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PRESIDENTA 

Isabel Sabater Sanz de Bremond 

 

 

SECRETARI GENERAL 

Francesc Colomer Sánchez 

 
 

UN CONGRÉS DIFERENT 

Celebrar el III Congrés Provincial dels socialistes de Castelló presenta, respecte 
als altres moments, un fet diferencial que haurem de subratllar positivament. 
Aquesta vegada i, com a conseqüència de reivindicacions en les que vàrem ser 
especialment actius, el nostre nou secretari general ja ha segut triat per un 
procés de primàries. 

Un procés d´una qualificació democràtica més elevada perquè iguala a tots i 
totes les militants. El cos electoral som tots i totes, sense intermediaris. Aquest 
serà un Congrés diferent perquè col·lectivament ho hem fet possible. 

Ara toca completar la feina. Debatre amb tota la profunditat possible les idees, 
les propostes, el programa polític que tornarà a marcar la identitat i les 
credencials d´aquest partit en un territori i una societat que necessita l´opció 
socialdemòcrata i valencianista que representem com a partit. 

I toca fer un balanç del que ha estat aquest període per a nosaltres. 

Cal fer-ho en termes integrals, amb una visió 360 graus. També aquest resum de 
caire més general per contextualitzar aquest temps. 

D’entrada –i de sortida- cal agrair l´esforç de tota l´executiva. La provincial i 
totes les altres direccions que, en tots els àmbits, han fet allò que han pogut i 
sabut en defensa dels nostres ideals. Gratitud als i les militants d´aquest partit a 
la província de Castelló. Un col·lectiu intergeneracional que mai ha baixat la cara 
malgrat totes les dificultats que se’ns han posat per davant. 

En aquest període, allargat en excés com a conseqüència dels extraordinaris 
processos electorals registrats a nivell estatal, l´executiva provincial ha fet front 
als reptes derivats del darrer congrés.  

Ha segut una executiva molt representativa de la realitat política i territorial de 
la nostra organització. Sols cal repassar la relació dels membres, les seues 
procedències i la qualificació acreditada. 
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Una executiva que naix amb una vocació integradora i disposada a gestionar el 
talent de tots i totes les integrants. D´aquesta manera, cada company/a ha 
tingut una secretaria i una responsabilitat concreta, on poder desenvolupar el 
seu corresponent Pla de Treball, formular propostes, idees, accions, 
comunicacions, etc... 

Mai cap idea de ningú ha segut menyspreada o desconsiderada. 

Fent entre tots i totes una feina coral que ha mantingut la regularitat de totes 
les convocatòries durant tots el anys com cap altra estructura semblant ha 
mantingut. Amb totes les nostres limitacions, errors i insuficiències, la 
constància ha segut una pauta sostinguda. 

Ha segut un període, on l´estructura provincial ha compartit trajecte amb la 
recuperació de les comarques. 5 estructures que vam decidir integrar en la 
pròpia direcció provincial com a fórmula més adient i eficient per fer possible la 
coordinació al si de l’Executiva Provincial, comptant amb la representació 
màxima de totes les direccions comarcals, des del minut zero. 

Ha segut un període extraordinàriament marcat per les convocatòries i pels 
processos electorals. De fet, en la major part del seu temps ha estat constituït el 
Comitè Electoral com a òrgan lògicament preponderant en la nostra agenda, les 
nostres prioritats i en la nostra quotidianitat. 

Ha segut un període en el que han causat baixa o desaparegut, per situacions 
sempre complexes, altres estructures provincials al País, o estructures 
comarcals o la pròpia executiva federal amb el posterior nomenament d´una 
gestora, etc… Un procés lamentablement conegut i patit per tota la militància. 

Venim d´un temps molt convuls en termes orgànics i socials. Un temps on totes 
les estructures internes han experimentat moltes dificultats per dues qüestions 
òbvies: la cronificació del període i les obligacions electorals i, paral·lelament, el 
col·lapse d´un temps políticament esgotat. 

Un temps on la direcció provincial ha fet tot el possible per mantenir l´estabilitat 
i el relat social i polític que ens pertoca davant la ciutadania. 

El partit ha estat, conforme donen testimoni les secretaries temàtiques, 
començant per la d´organització, compromès amb les diferents iniciatives, 
convocatòries i agendes de treball que, en l´àmbit provincial, s´han produït en 
aquest període al si de la societat civil de Castelló en les més diverses causes 
socials, ambientals, defensa sectors productius, drets educatius, lingüístics, 
sanitaris, municipalistes, minories, etc…  
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ANY DE CONGRESSOS 

Com hem indicat des de fa ja molts mesos, aquest gran partit necessitava un 
gran congrés on replantejar-se la seua condició, la seua proposta, el seu model 
d´organització, etc.. Finalment, aquest és l´any que residencia -al menys- la 
majoria dels processos que completaran tota l´arquitectura orgànica i, el que és 
més important, la posada a punt de les idees i les propostes polítiques, socials i 
econòmiques per a la ciutadania. 

Hem viscut les respectives eleccions del company Pedro Sánchez i del company 
Ximo Puig com dos moments, francament, il·lusionants i motivadors pel conjunt 
de l´organització i del país. 

Crec que també és el moment d´indicar que el repte assumit per aquest partit 
d´experimentar més democràcia, més transparència, més participació deu ser 
irreversible.  

 

UN RELAT ALTERNATIU PER A LA PROVÍNCIA. 

Una de les aportacions més significatives que l´executiva provincial ha propiciat 
en aquest temps ha segut la construcció d´un relat propi. Necessitem una 
narrativa optimista del socialisme, de la política i del futur. Resulta 
imprescindible per a fonamentar l´esperança realista d´una societat més justa i 
avançada en la província. 

El PSPV deu representar una proposta de valor per a la ciutadania, els municipis 
i els actors socials i econòmics de Castelló. 

Un projecte lligat a dues qüestions identitàries on hem de destacar i posicionar-
nos de manera ferma i diferenciada:  

1. El partit dels drets de les persones, del rescat de les persones en un 
temps de crisi severa que ha accentuat la desigualtat. Drets educatius, 
sanitaris, socials i culturals. Drets individuals i civils en constant 
reconeixement i ampliació. 

2. El partit de la transició d´un model econòmic obsolet, basat en  
l´especulació, les energies contaminants, la precarietat laboral i el control 
partidista i arbitrari de les oportunitats cap un model basat en la 
innovació, el coneixement, la sostenibilitat i la igualtat d´oportunitats. 
Castelló deu ser un Territori Intel·ligent.  

Els territoris intel·ligents són aquells amb capacitat per dotar-se d´un perfil 
propi basat en les seues singularitats i els seus components d’excel·lència. 
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Les indústries tradicionals deuen accentuar el valor afegit dels seus productes. 
Les societats més avançades fa temps van comprendre que l´èxit no està sols en 
l´elaboració de productes genèrics sinó en la creació de marques reconegudes 
en termes de qualitat.  

La nova economia necessita els seus propis ecosistemes que alguns anomenen 
entorns de reputació: un territori dissenyat al voltant del talent i la credibilitat, 
no un territori identificat amb la decadència (que és d´on venim de la mà del 
PP). 

Els socialistes de Castelló hem defès aquests valors i apostat per dissenyar un 
model de desenvolupament a la província on activar diferents pols de 
creixement, d´acord amb les peculiaritats i potencial de cada espai. Més enllà 
d´una empresa o d´un municipi, avui s´identifica el I+D territorial. La nostra és 
una proposta de província que supera la dialèctica de centre i perifèria i les dues 
velocitats de creixement i expectatives d´oportunitats laborals i vitals.  

Aquesta mirada oberta de la nostra geografia que busca nous nodes de 
creixement i dinamisme per una nova identitat econòmica, industrial, turística i 
social és el que ens caracteritze com a força responsable portadora d´una 
alternativa de govern. 

Hem considerat l´enorme paper de la UJI com a motor de progrés i gran 
incubadora del talent i la transferència del coneixement al món productiu. 
Únicament aquells territoris que s´apliquen en educar, retenir i atraure el talent 
seran els que prosperaran. Castelló, per la seua ubicació geogràfica i pel seu 
potencial deu reinventar-se com un territori Intel·ligent i un pol d´atracció 
d´idees i inversions productives. Un sistema de ciutats i municipis que des de 
l´espai local aporten els elements qualitatius d´un model de territori apte per a 
la igualtat, la innovació i el progrés. 

Aquestes configuren les directrius d´una proposta política de futur que hem 
treballat i interioritzat. Tenim un model de província perquè sabem on volem 
anar i què cal fer per assolir l´objectiu.  

És el que cal demanar a un partit de govern rigorós i responsable. 

 

UN VIATGE DUR I UN FUTUR ESPERANÇADOR 

Potser paga la pena recordar que venim d´un panorama molt dur i amarg (molts 
anys d´hegemonia del PP, un caciquisme de llibre en la nostra província, una 
societat civil certament absent i apàtica davant la caiguda reputacional i el 
sistema imperant, també de devaluació global de la marca PSOE,…).  
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Venim d´un temps i continuem en un context en el que la irrupció de noves 
forces polítiques (fruit de determinades circumstàncies i condicionants que ja  
hem valorat en diverses ocasions) han canviat les nostres possibilitats i registres 
electorals. Avui convivim en un ecosistema polític ben diferent al conegut 
anteriorment.  

La gestió de la diversitat, la cultura del pacte, la necessitat del diàleg per a fer 
política i assumir una nova etapa de governança pública, són qüestions que hem 
d´assumir amb audàcia, determinació i voluntat de lideratge.  

En aquest context i fruit de l´esforç dels nostres militants i els projectes 
municipals, fruit de les dones i homes que varen assumir representar-nos i 
treballar per les nostres idees, avui governem per al quasi 85% de la ciutadania 
de la província. Fruit de l´empenta de tots i totes, de les estructures i de les 
idees; fruit d´una energia que aglutina i resumeix tot el que col·lectivament som 
i que es diu: partit socialista. Però que es materialitza i pren cara, caràcter i 
carisma en les persones de esteu als ajuntaments, liderant governs o pre-
governs. L´escenari d´avui gens té a veure amb el desert absolut de no fa tant de 
temps. 

En aquesta província, els resultats electorals fa anys que van habitualment per 
davant de la resta de províncies i del País. Mai hem estimulat i mai s´ha 
d´estimular el conformisme ni la pèrdua d´un relat diferent i diferenciat al de la 
resta de partits. Especialment, del PP. Som l´alternativa al PP i a les seues 
polítiques, al seu estil, al seu model. No hi ha marge de confusió possible. 

Però sens dubte el més important que hem viscut ha segut la recuperació del 
govern de la Generalitat. La participació de la província de Castelló en eixe 
objectiu començava oferint el millor percentatge de tots però també la millor 
predisposició per la figura del que anava a ser el President Ximo Puig. 

Cal dir que vivim, amb totes les dificultats conegudes pel infrafinançament, la 
destrossa econòmica i moral després de 20 anys del PP, un període de 
reconstrucció dels drets, governança honesta, remuntada reputacional i 
recuperació  econòmica  dignes  de  ser ben valorades. Així ho indiquen totes les  

 

proves demoscòpiques. Amb totes les dificultats que es vulguen, el canvi 
d´agenda, prioritats i model de govern ens situa en un nou escenari que, sense 
dubte, cal consolidar i millorar com a màxima prioritat en un futur immediat.  

Les competències que té la Generalitat per garantir drets socials, culturals i per 
desenvolupar un model econòmic innovador, competitiu, sostenible i just, són 
imprescindibles per saber on anem i com viuran els nostres fills en un futur cada 
vegada més proper. Per aquest motiu moltes de les nostres accions als darrers 
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mesos i en el present estiguen centrades en sumar i reclamar “tots a una veu” la 
necessitat inajornable d´un finançament just. Aquesta causa presenta un 
significat especial per a la província de Castelló, un territori i una societat 
conscient del doble centralisme que hem patit històricament. 

El malestar territorial i la necessitat de reformes no s´esgota en Catalunya. Més 
que mai la proposta socialista de canvis constitucionals en direcció al 
federalisme tenen tot el sentit. Fer compatible la igualtat entre les persones i el 
reconeixement de les singularitats territorials ha segut aquests anys la nostra 
bandera però cal avançar en aquesta direcció. 

 

GRÀCIES 

Companys i companyes, aquest també és un moment d´acció de gràcies: a tota 
la militància i als membres de l´executiva que han armat aquesta línia, aquest 
relat, aquesta època en la que tots i totes hem caminat, malgrat la boira, però 
hem caminat. Gràcies per la confiança demostrada permanentment.  

Moltes coses queden per fer, per millorar, per somniar i per conquerir. El camí 
no acaba mai. Tinguem la seguretat que ens espera un futur més bo perquè els 
que vindran ho faran millor amb tota seguretat. Potser no hi han fórmules 
màgiques però sí un parell de paraules que no poden fallar mai: ideals i unitat. 

“El socialisme és una d´eixes poques coses per les que mereix la pena viure, o 
morir”                               

J. Reed. 
 

Moltes gràcies.  
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SOTSSECRETARIS GENERALS 

Adolf Sanmartín Besalduch 

Estíbaliz Pérez Navarro 

José Pascual Martí García 

 

S’ha anat desenvolupant, conjuntament amb el treball de les executives de les 5 

comarques, els diferents programes encetats des de les direccions nacionals o 

federals. 

Des de la Vicesecretaria de Polítiques Sectorials s’ha consolidat la reunió 

interinstitucional, on des de tots els àmbits on el PSPV-PSOE té representació 

(Corts Generals, Corts Valencianes, Diputació, municipis) es coordina l’agenda 

setmanal i els temes polítics baix les directrius marcades per la direcció del 

partit als seus diversos nivells. 

RESPONSABLES EXECUTIVA PROVINCIAL: Les vicesecretaries de Coordinació 

Política i Territorial (Adolf Sanmartín), de Relacions Institucionals (Estíbaliz 

Pérez) i de Polítiques Sectorials (Pepe Martí). 

S’inclouen, especialment, en aquest grup la Secretaria d’Organització (Ana Belén 

Edo), la Secretaria d’Acció Electoral, Modernització i Comunicació (Ernest 

Blanch) i la Secretaria de Política Municipal (Rafa Calvo). 
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ 

Ana Belén Edo Gil  

 

Secretaria d’Implantació Territorial i Militància 

Ruth Sanz Monroig 

 

Després del 12é Congrés Nacional l’estructura orgànica del PSPV-PSOE es 

redefineix conjugant l’organització provincial amb estructures comarcals i els 

seus òrgans corresponents executius i de representació. A l’estructura provincial, 

renovada en el II Congrés Provincial a l'Alcora, vam sumar doncs, les 5 comarcals 

corresponents cadascuna a una de les 5 comarques ja constituïdes des del 2010: 

L’Alt Palància, La Plana Alta, L’Alcalatén-Millars, La Plana Baixa i Ports-Maestrat, i 

que es van constituir en: 

 

I Congrés Comarcal Plana Alta (Vila-real, 16 de juny de 2012) 

I Congrés Comarcal Alcalatén- Millars (Atzeneta, 30 de juny de 2012) 

I Congrés Comarcal Plana Baixa (Borriana, 25 de juny de 2012) 

I Congrés Comarcal Alto Palancia (Soneja, 16 de juny de 2012) 

I Congrés Comarcal Ports- Maestrat (Cervera, 7 de juliol de 2012) 

 

Aquesta nova estructura, comarques i província, ens ha permès millorar més si 

cap, la presència i contacte orgànic amb les nostres agrupacions, i la coordinació 

i dinamització conjunta província, comarques i agrupacions municipals, així com 

permetre'ns fer un seguiment continu de les necessitats de les nostres 

agrupacions en tasques orgàniques i administratives.  

 

 

 

Encara que és ben cert, que el funcionament organitzatiu i orgànic ha estat, al 

llarg del període que va del II Congrés Provincial al III Congrés Provincial del 

PSPV-PSOE, marcat i condicionat per cinc convocatòries electorals: una europea 
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en 2014, una municipal en 2015, una autonòmica en 2015 i dos generals, una en 

2015 i altra en 2016; i sis processos interns orgànics. 

 

Hem passat d’un context polític de bipartidisme imperfecte a l’aparició de noves 

formacions polítiques que han anat canviat el panorama electoral.  

 

Sense cap dubte, el fet més positiu és que en 2015 el PSPV -PSOE va aconseguir 

el Govern de  la Generalitat Valenciana i de nombrosos ajuntaments. Després 

de més de 20 anys els resultats han permès obrir una nova etapa en la que la 

Presidència de la Generalitat recau en el candidat dels socialistes valencians. 

 

Les socialistes, a Castelló, hem passat a governar en 54 municipis, on tenim 

alcalde o alcaldessa socialista, i en 5 municipis on formem part de l’equip 

govern, i que suposa, governar sobre vora el 85% de la població de la província 

de Castelló. 

 
 

Mirant orgànicament el partit, comptem a la província amb 81 agrupacions, si 

be és cert, que des dels últims anys hem patit una davallada important de 

militants, potser per motius de la crisi econòmica i/o per la desafecció política 

de la gent. Però malgrat açò, durant aquests anys s’han constituït les 

Agrupacions de HIGUERAS i TORRALBA del PINAR (Alto Palancia).  
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L’històric de militants marca clarament una greu davallada de militants entre els 

anys 2008 fins al 2013, i una davallada prou més relaxada, en els últims anys fins 

al 2017, deguda possiblement als processos de primàries interns i l’obertura a la 

ciutadania del partit en els processos orgànics, que en alguns casos han propiciat 

l’augment de la militància.  
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Actualment, atenent al cens tancat de 1 d’abril el nombre de militants i 

simpatitzants és de 2.094 (2056 militants més 38 afiliats directes) i 4.226 

respectivament a la província, que sumen un total de 6.320 afiliats. 

