ver.
Y fíjense que precisamente nosotros somos un partido donde no defendemos la duplicidad
de las administraciones, al contrario, pero esa visión del Presidente, es clarificante de lo que
para él ha sido esta institución, una humilde zodiac al lado de la Generalitat Valenciana a la
que él propiamente reconoce como el gran portaaviones, que con sus recursos, ha intentado
llegar a todos los rincones de la provincia.
Por último, agradezco a los funcionarios de la casa su labor encomiable de estos años y su
esfuerzo para que como dice la palabra esta casa “funcione”, y también a mis compañeros
del grupo Jordi, Andrea y Jessica, y a los medios, que han cubierto toda la información y
han mantenido informada a la ciudadanía de lo que aquí acontece.
Y ya, solo me queda felicitar a mis nuevos compañeros, algunos de ellos repiten como yo,
otros, nos veremos además en el ayuntamiento trabajando juntos/juntas, y al nuevo
Presidente de la Diputación Provincial, D. José Martí, y al que quiero pedirle tres cosas:
La primera: Que piense en Castellón. La segunda: que siga pensando en Castellón. Y la
tercera: Que siempre piense en Castellón. Muchas gracias.”
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En esta legislatura, han sido muchos los debates donde se discutía si era la Generalitat
Valenciana o la Diputación Provincial quien se encargaba de pagar determinados gastos, y
la polémica era siempre si algo lo pagaba Ximo (permítame Sr. President la confianza) o si
lo pagaba Moliner. Y en una de ésas, recuerdo al portavoz del PSOE recriminar al señor
Moliner, diciéndole que claro, que “El, se creía el salvador del mundo viniendo a solucionar
los problemas y rescatar a la Generalitat Valenciana con su gran portaaviones de la
Diputación”. Javier, le contestó: “Justamente es lo contrario, nosotros, la Diputación, somos
una humilde zodiac que intenta llegar a los rincones donde no llega el gran portaaviones de
la Generalitat Valenciana.
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El President de la taula li concedix la paraula el representant del partit Compromís, Sr. Ignasi
Garcia.
«Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, senyor Ximo Puig, Il·lustríssim
President de la Diputació, senyor Javier Moliner, Excel·lentíssima Alcaldessa de la Ciutat,
senyora, companya, Amparo Marco, Excel·lent vicepresidenta 1ª de Les Corts Valencianes,
Mª José Salvador, Subdelegada del Govern, Soledad Ten, Rectora Magnífica de la
Universitat, Eva Alcón, President de la Diputació de València, Antoni Gaspar, Expresident de
la Diputació de Castelló, Antoni Farnós, senadors, i diputats nacionals, autonòmics i
provincials, alcaldes, autoritats i representants de la societat civil, veïnat de les comarques
de Castelló, membres de la corporació provincial, presidència.
Avui, comencem el canvi en la diputació provincial de Castelló. Avui, encetem un camí, per
destinar els recursos d’aquesta institució al servei de les persones, a la protecció del nostre
patrimoni, tant cultural, immaterial, com natural.
Avui avancem, en la cohesió social i territorial, de les nostres comarques, amb l’objectiu
d’evitar que ningú quede exclòs, i amb l’objectiu de garantir que ningú quede aïllat.
Avui, avancem per fer de la nostra província una terra d’oportunitats, perquè sols, captant
inversions, i amb activitat econòmica a l’interior, podrem aturar el despoblament.
Avui ens comprometem, en un govern estable i dialogant en el Diputació. Un govern que
entén que els que millor coneixen al veïnat dels nostres pobles, són els seus ajuntaments, i
per això estarem al servei de les alcaldies, fent la política, com s’ha de fer, de baix cap
amunt, escoltant a la ciutadania.

Un govern aliat del Botànic, perquè és el govern de la Generalitat qui, pese a
l’infrafinançament que injustament patim des del govern central, ha de garantir els drets
bàsics, l’inclusió social, l’educació, les infraestructures, l’ocupació, la sanitat, el medi
ambient, en definitiva ha de garantir les polítiques que fan millor la vida de les persones i
per això, treballarem de la mà, coordinant esforços, sumant recursos, sent més eficients.
Un govern que encare els reptes de l’ocupació, el despoblament, el canvi climàtic i el
respecte al medi ambient, perquè sentir orgull de Castelló, no sols es gaudir de caminar per
la tinença de Benifassa, o la Serra d’Espadà, no els sols pujar al cim de Penyagolosa o
passejar per la marjal d’Almenara o la platja de Torrenostra, es la defensa del nostre
territori, del nostre patrimoni, perquè tenim un deute en les generacions futures, i la solució
s’ha de donar ja. Serem clars i contundents,a l’hora de fer polítiques pel medi ambient, a
l’hora de fer polítiques valentes, a l’hora de posar la sostenibilitat i l’ecologisme en la nostra
fulla de ruta.
El nostre govern treballarà per portar polítiques feministes als ajuntaments de la nostra
província, perquè no pot haver llibertat, sense justícia, i no hi haurà justícia, sense igualtat.
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Un govern just, que treballarà en la distribució objectiva dels recursos dels que disposem,
tenint especial cura d’eixos 89 municipis que tenen menys de 1000 habitants.
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El nostre govern, col·laborarà amb Conselleria, per la recuperació de la Memòria
Democràtica. El nostre govern, farà tot el possible per assolir el compromís de que el 0,7%
del nostre pressupost, vaja destinat a la cooperació i desenvolupament, tal com ens reclama
la coordinadora valenciana d’ONGDs perquè no és solidaritat, és justícia.
Durant aquests anys que hem estat a la Diputació, Compromís hem demostrat ser positius
a l’hora de fer propostes i ferms quan tocava defensar els interessos de les nostres
comarques, hem sigut capaços d’arribar a consensos, aconseguint un repartiment més
equitatiu de les ajudes als municipis, deixant de banda l’arbitrarietat.
Ens hem enfrontat a la corrupció quan la vam trobar dins dels murs d’aquest palau,
i l’hem fet fora. Compromís vam aturar l’arribada del fracking a la nostra província, evitant
no sols la degradació del nostre territori, sinó protegint de la contaminació els nostres
aqüífers, els que ens donen de beure al veïnat dels nostres pobles.
Compromís hem evitat la privatització de serveis sanitaris de l’Hospital Provincial, perquè
nosaltres som dels que pensem, que el teu compte corrent no ha de decidir i determinar la
teua salut. I per això treballarem,perquè l’hospital provincial, s’integre totalment dins de la
Conselleria de sanitat universal. I al igual que el consorci hospitalari, revisarem les
competències impròpies d’aquesta diputació, perquè siguen assumides per l’administració
competent, millorant en eficiència i en servei públic.
Compromís estem molt satisfets de l’acord de govern, al que vam arribar ahir, un acord fruit
del diàleg, i que portarà a la diputació les polítiques progressistes, ecologistes, feministes i
valentes, per dur a terme el canvi que necessita aquesta institució.
Per això, els diputats de Compromís votarem a Pep Martí. Puc afirmar, Com a ex-alumne de
l’institut Penyagolosa, que Pep Martí, és d’eixos professors que marquen a l’alumnat. Tenim
molts reptes per davant, i els farem junts.