 

 

La CEP va celebrar la seua sessió constituent el 13 de juny de 2012 on també es 

va aprovar el seu Reglament de Funcionament Intern adoptant l’acord de 

reunir-se de forma ordinària amb una periodicitat mensual. S'ha reunit 

puntualment cada primer dimarts de mes en règim de ple excepte en els mesos 

d'agost i en els diferents processos de eleccions que hi hagut al llarg dels últims 

anys. Entre les sessions ordinàries i extraordinàries han estat més de 60 

convocatòries de la Comissió Executiva Provincial que hem anat realitzant de 

manera itinerant en diferents agrupacions de la província: Atzeneta, Almassora, 

Borriol, Sot de Ferrer, Càlig, Jérica, Castelló, Peníscola, Benlloch, La Pobla, 

Suera, Teresa, Traiguera, La Llosa, Montanejos, Nules, Assúebar,... 

 

 
 

El 15 de desembre de 2012 es va constituir el Comitè Provincial adoptant en la 

seua primera reunió l’acord d’elecció de la Comissió Provincial de Llistes. 
 

Al febrer de 2013 segons allò establert al Reglament, es van renovar i constituir 

les diferents organitzacions sectorials provincials: Emprenedors, Medi Ambient, 

OSSIC, Sanitat, Educació i Participació Ciutadana, i nomenar els seus nous 

comitès coordinadors   

 

Davant els últims processos electorals, la CEP va reactivar el Comitè Electoral 
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Provincial que es va constituir per a les Eleccions Europees de 25 de maig de 

2014, i que s’ha mantingut fins les darreres eleccions. 

 

 
 

Des de la Secretaria d'Organització s'han organitzat i coordinat conjuntament 

amb les secretaries provincials corresponents, tots els actes de mobilització de 

militants i societat civil en aquelles iniciatives i propostes de reivindicació social i 

política. Hem comunicat  les convocatòries per mobilitzar als càrrecs orgànics i 

institucionals, i a la militància (mitjançant SMS, grups WhatsApp o correus 

electrònics) per assistir a nombroses manifestacions i actes reivindicatius:  

 

 Manifestacions i concentracions per l’Ensenyament Públic i en valencià. 

 Actes reivindicatius contra el Fracking i les prospeccions petrolíferes a les 

Columbretes i nombroses reunions amb les plataformes Antifracking i 

Columbretes Netes. 

 

 Concentracions Dia Internacional de la Dona. 

 Reunions amb la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca. 

 Actes per la Igualtat i contra la Violència de Gènere. 

 Concentracions per reclamar l’Aplicació de la Llei de la Dependència,... 

 Manifestacions i concentracions Dia del Treballador i Derogació de la 
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Reforma Laboral. 

 Festa de la Rosa. 

 

S'ha donat el suport necessari per dur a terme i coordinar tant les iniciatives i 

campanyes de la CEF, de la CEN, les proposades per la CEP i les diferents 

Comissions Executives Comarcals i Municipals:  

 

 Així no Rajoy, campanya que vam posar en funcionament després dels 

primers 100 dies de govern del PP a Espanya per ficar de manifest les 

retallades que el Govern Central estava duent a terme al país i 

especialment al nostre territori. 

 

 Tancament d’Alcaldes: FABRA paga ja!  

25 de gener de 2013. Acte per reclamar que la Generalitat, governada pel 

PP, pagarà als Ajuntaments els diners que se’ls devia. 

 

 

 

 Campanya “La força de les persones” amb motiu de l’inici del curs polític. 

 Conversem, aquesta iniciativa, amb la mirada posada en la societat, 

propiciava la col·laboració i la participació de la ciutadania per replegar i 
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analitzar les seues demandes. 

 

 El teu poble no es toca,  com a resposta a la reforma de l’administració 

local plantejada pel PP. 

 

 

 Campanya “Dóna un pas endavant”. Campanya per a exposar els motius 

pels que els Socialistes Valencians sol·licitaven la convocatòria anticipada 

de les eleccions autonòmiques.  

 

 Acte de Reacció Democràtica: Dignitat i futur.  

10 gener de 2014. Acte polític i de reivindicació davant la societat 

castellonenca.  

 

 “Rodeja la Dipu”.   

1 de febrer de 2014. Acte reivindicatiu del deute de la Generalitat 

Valenciana amb els Ajuntaments.  

 

 Jornades Municipalistes “El Valor de Castelló”.   

14 i 15 d’abril 2014. Jornades d’anàlisi i reflexió amb professorat de la UJI 

per a contrastar idees sobre la governança i el futur del nostre territori. 

 

 Campanya Educació “ni un pas enrere”. La teua escola no es toca. Amb la 
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que es pretenia transmetre al conjunt de la població que l’educació és la 

nostra prioritat bàsica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campanya de “Recollida de Material Solidari” #Solidaritatrefugiats   

 

 Cicle de Conferències “Els nous reptes del socialisme”.  

Febrer – Maig de 2017. Cicle de conferències mensuals, organitzat 

conjuntament amb la Secretaria de Formació de la CEP,  amb l’objectiu 

que els militants i simpatitzants poguérem opinar, escoltar, debatre, 

així com exposar diferents perspectives i prendre consciència, amb la 

participació i implicació de la militància, dels nous reptes que tenim 

enfront el partit socialista i el socialisme. 

 

La Secretària d’Organització Provincial, ha estat implicada i treballant 

conjuntament amb la Secretaria d’Acció Electoral en tots el processos electorals 

al formar part aquesta secretaria del Comitè Electoral Provincial i al Comitè 

Electoral Nacional.  

 

El Fòrum d'Alcaldes, constituït en el 2008 després del I Congrés Provincial, ha 

estat un element fonamental i imprescindible per marcar d'una manera 

consensuada, les directrius de la política activa de la CEP respecte a reivindicar i 

defensar el municipalisme i els pobles menuts, s’ha reunit en varies ocasions 
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aquests anys.  

 

 
 

S’ha creat també, els grups de WhatsApp d’alcaldes/sses i portaveus del PSPV 

de la Província de Castelló com a mitjà d’intercanvi immediat d’accions, 

consultes i com a canal d’informació. A més, de ficar a disposició de càrrecs 

institucionals i orgànics, el BOX, que ens permet tindre al nostre abast, en 

qualsevol moment, la documentació necessària referent a mocions i 

argumentaris, documents d’organització,... 

 

Des de la Secretaria d'Organització s'està ficant especial èmfasi en tres aspectes: 

la difícil situació econòmica del partit, la coordinació i comunicació entre les 

diferents executives provincial, comarcals i municipals amb els nostres militants, 

simpatitzants i societat civil, i facilitar eines i recursos materials a les agrupacions 

(el partit al servei de les agrupacions).  
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La racionalització i optimització dels escassos recursos econòmics de la província 

ens han permès l'adquisició de material ficat a disposició de les comarques i 

agrupacions de la província: projector, material per a cursos de formació, fons 

portàtils, merchandising del PSPV i del PSOE, i la iniciativa de que les 

agrupacions puguen imprimir els seus butlletins informatius, cartells publicitaris, 

invitacions actes... a preu de cost amb el consegüent estalvi econòmic per a les 

agrupacions. 

 

Respecte a la comunicació amb els militats, simpatitzants i societat civil, els 

objectius són clars i hem treballat en aquesta direcció: 

 

 

• Actualitzar i modernitzar les bases de dades dels militants amb l'ajuda de 

la secretaria d'organització comarcals i municipals. 

• Actualitzar les diferents bases de dades existents en el PSPV Castelló. 

• Construir una única base de dades del PSPV Castelló. 

 

S'ha fet un gran esforç en millorar i actualitzar les bases de dades dels militants 

passant d'un 53,7 % de militants amb mòbil a un 75,80 %. Incrementant-se en 

22,1 punts el número total de mòbils. 

 

Els resultats de l'increment de possessió i actualització de correus electrònics ha 

passat d'un 33,0 % a un 72,2 %, que suposa un augment de 39,2 punts respecte 

a juny de 2012. 

 

Des de la secretària s'ha convocat els militants a nombroses concentracions,  

manifestacions i s'ha intentat estar al costat de les agrupacions que han realitzat 

actes. Així mateix, s'ha ficat en funcionament una agenda i calendari provincial, 

d'ús compartit, d'actes orgànics, públics i festius amb la finalitat de facilitar la 

coordinació entre els diferents àmbits del partit. 

 

 

ASSEMBLEES LOCALS o/i COMISSIONS GESTORES 

En aquests anys varies agrupacions han encetat, de manera extraordinària, i per 

diferents circumstàncies, processos de renovació de les seues executives locals. 

Aquestes agrupacions han segut:  
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Benicàssim (26 de juliol de 2013) 

Moncofa (22 d’abril de 2014) 

Nules ( 8 de setembre de 2014), 

Peníscola (22 d’abril de 2015), 

Sant Joan de Moró (1 d’agost de 2015) 

Sogorb (18 de setembre de 2015), 

Alcalà de Xivert (16 d’octubre de 2015), 

Moncofa (12 de novembre de 2015) 

Castelló (24 d’octubre de 2015), 

L’Alcora (13 de maig de 2016) 

Viver (23 d’abril de 2016) 

Vinaròs (17 de desembre de 2016) 

 

En la majoria dels casos, s’ha sol·licitat a la Secretaria d’Organització Nacional 

poder configurar la direcció de l’agrupació local en Executiva directament, 

donada la proximitat amb processos electorals i orgànics, solució per la qual s’ha 

optat i resolt satisfactòriament en termes formals. En el cas de Benicàssim i 

Peníscola, es va optar per fer una Comissió Gestora.  

 

 
 

Quede pendent de resoldre, seguint les instruccions de la Secretaria 

d’Organització Nacional, el nomenament d’una GESTORA o NOVA EXECUTIVA 

en la Comarca de La Plana Alta. El Secretari General Comarcal va presentar la 

seua dimissió el passat dia 3 d’agost de 2017. Donat que ja s’havien encetat tots 

els processos orgànics de renovació federals i nacionals, està pendent de la 

convocatòria de les Primàries Comarcals. 

 

 

PROCESSOS INTERNS 

Però el que si ha ocupat molta part de la tasca realitzada per aquesta 

Secretaria d’Organització, han estat tots els processos orgànics interns, que ens 
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ha permès tindre contacte permanent amb les agrupacions locals i comarcals pel 

grau de coordinació necessari per portar tots els processos orgànics endavant.  

 

La Secretaria d’Organització Provincial forma part del Comitè Coordinador 

Nacional, i va constituir el 27 de gener de 2014 el Comitè Organitzador 

Provincial, integrat per tots els secretaris d’organització comarcals i els de les 

grans ciutats. Aquest Comitè d’Organització té com a finalitat desplegar i 

coordinar el dispositiu tècnic i logístic actuant sota la coordinació del Comitè 

Coordinador Nacional. 

 

El Comitè Organitzador Provincial ha establert els paràmetres i criteris a seguir 

en la determinació de centres de votacions i de les meses electorals en tots els 

processos de primàries. 

 

Primàries Obertes a la Presidència de la Generalitat Valenciana 

9 de març de 2014. La votació, oberta a militants i simpatitzats, es va celebrar el 

9 de març de 2014 amb dos candidatures: els companys 

Toni Gaspar i Ximo Puig. 

 

 

 

Primàries d’Elecció de candidat/a a la Presidència del Govern d’Espanya 

14 de maig de 2014. Pedro Sánchez va ser elegit Candidat del PSOE a la 

Presidència del Govern d’Espanya. En aquest procés van ser tres els candidats. 

Acompanyant a Pedro Sánchez, es van presentar els companys Eduardo Madina i 

José Antonio Pérez Tapias. 
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El Congrés Provincial Extraordinari es va celebrar a Benlloch el 19 de juliol de 

2014, on van ser triat 11 delegats per assistir al Congrés Federal. 

 

Convocatòria del procés d'elecció de les candidatures a les alcaldies de 

municipis de més de 20.000 habitants.  

19 Octubre de 2014. En la província, només Castelló ciutat  va realitzar primàries 

per a elegir el candidat o candidata a l’Alcaldia. En aquesta ocasió van ser dos 

candidatures també les que es van presentar: els companys Amparo Marco I 

German Renau. 

 

 
 

 

Consulta a la militància sobre l’acord d’un Govern progressista i reformista. 

27 de febrer de 2016. Les Eleccions Generals 2015, van deparar un mapa polític 

que requereix de diàleg, aliances i pactes postelectorals que permeteren la 

governabilitat d'Espanya. 

 

Per això, Pedro Sánchez, al Comitè Federal celebrat el passat 30 de gener, va 

anunciar que sotmetria a consulta amb les bases del Partit l'eventual pacte per a 
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la formació d'un govern progressista i reformista encapçalat pel PSOE, després 

de les Eleccions Generals de 20 de desembre del 2015.  

 

 
 

 

 

Primàries per a l’Elecció de la Secretaria General del PSOE 

21 de maig de 2017. El Congrés Federal Extraordinari de juliol de 2014 va 

aprovar la modificació de l’article 5.1.b) dels Estatuts Federals, que afectava al 

mètode d’elecció de la persona titular de la Secretaria General en els diferents 

àmbits del Partit quedant establert el mètode d’elecció directa por part de tots i 

totes els/les afiliats/des amb dret a vot. 

 

L’elecció de la Secretaria General es va realitzar a una sola volta mitjançant el 

sufragi individual, directe i secret dels i les militants i afiliats/des directes del 

PSOE, JSE, PSC i JSC. 

 

En aquesta ocasió van ser també tres les candidatures presentades a disputar la 

Secretaria General Federal: Pedro Sánchez, Susana Diaz i Patxi López. 

 

 

El Congrés Provincial Extraordinari per a escollir als 11 delegats que anaven a 

representar la Província de Castelló al Congrés Federal celebrat a Madrid els dies 
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16, 17, 18 de juny,  es va realitzar a La Pobla Tornesa,  el 28 de maig de 2017.  

 

 

Primàries per a l’Elecció de la Secretaria General del PSPV-PSOE 

16 de juliol de 2017. Seguint l’ordre establert dels processos orgànics, calia fer 

l’elecció de la Secretaria General del PSPV-PSOE. Van ser dos els companys que 

van decidir fer un pas endavant i presentar-se a les primàries: Ximo Puig i Rafa 

Garcia. 

 

 

Des de la Secretaria d’Organització Provincial,  ha segut necessària la 

col·laboració amb totes les agrupacions i les comarques per a coordinar les 

convocatòries i documentació de les assemblees locals i “Congresillos de Restos” 

comarcals, elecció de delegats per als congressos provincials, nacionals o 

federals. A més de buscar i coordinar allotjament i transport de tots els delegats, 

observadors i invitats que han assistit als mateixos a Madrid o a Elx.  

 

 
 

 

Primàries per a l’Elecció de la Secretaria General del  PSPV-PSOE Província 

CASTELLÓ 

19 de novembre de 2017. Per primera vegada, el Secretari General Provincial ha 

estat elegit per primàries. Amb un cens de 2065 militants, s’han constituït 44 

centres de votació. Han segut tres, finalment, els companys que han concorregut 

a l’Elecció de la Secretaria General Provincial: Ernest Blanch, José Benlloch i Pep 

Lluís Grau. 
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D’altra banda, juntament amb la Secretaria d’Administració, Organització també 

supervisa, controla i fiscalitza la comptabilitat del partit. Ambdues secretaries 

donem compte davant la Comissió Revisora de Comptes Provincial que ha anat 

reunint-se per supervisar i revisar la comptabilitat periòdicament. 
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ADMINISTRADORA PROVINCIAL 

Amb l’aplicació de la Llei de Finançament de Partits, aquesta secretaria assumeix 

també, ser Administradora Provincial. El partit ha de retre comptes dels seus 

ingressos i despeses obligatòriament davant el Tribunal de Cuentas de Madrid, 

consolidant les comptabilitats de totes les agrupacions locals i grups municipals 

socialistes de l’exercici 2016. 

 

Ha segut una tasca de molts mesos de treball, i amb contacte i coordinació 

absoluta amb els responsables d’administració o secretaris d’organització de les 

agrupacions i grups municipals i provincial socialistes. 46 agrupacions i 17 grups 

municipals socialistes han consolidat comptablement l’exercici 2016 amb la 

plataforma VELNEO, i presentat els seus comptes. 

 

 
 

 

 

Dins del treball com a Administradora Provincial, s’han actualitzat comptes 

bancaris de les agrupacions, esmenar errors de domiciliacions de les 

agrupacions, revisar quines agrupacions reben les quantitats que els pertoca de 

les quotes dels militants,... i en cas de no rebre cap ingrés des del Federal, 

s’estan reclamant eixos imports des de la província, que actua ara, com a 

dipositari  d’eixos recursos econòmics de les agrupacions xicotetes que no tenen, 

en moltes ocasions, cap compte corrent. Fins fa dos anys, el Federal es quedava 
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amb la part corresponent de la quota dels militats de aquestes agrupacions. 

 

S’han gestionat i compensat, a les agrupacions afectades, els embargaments 

“impropis” conseqüència d’impagaments d’altres agrupacions.  

 

Altra de les tasques inherent a l’Administració Provincial, és el nou tractament i 

mecanisme de rebre les aportacions dels regidors i regidores socialistes. Totes 

les donacions de càrrecs públics i de particulars es gestionen a nivell provincial.  

Per tant, es gestionen tots els tràmits tributaris que corresponen, presentació 

dels diferents models de declaracions de les aportacions (mod 182), o 

declaracions trimestrals i anuals de les despeses amb IRPF (professionals 

independents i lloguers de les Cases del Poble). 
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SECRETARIA D’IGUALTAT 
Sol Sorribes  

 

LA IGUALTAT SEGONS ELS I LES SOCIALISTES 
Durant les dues últimes legislatures dels governs socialistes vàrem veure créixer 
les polítiques d’igualtat amb lleis que van afavorir les condicions de vida de les 
dones i els homes, que van impulsar la incorporació de les dones a l’activitat 
econòmica, política i social, que van enfortir els drets de ciutadania ..., en 
definitiva, que van incloure la Igualtat, en majúscula, en tots els espais (Llei 
Orgànica 3/2007, per a la Igualtat efectiva de dones i homes; Llei Orgànica 
1/2004, de Mesures contra la Protecció Integral contra la Violència de Gènere; 
Llei Orgànica 2/2010, de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció 
Voluntària de l’Embaràs, etc....)  

 
Ara bé, els posteriors governs del Partit Popular, han fet que el moment polític 
en què vivim siga molt difícil: ens enfrontem a una ofensiva de la dreta contra 
els drets de les dones i de la ciutadania en general, servisca la Llei Mordassa 
com a exemple. 
 
És per això que la nostra estratègia s’ha centrat en defensar les conquestes de 
les dones i els homes en el camí cap a la igualtat, a la vegada que hem fet 
propostes per tal de seguir avançant. I eixe devia ser, i és, un del nostres 
principals objectius, el de   recuperar la confiança de la societat, buscant la 
complicitat de les dones i de les seues organitzacions. 
  
El nostre treball, doncs, ha hagut de centrar-se en què totes les persones tinguen 
la mateixa oportunitat per a construir el seu projecte vital. Per això, i 
fonamentalment des de que el PSPV-PSOE governa a la Generalitat Valenciana, 
s’han impulsat polítiques igualitàries i inclusives per a què ningú veja 
condicionades les seues opcions per la seua situació social, el seu lloc de 
naixement, la seua situació familiar, el seu sexe, la seua diversitat funcional, la 
seua orientació o identitat sexual. En este sentit, cal fer esment del recentment 
aprovat Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, del qual 
aquesta Secretaria va ser de les primeres que van manifestar la seua adhesió en 
nom de l’Executiva Provincial. 
 
A nivell intern, la Secretaria d’Igualtat ha treballat per tal d’incorporar la igualtat 
en cada anàlisi i proposta política de les diferents Secretaries, ja que la igualtat 
ha de convertir-se en un model diferenciador i compromès  del nostre partit amb  
els drets d’homes i dones, front la política de retallades en drets i serveis que 
està plantejant el Partit Popular.  
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A nivell extern, s’han dut a terme diverses reunions formals amb entitats i 
agents socials, les quals s’han mostrat propícies a col·laborar amb aquesta 
secretaria: Fundació Isonomia, UGT, Dones Empresàries, Comissions Obreres. 
S’han mantingut contactes informals o s’ha assistit a actes organitzats per Aula 
Debat Dones del Grau, Liceu de les Dones, Dones de Negre, Hazte Oir... Per 
últim, formem part de la Plataforma per la Igualtat i de la Coordinadora 
Feminista de Castelló. 
 
Treballem també, en xarxa, amb Igualtat PSPV i el grup de Secretaries d’Igualtat 
del PSOE a nivell Federal. 

 
 
1.- Igualtat dones i homes: 
 
S’han fet denúncies del retrocés en drets socials reconeguts en les lleis 
aprovades pels governs socialistes mitjançant notes de premsa, articles i 
declaracions radiofòniques, sobre la Llei d’Igualtat (per la segregació de sexes en 
els centres educatius de l’Opus i per bullying en centres escolars), sobre la 
Reforma Laboral del PP amb motiu del 8 de Març, 
 
Respecte a les accions realitzades, des d’aquesta Secretaria es va programar una 
Jornada amb la Secretària d’Igualtat Federal, Purificación Causapié, que, sota el 
títol genèric de “La força de les persones”, va constar d’una roda de premsa, 
d’una xerrada-col·loqui amb els sindicats de classe (UGT i Comissions Obreres) 
sobre els “Efectes dels canvis legislatius en quant a la igualtat en el mercat de 
treball”, d’una reunió amb la presidenta de l’Associació de Dones Empresàries 
sobre “L’apoderament de les dones en la direcció de les empreses”, a banda 
d’un altre acte en la Casa del Poble de Castelló. 
 
Una de les últimes accions realitzades ha estat l’adhesió i difusió a la campanya 
internacional #NosotrasParamos, el lema de la qual “Si nosotras paramos, el 
mundo se detiene” pretenia denunciar la discriminació que pateixen les dones 
(diferència salarial i discriminació laboral), i posar l’accent en la lluita contra el 
terrorisme masclista. 
 
 
2.- Violència de Gènere: 
 
Aquest és un problema considerable per la seua transcendència i magnitud social 
i més en moments de crisi econòmica en què el risc de maltractaments o de 
violència és molt major.  
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A nivell de mitjans de comunicació s’han publicat articles sobre la Llei de 
Violència de Gènere (Dia Internacional contra la Violència de Gènere, 25 
novembre), sobre tres casos d’assassinats de dones en la nostra província, sobre 
publicitat sexista en el servei públic de taxis, denunciant la pràctica de l’ablació 
que s’estava donant en la nostra província en les dones de determinats grups 
d’immigrants, o pel tancament de les Cases d’Acollida per a dones Maltractades, 
així com dels Centres d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere que 
va dur a terme el Partit Popular . 
 
L’últim acte de l’abans esmentada Jornada amb la Secretària d’Igualtat Federal, 
Purificación Causapié, va consistir en una xerrada-col·loqui que va comptar, a 
més de Puri Causapié, amb Rosa Peris i Susana Ros, amb el tema “Violència de 
gènere i polítiques d’igualtat”. 
 
Respecte a altres actes realitzats amb motiu del Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere, cal destacar la xerrada-col·loqui “Què és i què representa 
la Violència de Gènere en la societat actual”, presentada pel Secretari General 
Provincial, Francesc Colomer, i amb les intervencions de Mónica Barabás, 
Amparo Marco, Susana Ros, així com la Secretaria Nacional d’Igualtat, Rosa 
Peris, tancant l’acte el Secretari General Nacional, Ximo Puig. 
 
A més, amb col·laboració amb la Secretaria de Formació de la CEN del PSPV-
PSOE i l’Escola de Formació Política Ernest Lluch, es va dur a terme el Seminari 
“Igualtat en l’espai polític” a càrrec de Ana Julián, Ángela Escribano, Carmen 
Oliver, Amparo Marco i Rosa Peris. 
 
 

 
 
Cal destacar que el nivell de les persones que han actuat com a ponents ha estat 
impecable i que l’assistència ha segut elevada, generant-se debats molt 
interessants.  
 
També vàrem participar en una roda de premsa junt a la Plataforma Mujeres 
Artistas contra la Violencia de Género,  representada per Cristina del Valle, 
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Amparo Panadero (periodista), Alicia Gil (Isonomia), Susana Ros (diputada PSOE) 
i aquesta Secretària pel PSPV provincial. 
  
Hem participat de forma activa en la campanya del PSPV “Cases del Poble: 
zones segures d’atenció i ajuda a les víctimes de Violència de Gènere” 
 
 
3.- Llei Avortament 
 
S’han publicat en premsa diversos articles de crítica a la Llei de Salut Sexual i 
Reproductiva i d’interrupció Voluntària de l’Embaràs, sobre tot a partir d’unes 
declaracions absurdes i classistes del llavors ministre de Justícia Ruíz Gallardón.  

 
Formem part de Plataforma Feminista de Castelló, Coordinadora Feminista de 
Castelló, adherint-nos i assistint a tots aquells actes que han estat convocats en 
contra de la susdita Llei.  
 
El PSPV de la Província de Castelló també és membre fundador, amb altres 
institucions i organitzacions, de la Plataforma Nosaltres Decidim País Valencià 
a través de Nosaltres Decidim Castelló, i com a representant de la mateixa esta 
Secretària va participar en la Mesa de la Xerrada que es va fer en el Col·legi 
Major Rector Peset el dia de la presentació de la campanya “Decidir Nos Hace 
Libres”. 
 
Així mateix, es va signar la nostra adhesió al Dia d’Acció Mundial per l’accés a 
l’Avortament Segur i Legal, del qual és representant l’abans esmentada 
Plataforma. 
 
Durant aquests anys hem acudit a totes aquelles associacions, organitzacions, 
institucions, etc., que ens han demanat que explicarem en què consistia el 
susdit projecte de Llei, de manera individual (Liceu de les Dones) o bé formant 
part d’alguna mesa rodona (Castelló, Vilafamés, Vila-real...). 
 
A més, durant dos anys, tots els dies 28 de cada més hem assistit, junt a altres 
persones militants, a les concentracions que es feien a la Plaça Maria Agustina 
per la retirada definitiva de l’anomenada “Llei Gallardón”. 
 
 
4.- Dia de la Dona 
 
Per últim, amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, aquesta 
Secretaria va organitzar un acte al voltant de “Les Constituents: les dones 
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parlamentàries en la legislatura constituent", que va constar de la projecció 
d’un  documental  sobre  el  tema i  una  Taula-rodona amb  les companyes Rosa  
 
Peris (Secretària d’Igualtat Nacional), Carme Alborch (Senadora), Susana Ros 
(Diputada) i Assumpció Ventura (professora de Dret Constitucional de la UJI i 
autora del llibre que porta el mateix títol). 
 
Una vegada més, les previsions d’assistència van ser àmpliament superades, el 
nivell de les ponents molt elevat i la participació del públic molt interessant. 
 

 
 
Un dels actes que ens va causar més satisfacció va ser la projecció, primícia a la 
província de Castelló, del documental “Las Maestras de la República”, 
posteriorment premiat amb el Premi Goya al Millor Documental de l’Any. El 
posterior debat sobre el paper de les dones durant la II República va ser 
summament enriquidor gràcies a les aportacions de les persones assistents. 
 
Durant els mesos següents es va fer la mateixa projecció a algunes altres 
poblacions de la província (Almassora, Onda, El Grau ...). 
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SECRETARIA BENESTAR SOCIAL 
Rosa Marco Chordà 

 

Aquest període de temps a estat caracteritzat per la convocatòria d’eleccions 

generals i els posteriors fets ocorreguts l'1 d´octubre de 2016 i la posterior 

convocatòria dels diferents processos de primàries . És per això que la 

preparació i posada en marxa de les diferents campanyes electorals i l'elecció 

dels diferents secretaris generals ha marcat en primer lloc l’acció política del 

nostre partit a nivell provincial i per tant també d’aquesta secretaria. 

 

Des de l’últim informe elaborat per aquesta Secretaria de Benestar Social, hem 

dedicat tot l’esforç a més, de col·laborar en les diverses campanyes electorals 

com era la nostra obligació, a informar la ciutadania de Castelló sobre les 

accions que en matèria de benestar social ha implementat l´actual Govern 

valencià així com en seguir difonent les nostres propostes en matèria de 

benestar social. També i com a conseqüència de l’arribada del PSPV al govern de 

la Generalitat hem recolzat i difós totes les reformes que en matèria de 

polítiques socials ha dut a terme el Govern Valencià durant aquests dos últims 

anys. 

 

Paral·lelament hem seguit mantenint i intensificant el contacte directe amb les 

associacions i entitats socials que treballen a la nostra província reivindicant els 

drets socials de la ciutadania i en especial dels col·lectius més vulnerables. 

 

 
 

De la mateixa manera des d’aquesta secretaria s’ha prestat tot el suport 

possible a les Agrupacions Locals de la província de Castelló que ens han 

requerit consell i orientació sobre temes de benestar social. 
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En concret podem destacar les següents actuacions: 

 

OBSERVATORI LLEI DE DEPENDÈNCIA 

S’ha continuat fent el seguiment mensual de l’aplicació de la llei de dependència 

a la província de Castelló. En base a les dades estadístiques proporcionats pel 

SAAD i a l´estimació de la població, aquesta secretària ha vingut confeccionant 

uns quadres mensuals sobre l’evolució dels diferents tràmits del reconeixement 

de les prestacions per dependència. 

 

A aquesta informació estadística s’acompanya anualment una nota de premsa 

en la qual s’incideix en els aspectes més rellevants de l’aplicació de la llei en la 

nostra província incidint en el canvi positiu que s´ha produït en l´aplicació de la 

llei de dependència en estos darrers dos anys amb el canvi de govern a la 

Generalitat Valenciana. 

 

RELACIÓ AMB LES ASSOCIACIONS I ENTITATS SOCIALS. 

El contacte amb les associacions i entitats socials que representen i treballen a 

la ajuda a diferents col·lectius socials ha constituït un dels eixos principals de la 

tasca d’aquesta secretària, plasmat tant en la celebració de reunions 

periòdiques, com en la participació en els actes reivindicatius que aquestes 

entitats socials han desenvolupat al llarg d’aquests dos anys. Hem realitzat actes 

durant les campanyes electorals generals per difondre les nostres propostes 

entre els col·lectius socials. A aquests actes han acudit nombrosos 

representants de col·lectius socials que han mostrat el seu suport cap a les 

propostes que des d’aquesta secretària els hem realitzat. 

 

Des de fa més de tres anys aquesta secretària juntament amb el secretari 

general ha vingut programant reunions trimestrals amb diferents associacions 

com el CERMI i la Plataforma en defensa de la llei de dependència,  Creu Roja, 

PATIM,  Cáritas,... amb el fi de mantenir un contacte directe i continu amb 

aquestes associacions.   Valorem de manera més que positiva aquestes reunions  

 

periòdiques que ens han permès d’una banda conèixer de manera exhaustiva 

els seus problemes i reivindicacions i al mateix temps també han servit perquè 

les mateixes associacions es sentissin escoltades, acompanyades i recolzades pel 

nostre partit. A Aquestes reunions han assistit diputats i senadors així com 

diputats autonòmics. 
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En aquests dos últims anys hem començat amb noves reunions amb aquests 

col·lectius per informar-los de les polítiques socials que des del Govern Valencià 

es van adoptant i per també seguir recollint els seus suggeriments i propostes i 

fer-les arribar al Govern Valencià. 

 

NOTES DE PREMSA 

Durant aquests dos anys la nostra presència a la premsa ha continuat sent 

contínua, en estreta col·laboració amb el gabinet de comunicació provincial. 

L’atenció manifestada pels diferents mitjans de comunicació tant escrits com 

radiofònics cap als missatges i notes de premsa realitzades des d'aquesta 

secretària ha estat magnífica i hem ocupat un espai important en aquests 

mitjans. Hem elaborat notes de premsa sobre la eliminació del copagament 

farmacèutic, sobre l’eliminació de copagament en els centres i serveis de serveis 

socials, sobre l´avantprojecte de Renta Valencia d´inclusió social, sobre la Llei de 

la funció social de la vivenda, sobre la llei de pobresa energètica….. 

 

 
 

 

COL·LABORACIÓ AMB LA SECRETÀRIA DE POLÍTIQUES SOCIALS DE 

L’EXECUTIVA NACIONAL 

Hem participat en les reunions que des de la secretaria de polítiques socials de 

l´executiva nacional s´ha organitzat per a aportar esmenes a les diferents lleis 

que en matèria social s´han elaborat des de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques 

exclusives com són l´avantprojecte de Renta valenciana d´inclusió social i la 

proposta de reforma de la llei de serveis socials així com els decrets de 

modificació de la llei de dependència. 



Informe de Gestió Comissió Executiva Provincial 
Congrés Provincial 16 de desembre de 2017                         

37 

 

SECRETARIA D’INDUSTRIA i COMERÇ 
Mª Carmen Aguilella García 

 

 

El treball i les activitats realitzades des de la Secretaria d'Indústria i Comerç han 

anat desenvolupant-se d'acord amb el Pla de treball presentat a l'Executiva 

Provincial. 

Des del principi un dels objectius que ens havíem plantejat era el de realitzar un 

diagnòstic de la situació actual del sector industrial i comercial a Castelló, 

conèixer les dificultats i la realitat en la qual es mostren les nostres empreses. 

Per a això hem mantingut un contacte permanent amb els representants 

empresarials i sindicals dels principals sectors industrials de Castelló amb 

l'objectiu de disposar d'una línia d'informació estable i permanent per conèixer 

els problemes dels diferents sectors industrials. 

La indústria tant a Castelló com a la resta de la nostra Comunitat s'ha 

caracteritzat per l'absència d'una política industrial clara per part de la 

Generalitat Valenciana, per falta d'impuls en I+D+I i en el desmantellament dels 

instituts tecnològics. És la comunitat autònoma on es produeix una major 

destrucció d'ocupació en el sector industrial. 

La problemàtica que tenen les nostres empreses és la mateixa que tenen la 

resta d'empreses del País Valencià. El nostre discurs i les nostres propostes han 

de ser les mateixes. I és per això pel que el nostre treball s'ha vertebrat en els 

tres nivells d'organització territorial: comarcal, provincial i de país. 

 

A NIVELL DE PAÍS 

1.-Des d'un primer moment he estat treballant i col·laborant amb la Secretaria 

d'Indústria de l'Executiva Nacional del PSPV juntament amb el secretari 

d'Indústria de la Província d'Alacant. 