Totes les nostres organitzacions, d’una manera o altra, hem manifestat la necessitat de
millora en la qualitat democràtica d’aquesta institució. És important que no se’ns oblide,
perquè dependrà de totes i tots nosaltres, aconseguir un debat democràtic d’alçada, la
paraula i la raó, són les nostres ferramentes, deixar de banda les paraules gruixudes, la
crispació, i reconèixer la legitimitat de l’opinió diferent, són les nostres obligacions.
En aquest quatre anys que venen, els desitge encerts en el seu treball, els oferisc diàleg, i
els reclame responsabilitat. Molta sort, i que tinguen totes i tots i bona legislatura.
Enhorabona a totes i tots i moltes gràcies!»

El President de la taula li concedix la paraula el representant del Partit Popular, Sr. Vicent
Sales.
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I per acabar em dirigisc als membres d’aquesta corporació, als homes i dones, que avui
assumim la responsabilitat de representar als pobles de la nostra província. Primer que res
enhorabona, perquè el veïnat del vostre poble ha decidit que sigueu els seus representants.
I en segon lloc, i segurament açò és més complicat, també enhorabona, perquè els vostres
companys de partit, han decidit que sigueu els seus representants en aquest plenari.

Página 13 de 23

«Molt Honorable President de la Generalitat, Il·lustríssim President de la Diputació de
Castelló, Excma. Alcaldessa de Castelló, Expresident Farnós, Vicepresidenta de Les Corts,
Subdelegada del Govern, Rectora Magnífica, President de la Diputació de València,
senadors i diputats nacionals, autonòmics i provincials, alcaldes i alcaldesses, autoritats i
representants de la societat civil, familiars i amics.
Les eleccions municipals del passat 26 maig van suposar per al nostre grup, la pèrdua de la
condició de força més votada a la província de Castelló, així com deixar de ser el grup més
nombrós a la Diputació per primera vegada en vint-i-quatre anys. Ser la força que compta
amb més regidors, 460 i més alcaldies, un total de 64, no ens serveix com a excusa retòrica
per mitigar les ferides de la derrota en el còmput global.
Cal per tant felicitar al Partit Socialista com a força política més votada i que compta amb el
grup més nombrós a la Institució Provincial. També voldria felicitar als membres de la
Corporació de Ciudadanos i de Compromís que han obtingut representació a la Diputació,
amb tots ells estic segur que trobarem motius suficients per col·laborar per tal que els
castellonencs dels 135 municipis de la província de Castelló siguen la pedra angular del
nostre quefer polític. I ho faig en nom del meu grup, el Grup Popular, al que vull agrair la
confiança dipositada en mi per exercir de portaveu esta legislatura. A tots els meus
companys i companyes, moltíssimes gràcies.
És cert que els ciutadans en esta ocasió no han confiat en el Partit Popular, o almenys no
han confiat el suficient per deixar-nos la possibilitat de governar. Però ser la segona força, a
un sol escó del grup més votat, ens obliga amb honestedat i amb humilitat a treballar per la
nostra província, pels seus pobles i per la seua gent amb la mateixa intensitat amb que ho
hem estat fent fins ara.

Les dones i hòmens del Grup Popular, som nascuts a esta terra on tenim les nostres arrels
personals i familiars. Som fidels hereus d’una gent treballadora, esforçada, a la que ningú li
ha regalat mai res i que malgrat això s’ha demostrat incansable sempre oferint l’esperit de
moderació i de concòrdia que ens ha permès als castellonencs ser el que som. Coneixem la
realitat de la província a la que volem representar, la coneixem molt bé. Molts de nosaltres
hem tingut el privilegi d’estar durant estos anys al costat del que ha estat el millor president
de la Diputació de Castelló, Javier Moliner al que jo personalment li dec tot el que sé i el que
sóc en política, no sé si és molt o és poc Javier, però t’ho dec tot a tu Javier, moltíssimes
gràcies. I volem que l’esperit de concòrdia que ha presidit els seus dos mandats, es
mantinga. Volem reforçar el model d’una Diputació útil per a una província, uns pobles i uns
castellonencs que han de ser els protagonistes.
Esta Diputació ha experimentat un canvi la legislatura passada que no pot quedar en l’oblit.
En els darrers anys s’han propiciat acords històrics fruït de la sensibilitat mostrada per tots
els grups polítics. La bona predisposició dels grups Popular, Socialista, Compromís i
Ciudadanos, que casualment són els mateixos grups que componen la corporació actual, va
permetre incorporar propostes que sens dubte van sumar valor a les iniciatives del govern
provincial en la seua voluntat de procurar el benestar dels ciutadans de Castelló des de la
igualtat i la cohesió territorial.
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Ni devem, ni podem renunciar a defensar la província en la que creiem i per eixa raó ja
anuncie que el nostre grup anem a presentar-nos a esta investidura, des de la ferma
convicció de que els castellonencs ens necessiten en l’actualitat i ens necessitaran en el
futur.
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I tot això va ser possible malgrat la majoria absoluta de que disposava el Partit Popular a la
Diputació, que feia innecessari l’acord, la qual cosa encara li dona més valor a l’actitud d’uns
i d’altres. Els uns perquè ho podíem haver considerat innecessari, i els altres perquè podien
pensar que els era més rendible políticament una actitud d’enfrontament.
I eixe mateix acord és el que venim a oferir al Govern de la Diputació que eixirà hui d’esta
sessió de constitució. Ens hem d’habituar a la no sempre fàcil convivència de cultures
polítiques diverses. Hem de seguir caminant sobre eixa fina línia de tolerància on s’equilibra
l’afirmació de les pròpies conviccions i la necessitat de construir grans majories de consens.
Hi ha dos lliçons fonamentals en democràcia: una, que no hi ha convicció ideològica que
puga prescindir de la llibertat dels demés a no compartir-la; i l’altra, que la tolerància mai és
el producte de la manca de principis, sinó la conseqüència de la fermesa d’estos mateixos
principis.
Venim a oferir diàleg prudent però valerós. Perquè el nostre diàleg ha de comptar també
amb alcaldes i alcaldesses, institucions de la societat civil i col·lectius de tota mena, a la
recerca del que ha de ser el millor per a la nostra província davant del principal repte que
tenim en estos moments, que no és altre que lluitar contra la despoblació dels pobles de
l’interior.
Podrem discrepar d’estils i metodologies, però mai de l’objectiu ni del diagnòstic. Si trobem
punts d’acord des de la fragmentació política, resultarà beneficiós per als nostres pobles,
també fragmentats políticament, perquè això conduirà a reformes més eficients i a construir
una societat més robusta.

Només tindrem la província que ens mereixem si som capaços de construir-la entre tots. Se
que serà difícil, com difícil va ser la passada legislatura, sobretot perquè hi ha partits que
qüestionen la legitimitat de la Diputació per representar els interessos de la província de
Castelló. També la qüestionaven fa quatre anys, d’una banda partits que tenen una
implantació urbana des del seu desconeixement de la realitat rural i d’altra banda partits que
són més partidaris dels privilegis forals i de la desigualtat entre territoris, és a dir tot el
contrari al que ofereix una institució com la Diputació que naix de la Il·lustració, dels principis
de llibertat i igualtat, de ciutadans lliures i iguals, i no de territoris i pobles desiguals.
I per això, com volem que els ciutadans de la província de Castelló tinguen iguals drets,
iguals serveis i iguals oportunitats visquen on visquen, oferim les nostres mans a la recerca
d’este objectiu. I ho fem sense renunciar a la nostra convicció de que esta institució te molt
a dir. La Diputació no ha de ser subsidiària de res ni de ningú. Si perd el seu lideratge en les
polítiques que li donen sentit, perdrà tota la seua raó de ser.
Defensar la Diputació es defensar la veu de la província de Castelló. I esta província no pot
perdre més veus, com ja va perdre la d’un mitja de comunicació escrit la setmana passada,
i menys a favor del centralisme, perquè els perdedors no serem els polítics, serà tota la
ciutadania. No hem de ser subsidiaris de ningú, sinó col·laboradors de tots.
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Implicarà equilibris delicats i un comportament respectuós entre tots els partits, però esta
forma més plural de fer, convida als ciutadans a observar la política i als polítics des d’una
visió diferent, ja que esta passa de la confrontació al consens.
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L’Hospital Provincial de Castelló ha de seguir sent un referent en oncologia, oftalmologia i
salut mental. Als castellonencs no els importa qui el gestiona, ja que és evident que és la
Conselleria de Sanitat, el que li importa a la gent és que continue donant els millors serveis,
sense llistes d’espera i amb la major qualitat possible.
No podem renunciar al lideratge polític, social i econòmic que se’ns demanda, amb humilitat,
però amb coratge hem de defensar una província que és diversa, privilegiada en recursos,
en talent, en coneixement, indústria, turisme, patrimoni, esports,… Volem renunciar a eixe
lideratge?
Com tampoc podem oblidar als nostres principals aliats, els ajuntaments, als que cal seguir
ajudant a obrir la persiana cada dia des de la proximitat, la complicitat i l’eficiència en la
gestió. Els ajuntaments necessiten i necessitaran a esta casa, la Diputació, perquè on no
arriben, ni podran arribar altres, nosaltres sempre estarem de guàrdia per atendre les seues
necessitats.
L’equip de govern que hui comença el seu caminar, trobarà una Diputació sanejada
econòmicament, que a 31 de desembre de 2018 tenia una situació de tresoreria de 96
milions i a 31 de maig la té de 39.800.000 perquè s’han anticipat més de 56 milions als
pobles tot i que encara no s’han recaptat els tributs. Una Diputació amb deute zero, la qual
cosa permet destinar totes les inversions per al territori, sense haver de destinar-les a
amortitzacions ni interessos de deute.