• Amb l'objectiu de mantenir un contacte permanent amb els 

representants  empresarials  i  sindicals  dels  principals  sectors  industrials 

valencians es va elaborar el Programa GIRINDUS. El programa GIRINDUS 

consisteix en una Gira per la Indústria i la Innovació, a través d'un conjunt 

de visites per conèixer els principals sectors industrials i generar un discurs 

basat en la proximitat i en la creació d'un Pla Industrial. 
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Els seus objectius són: 

- Conèixer els principals sectors industrials valencians i la seua 

problemàtica. 

- Mantenir un contacte permanent amb els representants empresarials i 

sindicals. 

- Conèixer els instituts tecnològics que treballen per als diferents sectors. 

- Analitzar les alternatives a la política industrial de la Generalitat. 

- Elaborar un Pla Industrial del PSPV-PSOE. 

 

• Dins d'aquest Pla s'han mantingut diferents visites a les principals ciutats 

on es troben ubicades empreses del sector industrial valencià. En aquestes 

visites s'han mantingut reunions amb els representants empresarials i 

sindicals i s'han visitat els instituts tecnològics propis del sector. 

• Al llarg d'aquests mesos des de la Secretaria d'Indústria de País 

juntament amb el secretari d'Indústria d'Alacant i amb el Diputat 

autonòmic responsable d'Indústria s'han organitzat i realitzat les següents 

visites: 

 Moble: Vinaròs: 

 Empresa: Rimobel 

 Trobada amb els responsables municipals 

 Roda de Premsa 

 Visita Espai Tecnològic 

 

 Tèxtil: Ontinyent i Alcoi: 

 Entrevista amb la patronal Ateval 

 Trobada amb els Sindicats 

 Roda de Premsa a Ontinyent 

 Visita a l'Institut tecnològic del Tèxtil (AITEX) 

 Visita a una empresa d'Alcoi 

 

 Joguina: Ibi 

 Visita a l'Institut Tecnològic 
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 Trobada amb els empresaris 

 Trobada amb els sindicats 

 Roda de Premsa 

 

 Calcer. Elda 

 Visita a l'Institut Tecnològic 

 Roda de premsa 

 

 Alimentació. La Vila Joiosa 

 Visita a la fàbrica xocolates Valor 

 Roda de Premsa 

 

 Ceràmica. Castelló 

 Visita a Ascer 

 Visita Institut tecnològic 

 Roda de Premsa 

 Reunió amb els sindicats CCOO i UGT. 
 

• A totes aquestes Jornades hem intentat que assistís el nostre secretari 

general Ximo Puig. 

• En la segona fase del Projecte Girindus consistia en celebrar Jornades 

especifiques   sobre   Indústria   en   col·laboració  amb  el  món  acadèmic i 

empresarial i en la creació d'un Consell Assessor d'Indústria format per 

especialistes i representants dels diferents sectors que posteriorment van 

elaborar les nostres propostes per al programa electoral autonòmic. 

2.- Com Secretaria d'Indústria vaig creure convenient formar part de la Sectorial 

d'Emprenedors, economia social i treballadors autònoms. Sent representant 

de la Sectorial de València en el Plenari Federal. 

• He participat en les diferents conferències i xerrades celebrades fins a la 

data per part de la Sectorial. 

3.- Assistència a la Jornada "l'Ocupació que volem" i a les Jornades de 

Creixement, ocupació i competitivitat en les polítiques europees celebrades 

a València. 
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A NIVELL PROVINCIAL 

1. Hem mantingut reunions i hem dissenyat el Pla de treball amb les altres 

secretaries de l'Àrea Econòmica. 

2. Reunions i coordinació amb els càrrecs orgànics i institucionals relacionats 

amb l'àrea econòmica: Enrique Navarro, Susana Ros, Paco Toledo, Evaristo 

Martí, Miguel López, Javier Serralvo i Núria Sánchez. 

3. Reunions amb els treballadors de l'empresa CEMEX a Vinaròs davant 

l'expedient de regulació d'ocupació que presentava l'empresa. 

4. Reunions amb els representants sindicals d'UGT i CCOO davant les 

dificultats del sector ceràmic. 

5. Reunions amb les associacions d'empresaris ASCER (Associació 

d'Empresaris de la Ceràmica), ASEBEC (Associació d'empresaris de 

maquinària ceràmica) i ANFEC (Associació d'empresaris de frites i colors) 

tant  per  conèixer  la  problemàtica del  sector ceràmic a la Província , com 

per donar-nos a conèixer i per donar-los suport davant les últimes mesures 

preses pel Govern del PP com han estat la Taxa del Gas i la Reforma 

energètica així com la reivindicació de les infraestructures necessàries com 

el Corredor Mediterrani o l'AVE. 

 

6. Al llarg d'aquests mesos s'han seguit mantenint reunions també amb 

empresaris a nivell individual. 
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7. Assistència tots estos anys a la Fira Internacional de Ceràmica: CEVISAMA. 

 

8. Participació com a moderadora en la sessió de Desenvolupament 

Econòmic i model productiu dins de les Jornades: El Valor de Castelló. 

Idees per a la governança d'un territori amb futur. 

9. Participació en el debat televisiu de TV Castelló, Volem Parlar sobre el 

"tarifa elèctric" 

10. Reunió amb Ximo Puig, Francesc Colomer, alcaldes i portaveus dels pobles 

afectats per l'emmagatzematge de gas subterrani Castor. 

 

 

A NIVELL COMARCAL 

1. Participació en la Conferència Política celebrada a la Plana Baixa col·laborant 

en el grup de treball sobre l'àrea d'Indústria. 

2. Reunions amb els responsables d'Indústria de les diferents executives 

comarcals, amb l'objectiu d'establir les línies d'actuació i conèixer la situació 

i la problemàtica del sector industrial a cada comarca / municipis. 

Aquest últim objectiu ha estat molt difícil complir ja que les estructures de 

les executives comarcals moltes vegades no coincideixen amb les 

estructures provincials o de país. 

3. Dins de les eleccions europees en col·laboració amb l'Executiva de la 

Comarca de la Plana Baixa organització i participació en la Sectorial 

d'Indústria celebrada a Onda. 
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4. Elaboració de la Resolució sobre el Retard en la devolució de l'IVA en el 

sector industrial que ha estat aprovada per la Comissió Executiva Provincial, 

així com elaboració de la Moció i l'argumentari de la mateixa per a ser 

presentada en els ajuntaments i a la Diputació.  

Moció que al seu torn va ser enviada al secretari d'Indústria de País i al 

secretari d'Indústria d'Alacant per a la seva remissió als Ajuntaments de les 

principals àrees industrials. 

Elaboració i preparació de la Moció sobre la Reforma Energètica així com el seu 

argumentari. 

També s'ha mantingut presència als mitjans de comunicació a través de notes 

de premsa sobre la taxa del gas, la reforma energètica, els polígons industrials 

prioritaris, la  

Al març de 2015 vam realitzar un viatge a Brussel·les organitzat per 

l'eurodiputada Immaculada Rodríguez Piñeiro per reivindicar el sector del taulell 

i demanar més suport 

La representació socialista estava formada pels companys i companyes Enrique 

Navarro,   Susana Ros,   José Benlloch,  Samuel Falomir,  Ximo Huguet,  Francisco  

Toledo, Miguel Ángel Guillén, Delia Valero, Sabina Escrig i el catedràtic del 

departament de Química Inorgànica i Orgànica de la UJI i director de la càtedra 

d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila- real, José Bautista Carda. 

 

En aquestes Jornades vam mantenir diverses reunions entre les que puc 

destacar les següents : 

- Reunió a la seu de CERAME - Unie ( Associació Europea de Productors 

ceràmics) 
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- Reunió en Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic 

- Reunió a la Direcció General d'Indústria i Comerç. 

- Reunió a la Comissió de Peticions per tractar el tema del fracking . 
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SECRETARIA D’OCUPACIÓ 

Miguel López  

 

 

A principis de l'estiu de 2012, la secretaria d'ocupació, com totes les altres 

secretaries de la CEP, va dissenyar un pla de treball a desenvolupar en el seu 

període d'actuació, programa que va ser enviat a la vicesecretaria general 

segona encarregada de recopilar tots els plans de treball. 

 

Aquest pla de treball de la secretaria d'ocupació s'estructurava en cinc grans 

apartats: 

 

1. S'havia de partir de l'anàlisi de l'estructura de l'ocupació:  
 

Situació global 

Detall per sectors 

Especial situació de l'ocupació juvenil  

Altres característiques 
 

2. S'havia de fer el seguiment de les propostes del govern i també de les 

altres forces polítiques i en tots dos punts considerant l'especial 

incidència en l'àmbit provincial. 

3. Era imprescindible la coordinació amb la CEN, amb les CCEECC i amb els 

càrrecs públics de la província. 

4. També es considerava desitjable i necessària una relació fluïda i 

permanent amb els agents socials, organitzacions empresarials i 

sindicats. 

5. La nostra tasca havia de cristal·litzar en l'elaboració i difusió de propostes 

alternatives. 
 

Amb aquest disseny general és amb el que ha vingut desenvolupant-se la gestió 

de la secretaria. 

 

Fonamentalment s'ha anat fent un seguiment crític de la informació facilitada 

mensualment per les dades de l'atur registrat i trimestralment pels de l'EPA. 

 

Tots coneixem el que ha representat la reforma laboral que va imposar el PP i el 

cost que ha significat per a tots els ciutadans, per els que tenen feina i per als 

que no en tenen, per als actius i per als jubilats. 
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Hem vingut denunciant contínuament: 

 

 El deteriorament produït en l'ocupació en general, en qüestions referides 

a precarietat, flexibilitat, disponibilitat, convenis, salaris. 

 

 Les retallades en prestacions per desocupació, disminució del 60 al 50% 

de la base reguladora per al cobrament a partir del 6è mes, l'augment fins 

al 35% de la cotització de la SS a càrrec de l'aturat, el descens progressiu 

del percentatge de cobertura dels aturats. 

 

 El saqueig que estan duent a terme del fons de reserva de la SS. 

 

 La reducció de les polítiques actives d'ocupació, amb caigudes successives 

en els anys de govern del PP, de la despesa en programes vinculats a 

aquestes polítiques. 

 

Tots aquests posicionaments s'han mantingut de manera conjunta amb els 

sindicats. 

 

Al mateix temps s'ha produït la coordinació amb l'organització del partit a la 

província mitjançant les reunions mantingudes, d'una banda amb els 

responsables d'ocupació de la Comissions Executives Comarcals i per una altra 

amb parlamentaris de les Corts Generals, diputats de les Corts Valencianes i 

diputats provincials. 

 

Des del primer moment vam tenir clar que la nostra tasca havia de culminar amb 

l'elaboració i difusió de propostes alternatives, segons es recull en el punt 5è del 

pla de treball. 

 

I així s'ha fet des de tots els àmbits de la nostra província i de la comunitat. 

 

Des de la Diputació s'han presentat successives propostes per afavorir 

l'ocupació, que han estat descartades pel PP. Així com les que s'han presentat en 

nombrosos ajuntaments de la província on som oposició i també a les Corts 

Valencianes. La pròpia CEP ha aprovat propostes de resolució en aquest sentit. 
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Tot i aquest rebuig, vam anar proposant des de l'oposició, mesures per a la 

creació de més i millor treball, mesures que estimulessin el creixement, 

l'aplicació de polítiques actives d'ocupació i una major formació i requalificació. 

 

En la preparació de la campanya de les eleccions autonòmiques de 2015, la 

secretaria va participar en les diferents reunions en què el partit va rebre 

nombroses aportacions, suggeriments i propostes en matèria d'ocupació. 

 

Conseqüència d'aquestes reunions va ser la creació del Consell Valencià 

d'Ocupació, com a espai de debat i acord per a les futures propostes, que va 

culminar en el document introduït en el programa electoral. 

 

Les polítiques d'ocupació transformen el creixement econòmic en creació de 

llocs de treball, milloren la formació laboral i incideixen en l'augment de la 

competitivitat i en una major qualitat en l'ocupació. 
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SECRETARI DE MEDI RURAL, AGRICULTURA I AIGUA 
Ramón Martínez Peiró 

 

Des de la Secretaria de Medi Rural, Agricultura i Aigua s’han organitzat durant 

l’any 2015 diverses activitats i reunions tant orgàniques com amb els col·lectius i 

associacions provincials relacionades per tractar les diverses problemàtiques i 

impulsar les diferents iniciatives presses. 

 

Gener, organització jornades parlamentaries a l’Alto Palancia.  

Visita a una empresa d’elaboració de taps de suro en Soneja i a unes granges de 

conills d’Altura, amb els diputats/des autonòmics/ques.  

30 gener 2015: Organització visita Secretària Federal de medi ambient, Pilar 

Lucio. 

 

-Reunió amb plataformes: Plataforma Antifraking de les terres de Castelló, Arca 

Ibèrica i Columbretes NETES. 

-Visita Planta envasadora de Cortes de Arenoso amb portaveus i alcaldes de 

municipis amb plantes envasadores. Presentació manifest. Xerrada-col·loqui 

amb secretari de CEN, Paco Rodríguez Mulero. 

3 de febrer: reunió amb el sindicat La Unió de Llauradors a la seva seu de 

València. 

Febrer 17, reunió del Comitè d'Estratègia Provincial. 

Febrer 24, reunió del Comitè d'Estratègia Provincial. 
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25 de febrer, acompanyament en les Corts a les plataformes antifraking per 

presentar signatures en contra de les prospeccions. 

27 de febrer reunió a Almenara sobre desenvolupament rural. Es va tractar 

principalment la problemàtica i futur del transport públic. 

3 de març, reunió del Comitè d'Estratègia Provincial. 

6 de març, organització de la visita de Cristina Almeida amb motiu del dia de la 

dona treballadora i suport a les candidates d’Alqueries, la Vall d'Uixó i Altura. 

Reunió amb associacions de dones. 

 

 

1 d'abril, reunió de coordinació de llistes autonòmiques en Blanqueries per a la 

programació d'actes de campanya. 

9 d'abril, Presentació del llibre "El fracking, Vaja estafa!" a la seu del Castelló. 

 

 

16 d'abril, assistència al Comitè Electoral Federal a Ferraz juntament amb el 

director de Campanya. 

21 i 28 abril, reunió a Blanqueries per organitzar Actes sectorials. 
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4 de maig, reunió per tractar la "Llei de la cadena alimentària" 

15 de maig, trobada amb agricultors autònoms a Nules i Enrique Vidal. 

Reunió a Benihort amb la directiva, càrrecs orgànics i municipals de Benicarló, 

el secretari de la CEN d'agricultura i el secretari provincial de València 

d'Agricultura i el candidat Enrique Vidal. 

 

30 de maig, Reunió amb el consell rector d'Intercoop juntament amb Enrique 

Vidal. 

3 de novembre, organització juntament amb el cap de Gabinet de la Consellera 

d'Habitatge i vertebració del Territori a la Casa dels Cargols amb els alcaldes del 

Palància. 

19 de novembre, reunió amb el secretari autonòmic, Paco Rodríguez Mulero en 

la des de Castelló i els portaveus i alcaldes per tractar les línies d'actuació de la 

Conselleria d'Agricultura en el període 2015-2019. 

Coordinació i seguiment de la formació de Grups d'Acció Local 2014-20 

1 de desembre, Reunió amb el tècnic de Diputació per valorar l'estat de les 

depuradores en execució i pendents d'execució. 

Gener de 2016, reunions amb diversos col·lectius, associacions i càrrecs polítics 

per a consolidació dels nous GAL 2014-20. 

 

3 febrer 2016, Reunió amb l'Associació de productors cunícoles d’Alt Palància, 

per tractar temes d'interès i preocupació per al sector. 

2 maig 2016. Nota de Premsa. El PSPV aplaude el apoyo del Consell a los 

municipios frente al sectarismo de la Diputación 
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El secretario provincial de Medio Rural y Agricultura de los socialistas, Ramón Martínez, 

destaca el importante esfuerzo que está realizando la Generalitat en la defensa del 

municipalismo sin hacer excepciones y pese a padecer insuficiencia financiera, mientras que 

Javier Moliner “discrimina a las poblaciones más grandes por el simple hecho de no ser del PP”. 
 
Castellón, 2/05/2016.- El secretario provincial de Medio Rural y Agricultura del PSPV-PSOE de 
Castellón, Ramón Martínez, ha aplaudido el programa de subvenciones que ha anunciado el 
president del Consell, Ximo Puig, dotado en 1,5 millones de euros para gastos corrientes de 
pequeños ayuntamientos en la provincia, y en este sentido ha destacado “el importante 
esfuerzo que está realizando la Generalitat Valenciana en fortalecer la autonomía local”. 
  
Frente a los 300.000 euros que presupuestó el PP en el ejercicio anterior para los pueblos de 
Castellón, antes del cambio de signo político en el Gobierno valenciano, Martínez ha dicho que 
los socialistas “han incrementado sustancialmente estas ayudas” con la finalidad de “alimentar 
la relación permanente con los ayuntamientos y buscar fórmulas de cooperación para que las 
administraciones públicas puedan ser más útiles a los ciudadanos”. 
  
El dirigente del PSPV, también alcalde de Sot de Ferrer y presidente de la Mancomunidad del 
Alto Plancia, ha resaltado el compromiso del Consell con los municipios, sean pequeños o 
grandes, recordando que hace escasos días Puig se alineó al lado de los municipios 
castellonenses de más de 20.000 habitantes en la disputa que mantienen por las ayudas 
provinciales con la Diputación de Castellón a través de su presidente, Javier Moliner. En este 
sentido, ha añadido que “el papel vertebrador del territorio de Moliner es inexistente”. 
  