Una Diputació que ha posat en l’agenda política tant nacional com europea la qüestió del
‘despoblament’, llançant iniciatives com «Repoblem», que és el Pla més ambiciós de la
història per consolidar la població, amb més de vint accions implantades al territori rural,
com són les ajudes a la natalitat, unitats de respir familiar, escoles matineres, transport rural
amb finalitats mèdiques, tendes multiservei són alguns exemples d’eixes vint mesures
concretes per lluitar contra el despoblament.
Però l’equip de Govern que eixirà de la sessió de hui, també trobarà una altra cosa; des de
la discrepància ideològica, trobarà un grup, el popular, dispost a exercir lleialment la tasca
fiscalitzadora que li pertoca com a oposició, però dispost també a trobar el diàleg i el
consens per a que esta província de la que ens sentim tan orgullosos puga seguir avançant
per la senda del progrés de la mà del municipalisme.
Amic Pepe, permet que així t’anomene fins d’ací una estona en que t’anomenaré President,
ens tornem a trobar! Lluny queden aquells anys en que compartíem una altra tasca
apassionant, l'educació; com a directors d’Institut, tu ací a Castelló al Penyagolosa, i jo a
Benicàssim.
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Una Diputació que en inversió directa als municipis gràcies al Pla 135, destina el 40% del
seu pressupost, sent l’administració que més inverteix en la província de Castelló. Unes
inversions que l’única discriminació que practiquen és la ‘discriminació positiva’ cap als
pobles més menuts. Es tracta de dotar amb més oportunitats als que menys recursos tenen,
independentment del seu color polític. És just el contrari de la musiqueta que alguns
taral·laregen, perquè la lletra i sobretot els números diuen el contrari.
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No tan lluny quan vas compartir els teus ideals platònics i de la il·lustració amb el meu fill i la
meua filla a les teues classes de Filosofia a l’institut.
Ara tu i jo anem a compartir un altre desig: treballar junts pel futur dels nostres pobles i de la
nostra estimada província de Castelló. Una estima compartida en la que tindràs sempre a un
lleial col·laborador i a tot el grup de dones i hòmens del Partit Popular dispostos a treballar
per eixe desig compartit que és el futur de la província de Castelló i de la seua gent.
Enhorabona a totes i tots i moltíssimes gràcies!»

Moltes gràcies Vicent, té la paraula ara el representant del Partit Socialista Obrer Espanyol,
Sr. Santiago Pérez.
«Bon dia a totes i tots, benvinguts a aquest acte solemne de Presa de Possessió,i agrair la
vostra presència. Molt Honorable President de la Generalitat. Ximo Puig; Il·lustríssim
President de la Diputació de Castelló, Javier Moliner; Excel·lentíssima Alcaldessa de
Castelló, Amparo Marco; Excel·lent Vicepresidenta Autonòmica de les Corts Maria José
Salvador; Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I, Eva Alcón; President de la Diputació
de València, Toni Gaspar; President de la FEMP, Rubén Alfaro; Subdelegada del Govern,
Soledad Ten; Ex-President de la Diputació de Castelló, Joaquín Farnos; Diputats
Autonòmics, Diputats Generals, Senadors, Diputats Provincials d'anteriors legislatures,
Delegats Territorials i autoritats civils i militars, familiars i Diputats de la Nova Corporació, I
sobretot no me vull oblidar dels Alcaldes i regidors de cada un dels pobles de Castelló.