En opinión de Martínez, “el PP y su presidente en Castellón debería tomar ejemplo del 
gobierno autonómico ya que la restricción de población no tiene ningún sentido y es la gestión 
de los socialistas la que apuesta más claramente por la igualdad de todos los habitantes”. 
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06/10/2016 Nota de prensa. 
Los socialistas de Castellón celebran el triunfo contra el fraking en Les Corts  

 

El secretario provincial de Medio Rural, Agricultura y Agua del PSPV resalta que la propuesta de 

establecer una norma legal que impida la aplicación de esta técnica en la extracción de gas surge a 

instancias de los socialistas de esta provincia y recuerda las múltiples acciones realizadas para impedir 

proyectos de este tipo.  

Castellón 06/10/2016.– El secretario provincial de Medio Rural, Agricultura y Agua del PSPV-PSOE de 

Castellón, Ramón Martínez, ha celebrado hoy la aprobación en Les Corts de la propuesta presentada por 

el Grupo Socialista en Les Corts a favor de una norma definitiva para la declaración de la Comunidad 

Valenciana como “espacio libre de fracking, una iniciativa que parte de los socialistas de esta provincia y 

que también se ha hecho extensiva al Congreso de los Diputados para que se haga efectiva al resto de 

España”. 

La medida pretende establecer una serie de medidas de protección para el territorio de la provincia de 

Castellón, por ser la zona más vulnerable por su atractivo para empresas que utilizan la técnica de la 

fractura hidráulica. También tiene como objetivo la suspensión de los permisos pendientes o futuros en 

aplicación de manera estricta de la normativa medioambiental de la Comunidad Valenciana y el inicio de 

una legislación estatal que proteja nuestro territorio en todo el ámbito nacional hasta futuras solicitudes 

de utilización de esta técnica.  

Martínez ha lamentado la oposición de los populares en este sentido ya que la iniciativa de establecer 

un marco legal que no permita la aplicación del fraking, “precisamente por la importancia de proteger 

nuestro territorio de esta técnica extractiva de gas por encima de intereses económicos”, ha sido 

aprobada con los votos a favor de todos los grupos políticos excepto el PP.  

El dirigente socialista ha subrayado que la postura del PSPV-PSOE de Castellón es “firme” y “tajante”. 

“Los socialistas apostamos por otras formas de desarrollo y conservación del medio natural, tan rico y 

variado como posee nuestro territorio, como es la cultura de sus municipios, la agricultura, el turismo y 

el agua de sus acuíferos” y ha subrayado que “la afección de éstos puede perjudicar seriamente a 

sectores económicos tan importantes como la ganadería, la agricultura o toda la industria alimentaria y 

forestal”.  

Por último, Martínez ha resaltado que los socialistas “hemos realizado muchas acciones contra 

proyectos de este tipo, bien apoyando o colaborando con asociaciones o plataformas creadas para tal 

fin o las propias a través de nuestros diputados, alcaldes, concejales, militantes y todo aquel que se ha 

querido sumar a esta causa”. 
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11/10/2016 Nota de prensa. El PSPV exige al Gobierno de Rajoy que presione a 

la UE en favor del sector citrícola. 

  

El secretario provincial de Agricultura muestra su incomprensión por la actitud pasiva del ministerio ante 

los nuevos tratados con Sudáfrica, cuyos efectos ya se han empezado a notar en el inicio de la campaña 

con un descenso en el precio de la fruta. Reclama al PP que adopte medidas urgentes para revertir esta 

situación. 

 Castellón 11/10/2016. – El secretario provincial de Agricultura del PSPV-PSOE en Castellón, Ramón 

Martínez, ha instado al Gobierno de España a que no abandone un sector tan importante como el 

agrario, cuyo valor queda reflejado año tras año en el PIB, y ha mostrado su incomprensión “por la 

actitud pasiva del Ministerio de Agricultura ante los nuevos tratados de la Unión Europea (UE) que 

perjudican notablemente al sector citrícola, y muy en particular a nuestro territorio”. 

 De este modo, Martínez ha mostrado el total respaldo de los socialistas castellonenses a la Proposición 

No de Ley (PNL) elaborada por el PSPV en las Cortes Valencianas que exige al Gobierno Central que 

“presione ante la UE para que tome medidas urgentes y compense a nuestros agricultores por las 

pérdidas como consecuencia de los nuevos tratados de comercio rubricados, efectos que ya se han 

empezado a notar en el inicio de campaña con un descenso del precio de la fruta”. 

Como se recordará, la UE ha firmado un nuevo acuerdo de comercio para cítricos con Sudáfrica y 

también ha suprimido los aranceles de los productos procedentes de Marruecos, lo cual permite que a 

partir de ahora las naranjas puedan comercializarse en los países europeos “a precios inasumibles para 

el sector”, como han advertido desde las asociaciones agrarias y la propia Conselleria de Agricultura.  

El dirigente socialista ha destacado que desde el PSPV “vamos a apoyar de forma decidida la producción 

de cítricos de la provincia de Castellón, y de la Comunidad, porque no puede ser la hermanita pobre de 

la industria agroalimentaria española”. 

La proposición no de ley del PSPV recoge la reclamación al Gobierno de España de adoptar las medidas 

oportunas para que las 475.000 toneladas de cítricos de Sudáfrica, cuya entrada va a permitirse, “no 

acaben por hundir al sector”. En este sentido, Martínez ha remarcado que “los esfuerzos de la 

Conselleria de Agricultura, de los agricultores y de las asociaciones agrarias conseguidos en los últimos 

años para consolidar una posición muy sólida no puede perderse ahora”.  

Por ello, desde el PSPV han anunciado que además de presionar al Ministerio de Agricultura también 

mantendrán una reunión con los eurodiputados socialistas para evaluar la situación y planear acciones 

conjuntas.  
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27/10/2016. Nota de prensa. El PSPV destaca el revulsivo social y económico del 

nuevo Plan de Acción Territorial de Castellón para los municipios de interior de la 

provincia. 

El secretario provincial de Medio Rural, Agricultura y Agua de los socialistas castellonenses, Ramón 
Martínez, resalta que “ha sido el gobierno socialista de Ximo Puig el que ha puesto sobre el papel la 
voluntad de trabajar por el territorio y de poner en valor aquello que nos es propio tras más de un lustro 
de desinterés del PP”.  

Castellón 27/10/2016.– El secretario provincial de Medio Rural, Agricultura y Agua del PSPV-PSOE de 

Castellón, Ramón Martínez, ha descataco hoy “la gran trascendencia que va a tener para el desarrollo de 

la economía local de los municipios del interior” el nuevo Plan de Acción Territorial (PAT) de Castellón 

impulsado por la Generalitat después de 20 años de abandono de planificación territorial 

supramunicipal.  

En este sentido, ha manifestado que el PP, desde el PATECAS de hace casi 15 años, “hace más de un 

lustro que ha demostrado desinterés por la planificación y despreocupación por la vertebración del 

territorio, especialmente en las zonas rurales, abandonadas de ningún intento de dinamización”. “Ha 

sido un gobierno socialista, el de Ximo Puig, el que ha puesto sobre el papel la voluntad de trabajar por 

el territorio y de poner en valor aquello que non es propio”.  

Martínez ha resaltado que el PAT de Castellón, que ha presentado la Conselleria de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del Territorio, en lo que se refiere a las comarcas interiores de la provincia 

“reforzará, dará sentido y pondrá en valor un nuevo escenario productivo, impulsando sectores de gran 

potencial como el agroalimentario con marcas de calidad, así como la investigación agraria, el turismo, 

la gastronomía y la implantación de nuevas actividades tecnológicas, lo que sin duda  tendrá un impacto 

positivo que se traducirá de forma directa en la  economía local”.  

Asimismo, ha puesto de relieve la nueva relación de cooperación que potencia el PAT de Castellón entre 

el modelo urbano y el rural y que “contempla retos ilusionantes para el refuerzo de la actividad turística 

de las comarcas de interior, como la creación de una infraestructura verde del territorio para el uso y 

disfrute racional de los espacios naturales, la protección del territorio de la urbanización, la integración 

de los bienes y servicios que producen los municipios en el desarrollo sostenible global del territorio de 

Castellón, y la potenciación de experiencias ligadas al crecimiento del enoturismo y la gastronomía, 

como la viticultura”.  

En líneas generales, el PAT de Castellón es una apuesta de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio por poner las infraestructuras al servicio del modelo productivo para crear 

un área más eficiente, más habitable y más cohesionada. El plan tiene como objetivo poner en valor y 

activar todas las potencialidades de los municipios para preparar el territorio para los requisitos que el 

nuevo modelo económico y territorial demanda. 

El PAT de Castellón ya ha iniciado su tramitación administrativa y establece sus objetivos en tres grandes 

bloques, que son la infraestructura verde, el sistema de asentamientos y las infraestructuras de 

movilidad, y se calcula que satisfará las demandas de una población de entre 550.000 a 600.000 

habitantes. 
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05/12/2016 Nota de prenda. El PSPV reclama al Gobierno de Rajoy la mejora de 

Internet en las zonas rurales para garantizar expectativas de vida en el interior  

 
El secretario provincial de Medio Rural, Ramón Martínez, respalda la propuesta de Les Corts al señalar 

que la mejora de las telecomunicaciones favorecería la posibilidad de fomentar la económica en estas 

áreas. La iniciativa también insta a la Generalitat a desarrollar diferentes acciones para potenciar y 

diversificar la actividad con especial atención en el sector de las mujeres y jóvenes.  

Castellón 05/12/2016.– El secretario provincial de Medio Rural, Agricultura y Agua del PSPV-PSOE de 

Castellón, Ramón Martínez, ha mostrado hoy públicamente su respaldo a la iniciativa del grupo 

socialista en Les Corts Valencianes para reclamar al Gobierno de Rajoy una mejora de las 

infraestructuras de telecomunicaciones en áreas rurales para que se garantice un servicio universal y en 

igualdad de condiciones ya que “a día de hoy son un instrumento indispensable y fundamental para 

luchar contra el aislamiento que sufren estas zonas”.  

Martínez ha indicado “la necesidad de mantener unas estructuras sociales mínimas que garanticen 

determinadas formas de vida”, al tiempo que ha añadido que “los vecinos y vecinas de las zonas rurales 

luchan diariamente para que sus pueblos sigan siendo su hogar, y sus hijos y nietos puedan tener en 

ellos expectativas razonables de vida digna sin que para ello se vean obligados a emigrar”.  

En este sentido, el también alcalde de Sot de Ferrer ha advertido de las consecuencias nefastas sobre la 

población que tiene esta falta de infraestructuras de telecomunicaciones en algunas zonas porque 

“ahonda, más si cabe, en el aislamiento”. Es por ello que, “si a la falta de servicios públicos se le suma la 

falta de acceso a Internet, se ven seriamente mermadas las posibilidades de fomentar la actividad 

económica”, ha explicado.   

Martínez ha destacado que “hoy en día el acceso a Internet en las zonas rurales supone abrir una 

ventana al mundo imprescindible para la deslocalización de muchas empresas, para la accesibilidad, así 

como para fomentar el teletrabajo, a la que no que se puede renunciar”.  

Del mismo modo, la citada Proposición No de Ley (PNL) también insta a la Generalitat Valenciana a 

desarrollar diferentes acciones en la línea de potenciar y diversificar la actividad económica en el ámbito 

rural con especial atención en el sector de las mujeres y jóvenes.  

Entre las medidas, se recoge la potenciación de cooperativas de servicios, el desarrollo de medidas que 

fomenten la innovación, la reducción de la brecha digital, así como el estudio de iniciativas de 

discriminación positiva para la generación de empleo en las áreas rurales, etc.  

Se trata en todo caso, según ha explicado el dirigente socialista, de acciones “encaminadas a dar 

respuesta al mantenimiento de una estructura social mínima potenciando los recursos de esos 

territorios, con la revalorización de actividades tradicionales y aprovechando las ventajas que nos ofrece 

la era digital para de forma conjunta luchar contra el despoblamiento y generando expectativas de 

futuro”. 
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06/02/2016 Nota de prensa. “La Ley de Mancomunidades es eficacia, eficiencia, 

ahorro y calidad en la prestación de servicios públicos a los vecinos” 

 
El secretario provincial socialista y presidente de la Mancomunidad del Alto Palancia resalta que la 

nueva norma permitirá a las mancomunidades participar de forma directa en la gestión de proyectos, sin 

tener que esperar a convocatorias de ayudas.  “Este un es un aspecto importantísimo, pues nadie mejor 

que alcaldes y concejales de municipios cercanos, con identidades y necesidades similares, conoce las 

necesidades y deficiencias de su municipio”, asegura.  

Castellón 06/02/2016.– El secretario provincial de Medio Rural, Agricultura y Agua del PSPV-PSOE de 

Castellón y presidente de la Mancomunidad del Alto Palancia, Ramón Martínez, ha mostrado hoy el 

apoyo decidido de los socialistas castellonenses a la Ley Valenciana de Mancomunidades, cuyo 

anteproyecto ha sido aprobado por Les Corts, porque la nueva norma “supone una mejora en la 

eficiencia de la prestación de los servicios públicos, un ahorro notable para los municipios y una mayor 

eficacia y calidad para el ciudadano”.  

Martínez ha afirmado que esta ley “también propone un alto grado de autonomía de funcionamiento a 

las mancomunidades, así como la eliminación de trabas y burocracia que ahora mismo muchas veces las 

paraliza. Por tanto, fomento, asociacionismo, eficacia, eficiencia, agilidad en la gestión y ahorro 

económico para los vecinos son los ejes en los que profundiza la futura normativa valenciana”, ha 

señalado.  

Asimismo, el también alcalde de Sot de Ferrer ha resaltado que otro de los aspectos fundamentales que 

contempla la legislación “es la dotación a las mancomunidades de un régimen jurídico más completo y 

una regulación más detallada en cuanto a su diferente catalogación, atendiendo a su capacidad de 

gestión y la adecuación de su ámbito territorial a la demarcación territorial correspondiente". 

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que la nueva legislación establece que la Generalitat 

y las diputaciones “darán participación a las mancomunidades en aquellos proyectos que les afecten y 

podrán delegar en estos organismos la ejecución de obras y servicios siempre que vayan acompañadas 

de la financiación necesaria”. 

Para Martínez, este “es un aspecto importantísimo pues las mancomunidades están constituidas por 

alcaldes y concejales de municipios cercanos, con identidades y necesidades similares, que se necesitan 

y benefician a la hora de compartir servicios. Por ello nadie mejor que un alcalde conoce las necesidades 

y deficiencias de su municipio y la nueva norma posibilitará que tengamos aportaciones económicas 

directas que nos permitirá gestionar nuestros propios recursos y no tener que esperar a la convocatoria 

de cualquier tipo de ayuda o subvención”.  
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11 juliol 2017. Assistència a la reunió en la seu de Ferraz sobre la Llei de   

Patrimoni  Natural   Biodiversitat. 

El PSOE acorde formar un grup de treball per donar una sortida a la 
problemàtica de les espècies invasoras.  

Hugo Morán: “Somos conscientes de que es necesario encontrar una salida que salvaguarde los 
intereses de colectivos y territorios afectados en sus actividades socioeconómicas desde el diálogo”   

Madrid, 11 de julio de 2017.- El responsable del Área para la Transición Ecológica de la Economía, Hugo 
Morán, el Secretario Ejecutivo de Agricultura, Ganadería y Pesca, Manuel González Ramos, y 
representantes de las CC.AA gobernadas por los socialistas se han reunido esta mañana en la sede de 
Ferraz con organizaciones WWF, Ecologistas en Acción,  Seo – BirfLife, Ríos con Vida  y de la Federación 
Nacional de Pesca.   

En el encuentro se ha abordado el escenario que se ha abierto tras el rechazo de la gran mayoría de los 
grupos políticos a la toma en consideración de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, promovida por el PP en el Congreso de los Diputados respecto a las especies exóticas 
invasoras. Todos los participantes en la reunión han coincido en la necesidad de lograr “una solución lo 
más consensuada posible”.  

Hugo Morán ha señalado que los socialistas son “conscientes de que es necesario encontrar una salida 
que salvaguarde los intereses de colectivos y territorios afectados en sus actividades socioeconómicas 
desde el diálogo, motivo por el cual hemos convocado esta reunión”.  

Tras más de dos horas de debate, se ha llegado al acuerdo de formar un Grupo de Trabajo integrado por 
todos los sectores vinculados en el que se afronte la elaboración de estrategias territoriales en el 
desarrollo de la ley.   

“Debemos armonizar la sostenibilidad ambiental y la económica, respetando la asignación 
constitucional de competencias y la comprensión de la realidad territorial y social de nuestro país. Pero 
debemos hacerlo incorporando unos principios de seguridad jurídica”, ha subrayado Morán.   

Por último, el responsable en materia medioambiental del PSOE ha recordado que las CC.AA ya están 
trabajando en un marco común sobre el cual sustentar los modelos de gestión en los respectivos 
territorios y en los distintos espacios. 

Posterior seguiment del grup de treball junt al portaveu de medioambient a Les 
Corts, David Cerdán.  

Reunions amb la Federació Autonòmica i Nacional de Caça. 

Octubre 2017. Reunions amb el portaveu de medi ambient a Les Corts, David 
Cerdán per la presentació per urgència del grup parlamentari popular en Les 
Corts d’una proposició no de llei (PNL) per a abordar en el plenari del parlament 
valencià l’aplicació de l’ús de la nova tècnica proposta per al parany, la cistell de 
malla.  
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SECRETARI DE POLÍTICA DE COSTES 

Román Sánchez Mateu 

L'actuació de la Secretaria de Política de Costes ve marcada per l'aparició de la 
nova llei de costes aprovada a principi de 2013. La reclamació d'un pla integral 
de protecció i regeneració de la costa ha estat una constant al llarg d'aquests 
anys, encara que altres qüestions com la plataforma Castor, les prospeccions 
petrolíferes a les Illes Columbretes o la lluita contra el fracking han estat motiu 
de treball.  