El nostre objectiu en cada un d'aquests pobles i ciutats, és aconseguir les millors
infraestructures, els millors serveis, la millor convivència entre tots, l'equiparació
d'oportunitats, eixos són els nostres eixos de treball. Per tant, des del grup socialista,
volem agrair el treball que regidors i regidores, alcaldesses i alcaldes, fan cada dia en cada
un dels pobles de la nostra província, un treball, moltes vegades silenciós i sense
remuneració i amb el únic objectiu, de la satisfacció de veure millorar el seu poble, de
garantir el interès general, sacrificant temps, de cada una de les seues famílies.
El Grup Socialista, al que represento, vam ser el partit més votat a la província de Castelló,
vam obtindre una clara victòria amb 102.802 vots, vam superar en més de 20.000 vots a la
segona força. Gràcies per tant a tota eixa gent, a totes les persones que ens van donar el
seu suport, es va consolidar el gran treball que ja en 2015 van iniciar i encapçalar els
nostres alcaldes i alcaldesses, aconseguint per tant, la confiança de la majoria dels
castellonencs, i això ens ha portat fins aquí.
Avui, 24 anys després, de nou un president progressista encapçalarà esta institució. Es
ficarà fi a una època en que molts d'eixos 24 anys van estar marcats, no per coses
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Vosaltres, sou l'essència i la raó de ser de la Diputació de Castelló, els que avui, vos
representem aquí, no tenim sentit sense vosaltres, al vostre costat. Cada un de nosaltres,
som alcaldes o regidors de pobles i ciutats de la província de Castelló, representem la
sobirania local. No hi ha per tant, major honor, que representar als veïns que ens han vist
créixer.
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reconegudes ni prestigioses, si no per la pèrdua reputacional d'esta institució, per la
corrupció i la política clientelar.
En aquest període des del grup socialista, vam continuar treballant per la regeneració
democràtica, per l'interès general de les persones de la província, intentant recuperar els
millors valors de servei i vocació pública, que havia instaurat i precedit el president Francisco
Solsona.
Gràcies a ell per marcar-nos el camí a seguir, i gràcies als portaveus que hem tingut al
capdavant en esta institució, Ximo Puig, Enrique Navarro, Francesc Colomer, Pepe Benlloch
i Toni Lorenzo. Jo, avui, tinc la fortuna de representar a ells, representar els valors que van
intentar inculcar aquí, valors, que estan presents, en un partit municipalista i de govern com
el nostre, valors que portem en el nostre ADN i els nostres 140 anys d'història.
Aconseguir la justícia social, redistribuir justa i equitativament els recursos de la Diputació,
inculcar la llibertat, amb el respecte a que totes les persones tinguen i aconseguisquen el
seu projecte de vida, sense imposicions. Els nostres portaveus han defensat valors com la
solidaritat i la igualtat per a que totes i tots els castellonencs tingueren i tinguen les mateixes
oportunitats per desenvolupar les seues capacitats i potencialitats, indiferentment d'on
visquen, corregint els desequilibris demogràfics i territorials presents en la nostra Província.
Per tant, a tots ells, gràcies per mantindre's ferms en les seues conviccions, per
enfrontar-se a les desigualtats i en moltes ocasions, al insult i al pitjor rostre de la política.
El nostre treball ha sigut amb respecte institucional, des del diàleg i el respecte a les visions
diferents, intentant construir ponts i consensos, per a que aquesta casa fóra més propera als
ajuntaments, fora més eficient, més transparent, més justa, més participativa, més
equitativa.

Ho hem fet altres ocasions des de la discrepància i la visió diferent de, què fer i cóm fer
les coses, des de la diversitat d'opinió i visió que tenim en cóm deu de ser esta institució.
La nostra província és diversa i plural amb identitats diferents, que ens fan més grans i
millors, ens enriqueixen. Però, també és una província amb valors comuns, que conformen a
la vegada una identitat singular i pròpia. Castelló és industria i és comerç, és artesania, és
agrària i ramadera, també pesquera; És innovació i gastronomia, és una gran quantitat de
patrimoni cultural i natural. és turisme, on gaudir de les millors platges i dels millors boscos i
muntanyes. Hem d'estar per tant, orgullosos de la nostra terra, de la nostra província, però
l'orgull ha de ser necessàriament transformat en oportunitats.
Pepe Martí, els companys que t'acompanyarem en esta nova aventura, treballarem colze a
colze amb tu, per ajudar a transformar i millorar esta institució.
Agraïm al grup Compromís, per apuntar-se i ajudar a que aquest apassionant i il·lusionant
repte siga una realitat, que tinguem una institució amb una visió plural i progressista.
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Però avui, jo tampoc actuaria amb justícia si no públicament de nou, reconeguera el canvi
que en els últims anys ha imprès l'actual President Javier Moliner. Es just reconèixer que
vostè ha millorat les formes i la gestió d'esta institució, hem arribat conjuntament amb vostè
a acords i consensos per millorar l'objectivitat en la distribució dels fons, has ajudat a
regenerar esta institució. Gràcies Javier!
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Per primera vegada en l'època democràtica d'esta institució, es van a donar dos fets nous, el
primer, que serà un alcalde qui governarà esta institució, amb la visió que això li dona; I el
segon fet, que serà d'una petita localitat, de Sueras. Eixe símbol, de ser d’un petit poble, era
necessari per a aquesta institució.
Ara, al capdavant de la Diputació, hi haurà un filòsof, un professor i director d'institut amb
una doble vessant de treball per allò públic, l'educació pública, com a ferramenta necessària
per a igualar les oportunitats de les persones; I per altre costat, l'estima del servei públic,
com alcalde d'un municipi xicotet. Aquesta estima pel servei públic, té que ser el catalitzador,
per aconseguir que el canvi, que milers de ciutadans d'esta província esperaven, fructifique
i siga real i efectiu.
Pepe, tens i tenim molt de treball per davant, no ens espanta, però necessitem això si, del
teu dinamisme per aconseguir que la Diputació de Castelló siga la Diputació del poble i per
als pobles, una Diputació, orientada a la recerca del bé comú, com molts filòsofs dirien.
Hem d'aconseguir una Diputació més pròxima als ciutadans, i al servei dels ajuntaments i de
les mancomunitats. Una Diputació que vaja al territori per a conèixer les problemàtiques dels
nostres pobles i ciutats. Una Diputació que treballe amb lleialtat amb altres institucions, com
l'Estat i la Generalitat, per a no duplicar serveis, sinó coordinar-los de manera col·laborativa i
ser més eficients en la despesa pública. Una Diputació més igualitària i feminista, que
treballe per l'equiparació real d'oportunitats entre homes i dones i que tracte la diversitat
amb respecte. Una Diputació més social, una Diputació més democràtica, no amb una visió
de govern supramunicipal, sinó d'obertura i companyerisme amb els municipis, per prestar-li
els millors serveis i infraestructures, per millorar les assistències tècniques i jurídiques als
petits municipis, anant de la ma dels ajuntaments, conjuntament, en el mateix escaló.