L'esquema bàsic de treball és fer reunions, unes de coordinació amb els 
companys d'àrea de la CEP i la presència dels diputats Susana Ros primer i 
Artemi Rallo després o del Senador Enrique Navarro sempre que ha estat 
possible i altres amb els grups municipals, agrupacions locals i associacions 
veïnals, per tal de analitzar la situació en cada població.  

De cada reunió es treuen diversos punts d'interès amb els quals s'elaboren 
preguntes per presentar a Congrés i Senat respectivament, de forma que amb la 
resposta pugem tornar donant informació i creant un posicionament. 

El resultat desitjat d'aquestes reunions és: 

1. Aportar informació tant a les associacions veïnals com als grups 
municipals, creant un posicionament clar a nivell local i provincial, des 
d'un punt de vista reivindicatiu més que de denúncia. 

2. Prestigiar les agrupacions locals i grups municipals a partir del treball fet i 
de la nostra estructura. 

Així de les nombroses reunions mantingudes podem destacar: 

Unes primeres de presa de contacte, a nivell comarcal fetes a Moncofa 
(11/9/12) amb representants dels pobles de Moncofa, Borriana, Xilxes, i a 
Peníscola (29/10/12) amb representants de Vinaròs, Benicarló, Peníscola més el 
secretari comarcal a la que podem afegir una última en Almenara (14/1/13). 

Posteriorment es va convocar una reunió a Castelló (22/01/13) amb José Luis 
Ábalos com a portaveu al Congrés de Medi Ambient, on estaven convocats tots 
els  pobles  de  la província afectats per tal d'explicar el posicionament del 
partit davant la nova llei de costes. D'aquesta reunió es va elaborar un primer 
posicionament sobre la llei i es va publicar una nota de premsa. 
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Reunions a Borriana (5/3/13 i 29/7/13) amb el president de l'associació de La 
Serratella, de la que vam treure noves preguntes a fer. 

Reunió a Castelló (21/6/13) amb Susana Ros , E. Navarro i representants de les 
poblacions de la província per analitzar l'impacte de la nova llei de costes a la 
província. 

Assistència a la jornada parlamentaria (26/6/13) a Madrid al voltant de la nova 
llei de costes. 

Reunió a Xilxes (30/09/13) amb el senador E. Navarro i representants de 
Borriana, Xilxes, Moncofa, Nules i Almenara, per tractar dels efectes de la nova 
llei de costes. D'aquesta reunió surt el compromís de refer l'argumentari al 
voltant de la nova llei, la distribució del qual s'efectua al mes d'octubre. 

Roda de premsa a Benicarló (2/12/13) amb el senador Enrique Navarro sobre els 
PGE i la inversió rebuda a la costa del Maestrat.  

Roda de premsa a Castelló (10/12/13) a la seu de la Diputació per parlar sobre la 
situació de deteriorament del nostre litoral sud, amb la presència de Francesc 
Colomer, Estíbaliz Pérez (Almenara), Jaume Picher (Moncofa) i Vicent Aparici 
(Borriana). 

Reunió a Benicarló (17/12/13) amb representants de l'Associació de la Costa 
Nord per donar a conèixer les últimes respostes del Ministeri a les preguntes 
efectuades. 

Proposta de resolució presentada el 17/12/13 a l'executiva comarcal. 

Al llarg de l'any 2014 i 2015 s'ha continuat amb la dinàmica de reunions per la 
província, la redacció de noves preguntes i propiciar visites de membres 
destacats del partit. En Aquest període hi ha un increment en la col·laboració 
amb la Plataforma Antifracking i la plataforma Columbretes Netes.  

24/04/2014. PREGUNTA ESCRITA (Senat) ¿Va a autorizar el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo las prospecciones petrolíferas solicitadas por Cairn 
Energy a tan solo 18 Km del Parque Natural de las Islas Columbretes?  

10/06/2014 TV Castelló. Programa “Volem parlar”. Columbretes / Castor. 

16/06/14 Nota de premsa. EL PSPV PIDE AL MINISTRO SORIA QUE ESCUCHE A 
LOS CIUDADANOS CASTELLONENSES “PORQUE NO QUEREMOS PETRÓLEO 
CERCA DE NUESTRA COSTA” 
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16/06/14 Nota de premsa. EL PSPV DE CASTELLÓ PIDE AL PARTIDO POPULAR 
SENSIBILIDAD A LA HORA DE ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA Y COHERENCIA EN 
SUS DECISIONES SOBRE LAS PROSPECCIONES EN COLUMBRETES 

 

11/10/14 Nota de premsa. ELS SOCIALISTES DE CASTELLÓ SE SUMEN ALS ACTES 
CONTRA EL FRACKING EN EL DIA MONDIAL CONTRA AQUESTA  

 

23/01/17 Reunió de treball amb el diputat Artemi Rallo i representants 
socialistes de La Llosa, Xilxes, Almenara, Nules, Borriana, Almassora i Benicarló 
amb l'objecte de traslladar el Govern d'Espanya un manifest en què es demana 
"el rescat i protecció urgent del litoral castellonenc amb l'execució d'un projecte 
integral que pose fre a la regressió i regenere la costa amb consignació en els 
pressupostos de 2017 . 

07/02/17 Nota de premsa. "El Pativel revela la política valenta del Consell 
enfront de la desprotecció, passivitat i especulació durant 20 anys del PP" 

09/02/17 Nota de premsa. "El PP utilitza el Pativel per a tapar les misèries dels 
seus 20 anys en la Generalitat" 

10/05/17 Nota de premsa “L'impuls i la bona direcció que ha imprès María José 
Salvador al procés de redacció del PATIVEL farà possible la protecció del litoral 
castellonenc i la construcció de les vivendes que siguen necessàries en els 
pròxims 200 anys” 
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11/10/17 Reunió amb el diputat Artemi Rallo a Vinaròs i Benicarló per reclamar 
les inversions pendents al litoral nord de la província. 

http://infomaestrat.com/artemi-rallo-exige-la-direccion-general-costas rectifique-acometa-las-obras-urgentes-
siguen-pendientes-litoral-vinaros/ 

Extracte de preguntes presentades al Senat i Congrés a instàncies d'aquesta 
secretaria. 

¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a lo largo de 2012 en el proyecto de recuperación de la costa 
sur de Castellón y qué previsiones tiene para 2013? (684/006101)  
Fecha: 24/10/2012  
 

¿Qué inversiones ha ejecutado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a lo largo de 2012 en el control de la regresión en la costa y 
litoral de la Comunidad Valenciana y en la recuperación de arenas de sus playas, 
desglosado por provincias (Alicante, Castellón y Valencia)? (684/006102)  
Fecha: 24/10/2012  
 

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno de España en el Paseo Marítimo de 
Benicarló Sur (Castellón) a lo largo de 2012 y qué previsión de inversión tiene para este 
proyecto en 2013? (684/006103)  
Fecha: 24/10/2012  
 

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno de España en el Paseo Marítimo de 
Benicarló Sur (Castellón) a lo largo de 2012 y qué previsión de inversión tiene para este 
proyecto en 2013? (684/006103)  
Fecha: 24/10/2012  
 
¿Cuál es el estado y ejecución de las obras correspondientes al Control de la Regresión 
en el territorio de la Comunidad Valenciana y otras actuaciones, a través del Ministerio 
de Cultura y el 1% cultural del Ministerio de Fomento, consignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2011 y 2012 a realizar en la Comunidad Valenciana. Por 
provincias (Alicante, Castellón y Valencia)? (684/007497)  
Fecha: 13/12/2012  
 

http://infomaestrat.com/artemi-rallo-exige-la-direccion-general-costas%20rectifique-acometa-las-obras-urgentes-siguen-pendientes-litoral-vinaros/
http://infomaestrat.com/artemi-rallo-exige-la-direccion-general-costas%20rectifique-acometa-las-obras-urgentes-siguen-pendientes-litoral-vinaros/
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006101
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006101
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006101
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006101
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006101
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006102
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006102
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006102
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006102
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006102
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006102
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=006103
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007497
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¿Ha aprobado definitivamente el Gobierno de España el proyecto de Regeneración y 
Defensa de la Costa Norte de Benicarló (Castellón)? (684/007838)  
Fecha: 14/12/2012  
 

¿Se han tenido en cuenta las aportaciones de la Universidad Jaume I (Castellón), para 
la elaboración del Proyecto definitivo Regeneración y Defensa de la Costa Norte de 
Benicarló (Castellón)? (684/007839)  
Fecha: 14/12/2012  
 
¿Qué cantidades, y de qué partidas presupuestarias, va a dedicar el Gobierno de 
España para licitar en 2013 el Proyecto de Regeneración y Defensa de la Costa Norte 
de Benicarló (Castellón)? (684/007840)  
Fecha: 14/12/2012  
 
El 17 de Abril de 2012, el Director General de Costas del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), D. Pablo Saavedra, se comprometió con 
el Alcalde de Benicarló (Castellón) y los Presidentes de las Asociaciones de Vecinos de 
Surrac, Río y Aigüa Doliva, a invertir en la Costa Norte de Benicarló (Castellón) la 
cantidad de 700.000 euros en el año 2012 y afrontar la construcción... (684/011404)  
Fecha: 19/02/2013  
 

¿Cuáles son las previsiones que tiene el Ministerio de Fomento para acometer un 
conjunto de actuaciones en el paseo marítimo de Almenara (Castellón), con indicación 
del tipo de actuación, cuantía y partida presupuestaria? (684/020082)  
Fecha: 31/07/2013  
 

¿Tiene conocimiento el Ministerio de Fomento del estado de ejecución del proyecto de 
actuaciones denominado Observación y Conservación de la zona norte Oropesa hasta 
Cabanes en la provincia de Castellón? (684/020337)  
Fecha: 10/09/2013  
 
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) del conjunto de actuaciones realizadas para paliar y luchar contra la 
regresión de las costas y playas valencianas, llevadas a cabo a lo largo de los años 2012 
y 2013, con indicación del tipo de actuación, cuantía y partida presupuestaria, 
especificadas por provincias y municipios? (684/020334)  
Fecha: 10/09/2013  
 
¿Dispone el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de 
un estudio ambiental o diagnóstico de las costas y playas en la Comunidad Valenciana 
que sufren mayor riesgo de regresión, especificado por provincias y municipios? 
(684/020335)  
Fecha: 10/09/2013  
 

¿Tiene conocimiento el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) de cuáles son las Playas de la Comunidad Valenciana que requieren 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007838
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007838
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007838
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007838
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007839
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007839
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007839
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=007839
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actuaciones de mejora, con indicación del tipo de actuación, cuantía y partida 
presupuestaria? (684/021247)  
Fecha: 27/09/2013  
 

¿Ha finalizado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) el Proyecto de Actuación entre el Puerto de Burriana (Castellón) y el 
Puerto de Sagunto (Valencia), siguiendo las directrices del Estudio de la Universidad de 
Cantabria? (684/024999)  
Fecha: 06/11/2013  
 

¿Qué inversiones tiene previstas el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), a lo largo del año 2014, en la costa de Castellón, entre el 
Puerto de Burriana (Castellón) y el Puerto de Sagunto (Valencia)? (684/024998)  
Fecha: 06/11/2013  
 

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente está realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y 
concretamente en la provincia de Castellón: Recuperación de la costa sur de Castellón, 
¿qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?, ¿qué porcentaje de 
ejecución de la obra se ha realizado en 2013? (684/051664)  
Fecha: 27/02/2014  
 

¿En cuántos metros del litoral va a actuar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) en la costa norte de Benicarló (Castellón) con la 
actuación que se está realizando? (684/054071)  
Fecha: 24/04/2014  
 

¿Qué previsiones temporales contempla el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente para la ejecución del paseo marítimo de Benicarló en Castellón? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2014 
 

¿Cuáles son las actuaciones que contempla el proyecto de conservación y 
mantenimiento de la Costa 2012-2013 en la provincia de Castellón? 

¿En qué municipios se ha realizado, cuál ha sido el objetivo y por qué cantidad se ha 
ejecutado? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2014. 
 

El proyecto de mejora de las condiciones de accesibilidad en la Mar Xica y paseo 
marítimo de la fachada del Parador Nacional de Benicarló, sustituye al proyecto del 
paseo sur de Benicarló? ¿Se ha tenido en cuenta el Parador de Turismo en la 
elaboración del proyecto y la planificación en la ejecución? 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 enero 2015 

 

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, adjudicó a la empresa 
Pavasal el mantenimiento y conservación de la costa de Castellón, durante el periodo 
2012-2013, por un importe de 142.175 euros, ¿en qué obras y cantidades de cada una 
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de ellas se ejecutó dicha adjudicación? (Con expresión de las finalizadas, así como 
modificados y complementarios, si los hubo) (684/069565)  
Fecha: 30/01/2015  
 

Qué acciones ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a lo largo de 2012, 2013 y 2014 para estabilizar la costa de 
Benicarló (Castellón)? (684/069795)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿Tiene conocimiento el Gobierno de España de en qué situación administrativa se 
encuentra el proyecto de estabilización de la playa de Almenara (Castellón)? 
(684/069794)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿Qué acciones ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a lo largo de 2012, 2013 y 2014 para estabilizar la playa de 
Almenara (Castellón)? (684/069793)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿En qué situación administrativa se encuentra le proyecto de estabilización de la playa 
de Moncofa (Castellón)? (684/069792)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿Qué acciones ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a lo largo de 2012, 2013 y 2014 para estabilizar la playa de 
Moncofa (Castellón)? (684/069791)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿En qué situación administrativa se encuentra el proyecto de estabilización de la playa 
de Torreblanca (Castellón) para frenar la regresión marina? (684/069790)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿Qué acciones ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a lo largo de 2012, 2013 y 2014 para estabilizar la playa de 
Torreblanca en Castellón? (684/069789)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿En qué situación administrativa se encuentra el proyecto de estabilización de la playa 
de Torre La Sal, de Cabanes (Castellón) para frenar la regresión marina? (684/069788)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿Qué acciones ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) a lo largo de 2012, 2013 y 2014 para estabilizar la playa de 
Torre La Sal (Castellón) de la regresión marina? (684/069787)  
Fecha: 10/02/2015  
 

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio 
Ambiente está realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana: 
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Reposición arenas playas, ¿qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?, 
¿qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013? (684/051488)  
Fecha: 26/02/2014  
 

¿Qué acciones va a adoptar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) ante la práctica desaparición de la arena de las playas de 
Moncofa (Castellón) que este verano se depositaron con un coste de 100.000 euros? 
(684/054046)  
Fecha: 24/04/2014  
 

¿En qué situación administrativa se encuentra el proyecto de estabilización de la costa 
de Benicarló (Castellón)? (684/069796)  
Fecha: 10/02/2015  
 

¿Cuál es la inversión prevista en los Presupuestos del año 2015 para el control de la 
regresión en la costa de Castellón? (684/070923)  
Fecha: 18/02/2015  
 

¿Cuál es la inversión prevista en los Presupuestos del año 2015 para la estabilización y 
mejora del uso público de la costa en la provincia de Castellón? (684/070924)  
Fecha: 18/02/2015  
 

¿Qué previsión de intervenciones en la costa de la provincia de Castellón va a ejecutar 
el MAGRAMA en el segundo semestre de 2015? (684/082147)  
Fecha: 01/07/2015  
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SECRETARI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Samuel Falomir Sancho 

 

El PSPV hem liderat la lluita coordinada dels governs locals, provincial i 

autonòmic, en la lluita contra els mosquits. L'exigència del PSPV en tots els seus 

àmbits ha fet actuar a la diputació provincial, davant d'un problema 

supramunicipal i que tants problemes està generant. Mentre el PP de Castelló 

tractava de despreocupar-se del problema, els socialistes vam presentar 

mocions als ajuntaments per entre tots plantar cara al problema dels mosquits. 

 

El TSJCV ha eliminat la incineració del PIR aprovat pel govern del PP i la 

Consellera Bonig. Això ha estat possible gràcies al contenciós administratiu que 

va interposar el PSPV, al costat d'altres partits progressistes i plataformes 

ecologistes. Cal destacar que l'executiva provincial, va ser la que es va 

presentar en aquesta causa en representació dels socialistes valencians, i per 

tant, vam ser la província que abanderem un no rotund a la incineració. 
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SECRETARI DE IMMIGRACIÓ i INTERCULTURALITAT 

Vicent Zaragozá Messeguer 

 

Des del primer instant que ens vam fer càrrec de la Secretaria d'Immigració de 
la Comissió Executiva Provincial (CEP) de Castelló del PSPV-PSOE, ens 
encaminem a conèixer i esbrinar, del responsable de la Secretaria d'Immigració 
de la Comissió Executiva Nacional del País València, l'opinió i els documents, 
línies d'actuació, programes,... que ens ajudaren a elaborar un pla de treball 
que fos ÚTIL i ADEQUAT a la REALITAT de les terres de Castelló i, alhora, 
homogeni amb les polítiques i pràctiques que es feien o s'anaven fer en el marc 
del PSPV-PSOE. 
 
Després de diverses converses telefòniques i reunions, ens vam assabentar que 
no existia res de l'anterior secretària, ni documents ni plans de treball i, de la 
nova i actual tampoc. Havien passat només uns dies des del nomenament i, a 
més, els companys elegits no venien del món de la immigració i fins i tot tenien 
pendents reunions amb Madrid per parlar de les línies mestres per on havien 
d'anar la política d'immigració del PSOE i del PSPV- PSOE. 
 