Una Diputació que planifique, que tingue una mirada a llarg plaç, alhora de tirar endavant
projectes, infraestructures i serveis necessaris. Una Diputació, que equipare la igualtat
d'oportunitats en tot el territori, una Diputació que fique tots els mitjans, en lluitar contra el
principal problema que tenen els nostres pobles, la despoblació.
Acabo ja, Pepe, tens, tenim, els que formarem part d'este equip de govern, grup socialista i
compromís, molt de treball per davant, ho farem junts, però en este camí ho volem fer junt a
la resta de forces de l'oposició. Vos tendim la ma per a sumar, per a recórrer este camí amb
vosaltres, des de la discrepància en les nostres visions de com afrontar les coses, però
buscant els consensos per a fer de Castelló, de la nostra província un millor lloc per a viure
en cada un dels nostres pobles. Moltes gràcies.»
Pren la paraula el president de la taula:
«Gràcies Santi, a continuació procedirem a la votació per a triar el president que ha de
presidir la corporació, tal com establix l'article 207 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, havent d'obtindre el candidat, majoria absoluta en la primera votació i simple en la
segona.

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

Cód. Validación: 4NA2K6CT5LKYRLLLQFGCJKZYD | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 23

Una Diputació, que no es fique de perfil en la defensa de la memòria democràtica, d'aquells,
molts d'ells per cert, regidors i alcaldes de molts pobles de Castelló, que van pagar en la
seua vida la defensa de la democràcia, sent necessari el restabliment a ells i dels seus
familiars.
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Per a això, es van a repartir unes paperetes en blanc en què els senyors i senyores diputats
escriuran el nom del candidat a qui voten.
Pel Sr. secretari seran cridats tots i cada un dels membres de la corporació per a depositar
la papereta en l'urna.»

1. Dª. Cristina Fernández Alonso
2. D. Domingo José Vicent Font
3. D. Ignasi Josep García Felip
4. Dª. María Dolores Parra Robles
5. D. Salvador Aguilella Ramos
6. Dª. Marta Barrachina Mateu
7. D. Antonio José Cases Mollar
8. Dª. María Susana Marqués Escoín
9. D. Andrés Martínez Castellá
10. Dª. María Nieves Martínez Tarazona
11. Dª. María de los Ángeles Pallarés Cifre
12. D. Vicente Pallarés Renau
13. D. Vicent Francesc Sales Mateu
14. Dª. María Elena Vicente Ruiz Climent
15. D. David Vicente Segarra
16. D. Santiago Agustí Calpe
17. Dª. Tania Baños Martos
18. D. Ximo Huguet Lecha
19. D. Abel Ibáñez Mallasén
20. Dª. Virginia Martí Sidro
21. D. Manel Martínez Grau
22. Dª. Rosario Miralles Ferrando
23. Dª. Patricia Puerta Barberá
24. D. Santiago Pérez Peñarroya
25. Dª. Ruth Sanz Monroig
26. Dª. María Jiménez Román
27. D. Josep Martí García
Els diputats van entregant la seua papereta al president de la taula, qui la introduïx en l’urna,
entregant l’urna al Sr. secretari quan ja han estat introduïdes totes les paperetes.
El Sr. secretari llig en veu alta els vots depositats i els entrega a la Presidència qui els deixa
damunt de la taula degudament classificats. A continuació el Sr. Secretari compta els vots i
anuncia el resultat de la votació.
Dª Cristina Fernández Alonso, 2 votos.
D. Vicent Sales Mateu, 11 votos.
D. Josep Martí García, 14 votos.”
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El Sr. secretari crida als diputats un a un.
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Continua el Sr. Secretario,
“Visto el resultado de la votación, queda elegido presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón D. Josep Martí García.
A continuación, va a a procederse al juramento de D. Josep Martí García, como Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.”
«Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
president provincial, amb lleialtat al Rei, acatament a l’Estatut d’Autonomia i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat».
Dª Maria Jiménez Roman, membre de la taula de menor edat, li entrega al president electe
el bastó de comandament, distintiu del seu càrrec de President de la Excma. Diputació
Provincial de Castelló.
Acte seguit, el President electe pronuncia unes paraules:
«Les meues primeres paraules m’agradaria que foren de reconeixement i de record a
aquells companys socialistes que abans ens han precedit en la sempre lloable tasca de
representar als ciutadans en la Diputació Provincial i que sobre tot en els darrers
vint-i-quatre anys ens han precedit en la representació socialista a la Diputació.