Sent aquesta la realitat, no ens va quedar una altra possibilitat que la d'elaborar, 
des del lliure albir, el nostre propi Pla Provincial de Treball i com sempre vam 
fer, vam oferir la nostra ajuda en la mesura del possible a l'elaboració del Pla del 
País València. En aquest sentit el nostre Pla Provincial de Treball de la Secretaria 
d'Immigració de la CEP del PSPV-PSOE, es va caracteritzar i es caracteritza, o 
almenys és el que hem intentat per ser SENZILL, POSSIBLE i ÚTIL. Però, sobretot, 
pràctic i adequat al marc polític d'una dreta insolidària i poc democràtica que, a 
Espanya i a Europa, construeix política sense ànima i busque que els drets 
humans i les llibertats essencials no siguen alguna cosa "absoluta" davant de la 
llibertat de mercat i d'empresa. És a dir, imposen un món amb un dèficit 
democràtic que, en el cas de la immigració, és tan vergonyós que arriba a 
presentar-la com socialment culpable i no com el que és, una víctima explotada. 
 
Així que, els OBJECTIUS del Pla Provincial de Treball de la CEP de Castelló del 
PSPV-PSOE han buscat ajudar al partit, als afiliats i, a través d'ells a tota la 
societat perquè arriben a: 
 

- Comprendre que la relació entre persones de diferents cultures sempre 
han aportat riquesa a la societat. 
 

- Deixar de contemplar la immigració com un problema i entendre-la com 
un fet social que està en la mateixa raó i arran de la humanitat. 
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- Tenir consciència que el fenomen social de la immigració tan sols tracta 
de persones, treballadors, veïns,... com tots nosaltres, que necessiten 
socialistes compromesos en la defensa de la solidaritat, el diàleg, la 
integració, la igualtat de drets,… 

   
Al temps, també havíem de buscar com a OBJECTIU, i així ho hem fet: 
 
Que tot el món de la immigració, a la província de Castelló, havia de veure al 
PSPV-PSOE, als socialistes, com uns amics i una llera, un instrument vàlid per 
dignificar les seves vides i, en conseqüència, en cas d'existir la possibilitat, que 
els votessin. Per què no? El PSPV-PSOE és un partit polític i les decisions que 
afecten els immigrants tenen a veure amb la política i els governs democràtics. 
 

 
 
 
Així és que, per avançar cap a aquests objectius, hem planificat i executat 
activitats senzilles i útils com: 
  

- Elaborar un banc base de dades (noms, adreces, números de telèfons, 
correus,...) de persones i entitats vinculades amb la immigració. 
 

- Fer seguiment i anàlisi de les polítiques d'immigració del govern 
d'Espanya i de la Comunitat Valenciana (d'integració) i les seves 
conseqüències per a Castelló. 
 

- Elaborar articles d'opinió sobre la immigració i participar en els debats 
dels mitjans de comunicació. 

 
- Convocar reunions en els locals de la CEP de Castelló del PSPV-PSOE amb 

totes les organitzacions d'immigrants de la província de Castelló o, amb 
algunes en particular (romanesa, colombiana, marroquina, senegalesa, 
nigeriana,...) per escoltar les seves reivindicacions, oferir la nostra 
col·laboració i donar a conèixer les nostres posicions. 
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- Assistir a seus d'algunes associacions d'immigrants per assessorar en 
temes administratius i jurídics. 
 

 
- Participar amb el Partit Socialista Francès (PSF) en alguns actes de les 

eleccions europees i en ciutats on hi ha col·lectius de francesos. 
 

- Mantenir relacions i tenir-ne cura amb organitzacions germanes com el 
Partit Socialista Romanès present en algunes ciutats de la província. No 
podem perdre de vista que són militants d'un partit germà i, a més amb 
una important presència a Castelló i amb dret a vot en algunes eleccions. 
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SECRETARIA DE LLIBERTATS I DRETS CIVILS 
Aurora Martínez Simó 

Hi ha que destacar la creació de la Agrupació Provincial de LGTB, per tal de 

defensar a nivell territorial les posicions, activitats d’aquest sector de la 

població. 

 

De manera permanent estem en contacte amb els representants de les 

associacions i col·lectius provincials de lesbianes, gais i transsexuals, per tractar i 

analitzar la seua situació i extraure les seues necessitats. 

El PSPV-PSOE és un partit compromès amb la igualtat de tracte i consideració de 

totes les persones, i per això, amb una estreta col·laboració de les secretaries de 

Llibertats Civils i els diferents col·lectius LGTBI, es va elaborar un “Projecte de 

Llei de Igualtat de Tracte en l’àmbit de la Comunitat Valenciana” rebutjat a les 

Corts pel PP. 

Hem participat com a partit en tots els actes organitzats per la defensa de la 

igualtat de tracte i consideració. 

Hem realitzat, des d’aquesta secretaria, nombroses notes de premsa i articles 

d’opinió de defensa per la igualtat de tracte i/o denúncia de situacions que 

vagen en contra d’aquesta igualtat efectiva. 

Quede molt de camí per recórrer, però la confiança de la ciutadania no s’obté 

sols amb els fets, sinó amb el compromís de seguir defensant i construint una 

societat on néixer, o sentir-se, home o dona no suposa cap demèrit ni es 

coarten les oportunitats.  
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SECRETARI DE FORMACIÓ 
Omar Braina Bou 

 

Durant aquests anys la Secretaria de Formació ha desenvolupat el pla de treball 

aprovat en executiva, consistent en la formació política tant dels càrrecs 

institucionals del partit, com de la resta de militants.  

 

 
 

La tasca desenvolupada durant aquest últim any, ha consistit en: 
 

• Diverses reunions de coordinació amb els responsables de formació d´àmbit 
nacional i de les diferents comarques. 
 

• Organització dels cursos de Formació de Gestió Municipal (govern i oposició), 
Hisenda Local i Pressupostos,... en municipis de diverses comarques: Castelló, 
Alqueries, Sot de Ferrer, Alcora, Xilxes, Vinaròs...  
 

• Amb totes les  fites electorals, des de la Secretaria de Formació conjuntament 
amb el Comitè Electoral Provincial, s’han organització cursos de Comunicació 
per als nostre candidats. 
 

 

També des d’aquesta secretaria es va organitzar un Cicle de Conferències 

mensuals: “Els nous reptes del socialisme”, coordinat  amb la Secretaria 

d’Organització de la CEP,  amb l’objectiu que els militants i simpatitzants 
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poguérem opinar, escoltar, debatre, així com exposar diferents perspectives i 

prendre consciència, amb la participació i implicació de la militància, dels 

nous reptes que tenim enfront el partit socialista i el socialisme. Aquestes 

conferències es van realitzar durant els mesos de febrer i maig de 2017 amb 

molt bona acollida. 
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SECRETARIA EDUCACIÓ 

 

Després de 18 anys de govern del PP ací al País Valencià i 2 anys en el govern 

d’Espanya, l’educació ha experimentat un retrocés de dimensions alarmats. Un 

retrocés que està condicionant el present i el futur de milers d’estudiants. 

El treball des de la Secretaria d’Educació s’ha articulat al voltant de 5 grans 

objectius.  

1. Conèixer la realitat del món educatiu de la província de Castelló a través 

dels col·lectius i de les persones que treballen en els diferents sectors i, 

també, del contacte amb els nostres regidors i les agrupacions locals i 

comarcals. 

2. Formular i impulsar les propostes del PSPV-PSOE en matèria d’Educació. 

3. Establir una coordinació estable amb els nostres càrrecs orgànics i 

institucionals en matèria educativa. 

 

4.  Col·laborar i mantenir una coordinació fluida amb els diferents sectors 

de la comunitat educativa.  

5. Difondre les nostres accions i propostes i aconseguir una imatge de 

proximitat, mostrant que teníem alternatives per resoldre els problemes 

quan estàvem a l’oposició, i donant solucions ara que estem governant. 

 

El tema que ha centrat el treball ha estat la denuncia de les retallades 

generalitzades en educació dels govern del PP, i l’oposició a la LOMCE. 
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Des del 2015, amb l’entrada del Govern del canvi, des de la Conselleria 

d’Educació es va començar a pal·liar alguns dels aspectes fonamentals de la 

sectària, mercantilista y segregadora LOMCE. Així mateix, el Govern de la 

Generalitat, està portant a terme moltes de les nostres propostes electorals, 

amb les que ens vam presentar a les eleccions autonòmiques.  

 

De fet, de les 134 propostes educatives del programa electoral del PSPV, ja 

estan en marxa, a dia d’avui, quasi el 70 %, sent les més rellevants les següents: 

 

 Implantació de aules de dos anys en els col·legis públics. 

 XarxaLlibres, el programa de gratuïtat de llibres de text que es va iniciar 

en el curs 2015-2016. 

 El mapa d’infraestructures escolars per aconseguir l’eliminació dels 

barracons existents i corregir les deficiències múltiples que pateixen més 

del 50€ dels nostres centres educatius. 

 Reducció de ràtios progressivament en els cursos d’entrada al sistema. 

 Eliminació de la norma de 3 km en línia recta que impedia accedir a les 

beques de transport escolar. 

 Nou sistema de aplicació del Bo Infantil. 

 Modificació del Decret de currículums de Primària y Secundària. 

 Major participació de la comunitat educativa en el procés d’elecció de 

directors dels centres públics. 

 Implantació de un nou cicle formatiu d’emergències així com extensió de 

nous cicles al llarg de tot el territori. 

 Nou decret de de plurilingüisme. 

 Nou decret de concerts educatius. 

 Banc de llibres en tots el centres públics. 

 Nou decret d’inspecció educativa. 

 Programa EDIFICANT. 

 

Ens quede molt de treball encara per davant, però l’objectiu principal dels 

socialistes valencians ha de ser el de brindar a la ciutadania una educació de 

màxima qualitat. 

A l’àmbit social, hem col·laborat i mantingut una coordinació fluida amb els 

diferents sectors de la comunitat educativa: encontres amb organitzacions 

sindicals (UGT, CCOO, STEPV-iv), associacions de mares i pares d’alumnes o la 
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FAPA Penyagolosa, la federació d’escoles en valencià, o amb col·lectius del món 

de la llengua i l’educació (Col·lectius en Defensa de la Llengua i la Cultura, 

Federació Escola Valenciana...)… 

S’ha col·laborat activament amb la Plataforma Castelló per la Llengua. 

Participació activa en el disseny i preparació dels diferents actes: conferències, 

vermuts literaris, festa en defensa de les escoles que pateixen la supressió de 

línies en valencià i participació en la manifestació en de la signatura de les 

Normes de Castelló. 

 

 
 

Hem participat en les mobilitzacions i manifestacions en defensa de 

l’ensenyament públic.  
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SECRETARIA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
En la reflexió inicial de darrer informe de gestió, diem que quan tens la política 
en contra, la llengua va tirant i quan tens la política a favor, la llengua recula. 
Doncs aquest any, i després de poder formar govern d'esquerres a la 
Generalitat, les coses envers la llegua han pres rumb per arribar a bon port. El 
nostre partit com institució col·lectiva formada per els seus  membres, 
simpatitzants i  votants comparteix una narrativa, una cultura i una historia i, 
poc a poc, també una llengua, la nostra, el valencià. És per això que les coses 
estan sent mes còmodes en la lluita que des de fa anys duem per la 
normalització i el seu ús però sempre quedaran coses per fer, per assolir i 
reivindicar.  
                                                                   
Mantenim el que vam dir l'any passat en el sentit de que no es necessària una 
secretaria pròpia de política lingüística per la transversalitat que pensem ha de 
tenir en cada una de les nostres accions, perquè la llengua és de tots i tots hem 
de comprometre'ns amb ella. Tots hem de fer més per la llengua, totes i tots 
hem de ser còmplices i estar implicats, però si que es necessària una certa 
vigilància, un recordatori permanent perquè les nostres activitats publiques ( 
intervencions en ràdios i teles, articles d'opinió, lectures de manifests, 
presentacions varies, etc.) siguen majoritàriament en valencià, i les que se fan al 
si del partit també ,i això ho aconseguirem animant a la gent a parlar, sense 
vergonya i sense por i amb orgull de tindre una llengua pròpia, el valencià.      
 
En eixe sentit, just és reconèixer la importància i l'orgull de tenir un president de 
la Generalitat que sempre parla en valencià així com els consellers, conselleres  i 
molts càrrecs autonòmic. ¡Exemple a seguir!            
                                                            
Aquest any, la nostra tasca ha continuat emmarcada en la Plataforma "Castelló 
per la llengua" i la nostra participació ha sigut important.                                     
Les activitats han estat les següents:           
                         

 Participació en "La carta lingüística de la ciutat" en la que demanem al 
nostre Ajuntament la suà implicació i compromís  per que tinga  un paper 
capdavanter en la transformació de  la realitat  i siga el valencià  la llengua 
d’us normal, fent possible que els ciutadans es puguen adreçar a 
l'administració  amb igualtat de drets, i promocionant l'aprenentatge als 
nouvinguts. En este sentit, s'han fet les propostes pertinents que consten 
en dita carta (annexada a l’informe).                                              

 Actes commemoratius del 83 aniversari de les Normes de Castelló, amb 
el lema " TRAU LA LLENGUA!  El valencià, cosa de totes i tots".    
Uns actes que han constat de:                           
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Conferències organitzades pels diferents col·lectius que formen part de la 
Plataforma, i impartides per escriptors, filòlegs, periodistes, polítics 
compromesos en el seu estudi i la seua difusió.                                                
                     
Un documental de "AL TALL".                                        
La fira d'Entitats  (jornada festiva i reivindicativa.                                              
        La Manifestació de les Normes  
 

                                                       

 
 
 

 Participació als actes reivindicatius del 25 d'abril i del 9 d'Octubre.   

 Participació en el seguiment del compliment dels drets  

 Vermuts literaris                                                               

 Exposicions (casa de cultura, Cànem, ...)                       

 Excursions (amb el grup de la Memòria Històrica, de Patrimoni, del 
CEC...). 

 Entrevistes radio                                                              

 Col·laboració amb Escola valenciana. 

 Assistència als aplecs per la llengua                                                
 

QUE ENS QUEDA?  Tindre, per fi, una RTVV, urgent i necessària i reciprocitat en 
TV3 . Queda insistir sempre al si del partit (possiblement allò més difícil). Queda 
poc però queda prou. Insistirem i continuarem lluitant per aconseguir-ho! 
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SECRETARI D’ADMINISTRACIÓ 
Juan Ernesto Pérez Calatayud 

 

S’està portant a terme un treball conjunt amb la Secretaria d’Organització per 

tal de fer seguiment de la comptabilitat del partit i el seu rendiment de comptes 

periòdic. Tots els exercicis econòmics dels anys 2012 han estat presentats 

davant la Comissió Revisora de Comptes Provincial per a la seua supervisió i 

fiscalització. És més, l’exercici econòmic 2016 ha estat consolidat amb la resta 

d’agrupacions locals i grups municipals socialistes, i presentant davant el 

Tribunal de Comptes. 

En coordinació amb les parts d’administració del PSPV-PSOE de València s’han 

posat diverses campanyes per a obtenir, de conformitat al que estableix la 

normativa, fons suficients per sufragar les despeses del partit i, entre altres i 

com peça fonamental de la nostra estratègia política, la lluita contra la corrupció 

en els tribunals de justícia, amb gran èxit de participació ciutadana via web i per 

venda de cupons de aportacions voluntàries al partit. 
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SECRETARIA DE SANITAT 
Miguel Alcalde Sánchez 

 

La secretaria de sanitat ha diferenciat i basant en el seu treball durant aquests 5 

anys en dos fases o períodes: 

 

PRIMERA FASE:  

Fins les eleccions del 2015, fa ser de diagnòstic de la situació sanitària, 

d’oposició crítica i constructiva, donant alternatives i propostes, reivindicativa 

dels sistema sanitari públic, de contacte amb els agents socials, treballadors, 

associacions, usuaris, de reunions periòdiques, de visites a departaments, 

poblacions,... escoltant, problemes i idees, servint com a intermediaris, rebent 

informació i transmeten informació, contestant als dubtes i informacions, que 

els companys dels diferents municipis de la província, ens sol·licitaren.  

Tasca que va resultar fonamental per a elaborar, primer, un document base 

sobre el sistema sanitari i finalment, el programa electoral. 

El PP materialitzar amb una enorme virulència les retallades en sanitat i que va 

implantat un model en la Comunitat Valenciana després de 20 anys de govern, 

caracteritzat pel victimisme, una forta política mediàtica, la privatització 

progressiva del sistema i les fortes retallades que ens van dur a la pèrdua de 

drets tant dels treballadors com dels ciutadans com a usuaris del sistema 

sanitari. 

Les polítiques del PP ens van portar i ens van deixar la següent situació: 

- Ser la comunitat que menys dedicava a sanitat per habitant i any, quasi 

200 euros menys que la mitjana. 

- La comunitat amb la ràtio més baixa amb llits hospitalaris, així com en 

centres de salut. 

- Tercers per darrere tant en personal mèdic com d’infermeria. 

- Llistes d’espera descontrolades i molt per damunt de les reconegudes, 

tant a nivell de consulta de primària, d’especialitzada, en exploracions i 

proves diagnòstiques i de intervencions quirúrgiques. Dificultant 

l’accessibilitat al sistema i trencant la equitat. 
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- Urgències saturades e insuficients estructural i funcionalment, tant en 

hospitals com en urgències extrahospitalàries, com en transport sanitari 

urgent. 

- Deute desbocat ficant en risc l’estabilitat del sistema. Pagant tard i mal a 

proveïdors, farmàcies associacions. Gran quantitat de factures als 

calaixos. De fet la UE ens ha posat una sanció de 19 milions d’euros per 

aquests motius. I que haurem de pagar l’actual govern de la Generalitat. 

- Obscurantisme i manca de participació tant de professionals com de 

ciutadans.  

- Problemes i oblit de l’Atenció primària, de la salut pública, de l’atenció en 

salut mental i l’atenció a crònics i al sistema sociosanitari. 

El PP va dir que no retallaria en prestacions ni en drets, ni adoptaria el 

copagament,... però la realitat ha segut ben diferent.  

Davant aquest panorama la nostra posició ha segut d’oposició crítica i 

constructiva. Hem segut contundents a l’hora de reivindicar un sistema públic 

de sanitat e incidir en que recuperaríem la sanitat pública, universal, 

equitativa, solidària i que cohesione socialment quan governàrem, cosa que se 

està duent a terme des del que som govern. 

 

SEGONA FASE:  

Després de la conformació del nou govern i l’assumpció de la Conselleria de 

sanitat per la companya Carmen Montón.  

En compliment dels nostres compromisos, la primera mesura que es va prendre 

va  ser  la  recuperació  de  la universalitat de la sanitat. Mesos més tard, es van 

eliminar els copagaments a pensionistes amb pensions inferiors a 18.000 € a 

l’any i a les persones amb diversitat funcional. Així mateix s’han generalitzat els 

tractaments contra la hepatitis C, salvant aquesta mesura, moltes vides, evitant 

complicacions i millorant la qualitat de vida de present i futur. 

S’han continuat amb visites i reunions, participant en taules de debat, en 

mitjans de comunicació, associacions i amb els nostres companys en els seus 

municipis. Intentant reforçar i explicar l’acció de govern de forma coordinada. 
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S’han continuat remeten mocions a Ajuntaments i agrupacions locals sobre 

diversos aspectes, com ara en defensa dels sistema sanitari públic, el rebuig al 

RD llei 16/2012, contra el copagament farmacèutic i el de discapacitats i 

dependents, temes de urgències, detecció de càncer de colon, el copagament 

de dispensació de medicaments hospitalaris a malats externs, argumentaris 

sobre la gestió i problemàtica de l’Hospital Provincial o, últimament, pel tema 

de l’IVO, entre d’altres. 

REUNIONS 

CASTELLÓ Ciutat: Múltiples encontres i reunions amb associacions d’usuaris, 

malats, professionals, col·legis professionals. Xerrada sobre el model sanitari en 

la seu del partit i en la seu de UGT. Participació en diverses taules rodones, 

també en el col·legi de metges i d’infermeria. Visites a l’hospital general i 

provincial amb reunions amb la Direcció  i representants dels treballadors. Visita 

a l’Hospital de La Magdalena. 

MORELLA: Rodes de premsa per tema assistencial i d’urgències i transport 

sanitari. Diverses reunions amb els responsables municipals de la zona. 

SANT MATEU: Encontre amb representants d’associacions ciutadanes amb 

responsables municipals de diversos municipis.  

VILAFRANCA: Xerrades sobre el model sanitari. Reunions sol·licitant millores en 

el transport urgent sanitari i rehabilitació. Roda de premsa. 

VINARÒS: Xerrades sobre el model sanitari. Encontre amb responsables del 

partit locals i comarcals. Roda de premsa. Visita a l’hospital comarcal de Vinaròs. 

 

Reunions i xerrades sobre el model sanitari i amb els responsables municipals i 

companys del PSPV dels diferents municipis per tractar la seua problemàtica 

concreta en: ALCALÀ, on es va tractar també la reforma del Centre de Salut; 

ORPESA, BENICÀSSIM, L’ALCORA, VILAFAMÉS, ONDA, VILA-REAL, xerrades i 

visita a l’hospital La Plana; ALMASSORA, BORRIANA, NULES, La LLOSA, 

MONCOFA, SONEJA, SEGORBE, JÉRICA, VIVER, FUENTE LA REINA,... 
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COMARCA PORTS-MAESTRAT 
Evaristo Martí Vilaró 

 

Des de l’últim Comitè Provincial celebrat a Càlig el 2 de febrer de 2016 a la 

nostra comarca hem convocat 15 executives comarcals, pràcticament una cada 

mes.  

 

El 15 d’ octubre vam organitzar un sopar a la Font de la Salut a Traiguera amb 

alcalde, alcaldesses, regidors, regidores, militants i simpatitzants, on vam ser 

més de 200 persones. Vam comptar amb la presencia dels Secretaris Generals 

de País (Ximo Puig) i de la província (Francesc Colomer). 

 

Hem tingut sempre presencia a les executives provincials així com al Comitè 

Nacional i a tots el òrgans on la nostra comarca ha tingut representació. 

 

També vam participar activament en l’elecció del nostre Secretari General, Ximo 

Puig i vam tenir una amplia representació al 13é Congrés Nacional a Elx. 

 

A les executives comarcals hem sigut sempre les instruccions i les directrius de 

les executives nacional, provincial i sempre hem donat informació de l’acció de 

govern de la Generalitat, de la Diputació de Castelló, del Consorci de Residus de 

la Zona 1, etc. També vam intercanviar i compartit informació entre els alcaldes, 

regidors, equips de govern o de l’oposició dels diferents ajuntaments de la 

comarca, per tal d’anar tots a una en termes concrets i seguir un mateix full de 

ruta. La mostra d’això son les resolucions i mocions que hem anat debaten i 

presentant i que ens han servit sempre d’argumentari: 

 

- N232 – Pont de la Bota 

- Moció Correus Vinaròs 

- Reclamació mes infraestructures hídriques als Ports 

- Despoblació 

- Inversions en carreteres al nord de Castelló 

- Rehabilitació d'habitatges 

- Refugiats 

- Xarxa llibres 

- Finançament Comunitat Valenciana 

- Liberalització de la AP7 

- Reinversió superàvit municipal 
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- Defensa del sector citrícola (FVMP) 

- Regeneració i defensa del litoral 

- Defensa infraestructures Castelló 

- Suport a les comarques i municipis afectats pels temporals 

- Llei de mancomunitats de la Comunitat Valenciana 

- Llei de la funció social de l’habitatge 

- Dia mundial contra el càncer 

- Dia internacional tolerància zero mutilació genital femenina 2017 

- Recolzament PATIVEL 

- Escoles matineres 

- Reducció IVA cultural 

- Decret hídric zones inundables 

- Nou model salarial i pacte de rendes 

- Partida pressupostaria a la Diputació per al programa Avalem de la 

Generalitat Valenciana 
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MEMÒRIA DEL COMITÈ PROVINCIAL 

Ana Belén Edo Gil 

 

15 desembre 2012 a 22 d'octubre de 2017 

1.- MEMÒRIA 

El Comitè Provincial del PSPV-PSOE de Castelló es va constituir el dia 15 de 

desembre de 2012, triant als següents companys i companyes com a membres 

de la MESA del comitè: 

 
PRESIDENT: EVARISTO MARTÍ VILARÓ 
VICEPRESIDENTA: Mª JOSÉ TENA MARTÍNEZ 
SECRETÀRIA D'ACTES: MAR MOROS VILAR 
TORN DE PARAULA: Mª CARMEN BLESA BENSACH 
VOCAL: GERARDO BELTRÁN ROYO 
 

Cal assenyalar que els companys i companyes han estat ratificats en els 

successius Comitès Provincials. 

En el primer Comitè Provincial es van aprovar per unanimitat 8 resolucions, la 

proposta de resolució política sobre Teleassistència, la proposta sobre 

l'extracció d'hidrocarburs mitjançant fracking, la proposta sobre 

desenvolupament turístic, la proposta sobre Incendis, la proposta sobre la 

situació educativa a l'inici del curs escolar 2012-2013, la proposta sobre "Pels 

nostres ciutadans" que la Generalitat pagui el que deu, la proposta sobre 

mesures de protecció a les persones i famílies afectades pels desnonaments, la 

proposta sobre taxes judicials. 

També va quedar aprovada la Comissió Provincial de Llistes. 

El segon Comitè Provincial de 5 de juliol de 2013, va començar amb la lectura 

per part del Secretari General, Francesc Colomer, d'un informe polític i es van 

aprovar per unanimitat les següents propostes de resolucions polítiques: en 

defensa de la Llei de Dependència,  una  altra  en contra del  Fracking, una altra  
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sobre supressió d'unitats escolars, sobre llibertat de càtedra, sobre reforma de 

la llei de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs, 

sobre empadronaments irregulars, sobre el copagament, una més sobre 

gratuïtat medicaments persones discapacitades, sobre Funció Social de la 

habitatge, una altra sobre retard en la devolució IVA en el sector industrial, i 

finalment, sobre la comercialització de les participacions preferents. 

 

En el Comitè Provincial l'1 de febrer de 2014 es presenta l'informe de Gestió de 

la CEP així com Informe Econòmic i Pressupostos 2014, pren la paraula el 

Secretari General,  Francesc Colomer, dient que "estem vivint un moment 

polític que combina diferents situacions on en Castelló és un clar exemple, 

canvi radical en la política provincial en Municipis com Vall d'alba o Borriol com 

a principals exponents”. Així mateix fa referència a la importància del procés de 

primàries obertes, un sistema que ha creat un revulsiu social il·lusionant. Un 

cop finalitzada la intervenció es aprovat per ampla majoria l’informe de gestió. 

 

En el Comitè Provincial Extraordinari celebrat el 14 de març de 2014, es va llegir 

l'informe de la Comissió Executiva Provincial a la base al procediment 

d'elaboració de Candidatures per Municipis de menys de 20.000 habitants, 

aprovat pel Comitè Nacional el 24 de Gener de 2015 i d’acord amb el que 

disposen els articles 65 i següents dels Estatuts Nacionals i per la Normativa 

Reguladora de l'Estructura i funcionament general del PSPV-PSOE. L'informe 

general, més els diferents informes aportats i aprovats pels Comitès Comarcals 

amb les còpies d'actes i propostes de candidatures municipals, van ser aprovat 

per unanimitat. 

 

En el Comitè Provincial de 19 de juliol de 2014, el Secretari General del PSPV-

PSOE de Castelló, Francesc Colomer, dóna lectura al seu informe on aporta 

diferents propostes socialistes davant la greu situació de la província de 

Castelló, en un context de canvis i amb un partit a l'avantguarda  de  les 

transformacions  democràtiques.  El  mateix   es   va  aprovar  per  unanimitat.  A  
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continuació es van presentar les següents propostes de resolucions polítiques: 

sobre la retirada de plaques amb nom de persones públiques condemnades, 

sol·licitud a la Direcció Federal del PSOE la convocatòria d'Eleccions Primàries, 

resolució sobre malnutrició infantil, sobre Eradicació de la pobresa, contra les 

prospeccions petrolíferes a les Columbretes, una altra, instant a la Diputació a 

la convocatòria d'un Pla d'Ocupació i sol·licitud d'un Referèndum 

Constitucional. En aquest comitè es presenta com a Secretari d'Universitat  de 

la CEP a Ramón Monferrer, quedant tot aprovat per unanimitat. 

 

En el Comitè Provincial del 11 de gener de 2015 es presenta l'informe de Gestió 

de la CEP així com Informe Econòmic i Pressupostos 2015, els quals un cop 

llegits són aprovats per unanimitat. A continuació la Secretaria d'Organització, 

Ana Belén Edo Gil, informa de les resolucions polítiques aprovades en les 

diferents CEP: Defensa de l'ensenyament públic, sobre Reforma llei electoral, 

sobre Veto de Rússia als productes agroalimentaris de la Unió Europea, sobre 

Plaga de coleòpters en les pinedes valencians, una sobre Rodalies i AVE, Estat 

actual de la citricultura a la província de Castelló i sobre Programa garantia 

+45. Queden aprovades per unanimitat 

 

En el Comitè Provincial del 14 d'octubre de 2015 el Secretari General, Francesc 

Colomer, ha explicat que les Eleccions Municipals i Autonòmiques han 

transformat el mapa polític, donant un gir radical a la Comunitat Valenciana, 

recuperant la Generalitat al capdavant de la qual hi ha un president Socialista 

XIMO PUIG després de 20 anys en mans de la dreta. D'altra banda, parla del 

gran repte que suposa per als socialistes de Castelló governar sobre 450 mil 

persones d'un total de 550 mil que té la Província. La Secretaria d'Organització, 

Ana Belén Edo, indica que només hi ha una proposta de resolució sobre l'inici 

del curs escolar. José Benlloch, presenta una resolució sobre renda bàsica. Les 

dues són aprovades per unanimitat. 

 

En el Comitè Provincial celebrat el 6 de febrer de 2016 dóna lectura a l'Informe 

de Gestió el Secretari General del PSPV-PSOE de Castelló, Francesc Colomer, 

informant entre altres qüestions, sobre els resultats electorals obtinguts a la 

província tant en les Eleccions Municipals i Autonòmiques del 2015 així , en les 
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Eleccions Generals, on el partit ha perdut un representant al Congrés i ha 

mantingut un en el Senat. Situació que ha de portar-nos a una profunda reflexió. 

Un cop finalitzat i després de diverses intervencions es va aprovar l'informe per 

part dels membres del Comitè. A continuació la Secretaria d'Organització, Ana 

Belén Edo, va donar lectura de l'informe Econòmic i dels Pressupostos per a 

l'any 2016 que també van quedar aprovats. 

 

El 22 d'octubre de 2017, al Comitè Provincial Extraordinari, va prendre la 

paraula la Secretaria d'Organització Provincial, Ana Belén Edo, per donar lectura 

a les Bases de la Convocatòria del Procés d’Elecció del Secretari General 

Provincial per primàries, i del Congrés Ordinari, indicant que, a partir de les 

resolucions del 39 Congrés Federal , l'elecció del Secretari General és a doble 

volta. 

 

El Comitè Provincial s'ha reunit a un total de 9 ocasions, en les que a part 

d'explicar la gestió i aprovar tràmits orgànics, s’han aprovat resolucions i 

documents per millorar la qualitat de vida dels i els castellonencs. 

 

2.- RELACIÓ DE REUNIONS DEL COMITÈ NACIONAL DES DEL 15 DE DESEMBRE 

DE 2012 FINS AL 22 D'OCTUBRE DE 2017 

Durant el període comprès entre el 15 d'octubre de 2012 fins el 22 d'octubre de 

2017, el Comitè Nacional s'ha reunit en 9 ocasions i s'han tractat els temes que 

a continuació es relacionen. 
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COMITÈ PROVINCIAL 15 desembre 2012 

1. Constitució del Comitè Provincial. Elecció de la taula. 

2. Informe Polític del secretari general. Pla de treball de la CEP 

3. Informe econòmic. Pressupostos 2013. 

4. Elecció Comissió Provincial de llistes. 

5. Resolució Política Comitè Provincial. 

6. Altres qüestions. 

 

COMITÈ PROVINCIAL 5 juliol 2013 

1. Constitució del Comitè Provincial 

2. Informe Polític del secretari general 

3. Resolucions polítiques. 

4. Ratificació dels canvis produïts en els diferents òrgans del PSPV-PSOE    

Província de Castelló. 

5. Altres qüestions. 

 

COMITÈ PROVINCIAL 1 febrer 2014 

1. Constitució del Comitè Provincial. Elecció de la Mesa 

2. Informe Polític i de Gestió de la Comissió Executiva Provincial del PSPV-

PSOE 

3. Altres qüestions. 
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COMITÈ PROVINCIAL 14 març 2015 

1. Aprovació de l'Informe de la Comissió Executiva Provincial de les 

candidatures de municipis de menys de 20.000 habitants. 

 

COMITÈ PROVINCIAL 19 juliol 2014 

1. Constitució del Comitè Provincial. Constitució de la Mesa. 

2. Informe Polític del secretari general. 

3. Informe Econòmic. Pressupostos 2014. 

4. Resolucions Polítiques. 

5. Ratificació dels canvis produïts en els diferents òrgans del PSPV-PSOE 

CS. 

6. Altres qüestions. 

 

COMITÈ PROVINCIAL 11 gener 2015 

1. Constitució del Comitè Provincial. Constitució de la Taula 

2. Informe de Gestió de la CEP i votació del mateix. 

3. Informe Econòmic. Pressupostos 2015. 

4. Resolucions Polítiques. 

5. Altres qüestions. 

 

COMITÈ NACIONAL 14 octubre 2015 

1. Constitució del Comitè Provincial i de la Mesa. 

2. Informe del Secretari General. 

3. Resolucions Polítiques de l'Executiva 
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4. Aprovació si procedeix de la Candidatura de Diputats / Diputades i 

Senadors i Senadores de la Comissió Executiva Provincial. 

 

COMITÈ NACIONAL 6 febrer 2016 

1. Constitució del Comitè Provincial i de la Mesa. 

2. Informe de Gestió de la CEP i votació de la mateixa. 

3. Informe Econòmic. Pressupostos 2016. 

4. Altres qüestions. 

 

COMITÈ PROVINCIAL 22 octubre 2017 

1. Constitució del Comitè Provincial i de la Mesa. 

2. Convocatòria del 3 Congrés Ordinari Provincial del PSPV-PSOE. 



Informe de Gestió Comissió Executiva Provincial 
Congrés Provincial 16 de desembre de 2017                         

90 

 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ PROVINCIAL REVISORA DE COMPTES 

Ana Belén Edo Gil 
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