I com ens es impossible nomenar a tots els diputats dels darrers anys, enviem una cordial
salutació als nostres portaveus, el primer, el Molt Honorable President de la Generalitat Ximo
Puig, seguit per Enrique Navarro, Francesc Colomer, Toni Lorenzo, José Benlloch i Santi
Pérez, alguns d’ells han sigut portaveus en temps molt foscos i difícils, també alguns d'ells
han sigut clau en el desenvolupament de la vocació política del que ara es parla i de tots
ells, de tots, hem aprés i tots ells ens marquen el camí del treball, la dignitat, la honestedat i
la fermesa en la defensa de les pròpies conviccions des del respecte i el reconeixement a
les conviccions dels altres, a tots ells, gràcies.
Agrair també al President ixent Javier Moliner la seua predisposició al consens, a l´acord i
al pacte. No ho va tindre fàcil, gens fàcil, esperarem les seues memòries. I si que es pot dir
d'ell amb justícia i veritat, que ha pacificat la institució i ha fet que tornara a ser el que mai
haguera tingut que deixar de ser: un Ajuntament d’Ajuntaments. Gràcies President.
Amb ell, també l´agraïment a tots els diputats de totes les forces polítiques ací
representades PSOE, PP, Compromís i Ciutadans. Els demòcrates mai lloarem prou les
virtualitats i la grandesa de la representació política, el ostentar-la és per a tots un gran
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Un record emocionat i afectuós a Francisco Solsona, el nostre darrer President en aquesta
institució, un president que al llarg de dotze anys va obrir camins, possibilitats i alternatives a
l´administració provincial, moltes gràcies President.
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honor i una gran responsabilitat. Alguns ens acomiadeu avui, altres continuareu, els més us
estreneu, a tots us desitgem el millor.
Avui arribe a la presidència de la Diputació, un professor de filosofia, un alcalde de poble,
d’un poble d´interior, i un socialista, un socialdemòcrata, Ja veurem que done de sí la mescla
d’aquests tres ingredients.
Sempre he tingut l´aspiració de que la filosofia no es tancara a les aules, que ixquera al
carrer. De vegades ho he intentat vestint-me de Plató o de Kant, de Fray Bartolomé de las
Casas, Francesc Fray Bartolome de las Casas, quasi res! o d’un gran valencià: Gregori
Mayans i Siscar i eixint a associacions cíviques o culturals per a que ells mateixos
personatges parlaren. Ara aquest càrrec em dona una gran oportunitat.
Atents doncs i avis per a navegants, un professor de filosofia arriba a la plaça de Les Aules.
Horreur!!!, diran alguns.
Algun concepte o termini filosòfic em tindreu que aguantar, quin remei!, però la veritat es
que la filosofia aporta logos, racionalitat, capacitat de comprensió i diàleg, reciprocitat,
reconeixement de l’altre, empatia i eixos valors, els valors del humanisme i la il·lustració,
procuraré que formen part de la meua presidència. Uns valors que han estat presents trenta
tres anys en la meua tasca docent a l'IES Penyagolosa, que ara amb gran pena em veig
obligat a deixar i han sigut eixos mateixos valors els que he intentat transmetre i,
sortosament veig, que amb algun èxit a alumnes que avui estan ací com a diputats
provincials, Virgínia Martí en el Partit Socialista i Ignasi Garcia en Compromís, el nostre soci.
Però no es pensen que el PP es lliure, per a mi sempre ha sigut un honor i ho he dit a molta
gent, ser professor de filosofia del president de la Diputació Javier Moliner, i avui trenquem
els socialistes el ordre natural de les coses fent que siga el mestre el que vinga a substituir a
l’alumne, i no que l’alumne substituïsca al mestre.

Però més enllà d’ironies, estem ací perquè creiem que la política pot ser una forma
d’educació, de pedagogia, una educació per altres mitjans i que en la "formació discursiva
de la voluntat raonant", que diria el gran Habermas, una política humanista i il·lustrada fa
molta falta.
Els deia que arribava també un alcalde de poble, i jo volia subratllar avui en una ocasió tant
destacada, la figura dels alcaldes o alcaldesses o dels regidors/es tant si val, nosaltres som
els que estem en primera línia de foc, en l’avantguarda, en la trinxera. El municipi és la gran
escola de la política, el nostre president Ximo Puig ho sap molt bé, som els primers i ens
alegrem horrors quan la tia Maria ens dona les gràcies perquè li hem ficat el banquet que
reclamava; o no ens entra el sopar, o no podem dormir perquè tal veí o veïna encara no està
content després de que hem fet tot el que hem pogut per arreglar-li el seu problema.
Aquesta sensació de proximitat, d’immanència directa, quasi quasi d’osmosi comunicativa
entre veïnat i ajuntament s’incrementa si eres alcalde d’un poble menut, i avui, per primera
vegada en la història de la Diputació de Castelló arriba a la Presidència l’alcalde d'un poble
menut de la nostra província.
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Aquests dies es parlava del Pacte del Penyagolosa, fent referència a la nostra muntanya
mítica, però quasi quasi, es podria parlar del Pacte del Penyagolosa però de l’Institut
Penyagolosa i no creguen, ni Francesc Colomer com ex- alumne, ni Vicent Sales com a pare
de família de dos ex alumnes es quedarien fora.
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El missatge que llança el partit socialista a la ciutadania és clar i diàfan, i és un missatge de
fets, de realitats, d'accions, no de paraules, no de discursos, no de grandiloqüències. Quan
es parle en fets tot el món ho entén, l’alcalde de Suera, un poble de 520 habitats de l’Espadà
és ni més ni menys que President de la Diputació. Fins ara, tots els presidents havien sigut
regidors de la capital, ara Castelló i al front la seua alcaldessa, gràcies Amparo, entén que hi
ha que donar visibilitat i presència a eixe interior que tenim a Castelló.
Perquè les nostres terres i comarques són en veritat privilegiades i si és magnífica la costa
amb eixa Mediterrània sempre blava que la banya, no menys magnífic és eixe interior que
ací avui reivindiquem, la riquesa patrimonial i artística dels Ports Maestrat, les tradicions que
afloren a cada pas en l'Alcalatén, el Millars que dibuixa bellesa natural en el seu discórrer, el
Palància que crea experiències vitals i culturals quan el visites, i de l’Espadà que els tinc
que dir de l’Espadà, l’Espadà és un luxe dels valencians, un paradís que tenen al seu costat
i alguns encara no el coneixen, perquè els que el coneixen s’enamoren, queden ja prendats
per sempre.
Però allí tenim un problema, i eixe problema es diu despoblació. Les xifres no enganyen: 14
municipis de la nostra província concentren el 80% de la població i 121 municipis el 20%
restant, dos de cada tres municipis tenen menys de 1000 habitants i hi ha 65 pobles en
menys de 500 habitants. Sortosament, en aquesta legislatura la Generalitat i la Diputació
han ficat el problema en la seua agenda i s’ha començat a fer actuacions, hi ha que fer-ne
moltes més i han de ser també a nivell estatal i europeu. Nosaltres anem a estar ací.

Però si que hem d’impulsar un canvi cultural, un canvi de mentalitat, de mirada, i en aquest
canvi és essencial que allò rural, la ruralitat, no s’identifique única i exclusivament en l’agrari,
sinó que la ruralitat s’identifique en benestar, en qualitat de vida, en naturalesa, en salut. Ací
està la batalla i anem a donar-la, i no hi ha una dialèctica d’enfrontament ciutat-poble, costainterior, això seria pervers. Les mesures que es fiquen en marxa per frenar la despoblació
beneficien a tots, també a les ciutats de la costa, que també en este president tindran el seu
reconeixement, són el 80% de la població, seria nefast per a tota la província un interior
despoblat i abandonat a la seua sort.
I ja per acabar a la presidència de la Diputació arriba un socialista, un socialdemòcrata, i els
socialistes que no creieu en ella, cóm aneu a gestionar-la?, és el que alguns de vostès
estaran pensant. Contestaré de la mà del gran Descartes que en un del seus llibres, al
Discurs del Mètode dóna unes regles de moral diària, directa, vital que no estan gens
malament. Allí diu com a regla per a la vida que hi ha que fer de la necessitat, virtut,
nosaltres, els socialistes, anem a fer virtut en la Diputació.
El nostre es un partit viu i el debat ha estat present, sempre hi ha hagut posicions diverses,
però les Diputacions són un fet i molts pensem que donada la gran fragmentació municipal
que tenim i el problema de la despoblació que sofrim la Diputació pot ser una eina que pot
ser molt adequada per enfrontar aquest problema i millorar la qualitat de vida de tots els
ciutadans. Una Diputació que siga útil, que oferisca serveis i que ajude als pobles i ciutats.
Per això en aquest nou model ens escoltareu parlar de:
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Ens constituirem davant d’altres administracions en lobby, en grup de pressió, el que faça
falta i en el que estiga en les nostres mans actuarem. Just es reconèixer-ho, algunes coses
s’han fet però anem a fer-ne més. Una fiscalitat que discrimine positivament al que viu o
inverteix a l’interior és fonamental, i encara que eixa no es correspon a nosaltres, no està en
les nostres mans, la reivindicarem davant de la resta d’administracions.
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La Diputació com a un organisme intermunicipal, més que un organisme supramunicipal. Els
municipis i les províncies integren una sola comunitat política per al desenvolupament de
l’autonomia local. Les Diputacions no són un nivell territorial més, sinó que formen part del
govern local y són necessàries per a garantir que l'autonomia local existisca. Som
administració local. Una adequada regulació de la intermunicipalitat pot ajudar molt als
municipis menuts als que per sí mateix els resulta difícil gestionar les seus competències u
oferir serveis als seus ciutadans.
Un altre concepte, anem a ser la Diputació de la concertació, més que la Diputació de la
cooperació. Més que de cooperació municipal, parlarem de concertació municipal. Els
ajuntaments seran els protagonistes, institucions majors d’edat, capaços de prendre les
seues pròpies decisions. Nosaltres estarem ací per ajudar-los i dur endavant els seus
projectes, però ells decidiran. Es el propi ajuntament el que prendrà la decisió des de la seua
autonomia, en què vol gastar els diners, en plans que pugen ser bianuals, que puguen
durar més d’un any, en què vol gastar els diners i quines són les seues prioritats.
I per acabar i no cansar-los, podíem comentar més coses, que algun company ja ho ha dit,
serà la Diputació de la coordinació amb la Generalitat, i no tant sols perquè les dos
administracions tinguen el mateix color polític, sinó perquè és necessari crear sinergies entre
les administracions que tenen com a gran finalitat millorar la vida dels ciutadans. Les
polítiques en favor de la dona, en favor el medi ambient, totes eixes polítiques les
recolzarem des d’ací. I de totes estes coses, el nostre president que és un gran
municipalista, les ha conegut i les coneix directament i la seua sensibilitat en tot el que
respecta als pobles d’interior i a la despoblació, està més que demostrat.
I epíleg i acabe, estem..., estos senyors, senyores, companys, companyes que estan ahi
assentats, estem tots molt il·lusionats i anem per feina, i a bon segur els nostres socis de
govern i els de la oposició també contribuiran. Estem en ganes de que la legislatura s’inicie.
A tots ells els invite a fer cas al nostre pare, el mestre Aristòtil, que en un text bellíssim es
preguntava: Què es una vida digna de ser viscuda? I ells contestava:

A la paraula i la racionalitat us convoque per el bé de la gent dels nostres pobles i ciutats, pel
be de tots els castellonencs. Moltes gràcies i bon dia a tots, i declare la sessió acabada.
Gràcies.»
Finalitzat el discurs del senyor president, s'alça la sessió, sent les catorze hores quinze
minuts del dia al començament indicat, alçant la present acta de orde i amb el vist i plau del
Il·lustríssim senyor president, el contingut de la qual, com a secretari, certifique.
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"La del ciutadà que discuteix amb els altres sobre els assumptes de la vida pública, de la
seua polis i sobre el que convé o no als seus conciutadans perquè tots ells son capaços de
paraula i per tant de racionalitat".

