
Ahir, el seu conseller d’economia ens demanava que por-
tàrem diners abans de proposar ajudes a emprenedors.
Senyor Fabra, jo li diré on estan eixos diners –escolte, seny-
or Buch!–: en els préstecs de Bancaixa als Cotino, que han
provocat la imputació de l’expresident de La Generalitat,
ahí estan els diners; en els milions que se va endur el gendre
reial, ahí estan els diners; en els vint-i-tres milions
d’EMARSA, ahí estan els diners, senyor Buch.
I jo li faré una pregunta, senyor Fabra, ¿pensa vosté per-

metre una auditoria ciutadana de tots els anys de govern del
Partit Popular i portar al Tribunal de Cuentas els responsa-
bles de la nostra ruïna?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Senyor president.
Senyor Ferri, li recorde que tots els comptes de La

Generalitat ja estan auditats. I, a més, saben que anem a pre-
sentar un portal de transparència on va a haver-hi moltíssi-
ma informació, (veus) més de la que vostés es pensen, més
de la que vostés es pensen.
I saben que la col·laboració en la justícia, per part d’este

govern, és absoluta. Però ho ha dit el president, i vostés no
diuen res.
Han presentat una PNL per al desaforament dels diputats

autonòmics, per a reformar l’Estatut d’autonomia. Hem
donat instruccions al nostre grup parlamentari perquè pre-
sente una esmena transaccional perquè s’incorpore també la
reducció del nombre de diputats i l’elecció directa per
comarques. (Protestes) Anem a vore què van a dir vostés
d’això, perquè també això, com ha dit el president, els ciu-
tadans estan esperant-ho. (Veus. Algú diu: «Xxxt!») Ja sé que
només nomenar-ho a vostés els posa nerviosos, (veus) però
van a haver de pronunciar-se una vegada més.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies.
Bon dia.
«Pero yo le digo, señor Torres, que el señor Blasco fue

expulsado del Partido Popular y fue llevado al grupo de no
adscritos, y se personó La Generalitat cuando ustedes creían
que no lo fuera a hacer, y pidió pena de prisión para el señor
Blasco. Eso es lo que hizo el Partido Popular.»
Quan vostés fan una confusió aixina entre l’advocacia de

La Generalitat i el Partit Popular, jo ja no sé si vull que se
personen vostés. Perquè, clar, la constant confusió entre par-
tit i institució és el que els ha portat a tindre els problemes
que tenen, però, en fi.
Jo li pregunte, per coherència, ¿quina és la diferència entre

el cas Blasco i el cas Nóos? ¿Quina és la diferència entre el cas
Blasco i el cas EMARSA? ¿La diferència és que Rafael Blasco
era políticament sacrificable i Rita Barberá no ho és? ¿Està pro-
tegint vosté Rita Barberá, màxima responsable política
d’EMARSA i coresponsable del cas Nóos? ¿Eixa és la raó per

la qual no se personen penalment en EMARSA i en Nóos, pro-
tegir Rita Barberá?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Gràcies, senyor president.
Senyora Oltra, la diferència és que en el cas Nóos el conve-

ni que subscriu La Generalitat té el vistiplau de l’advocacia.
I la nostra obligació, i ho hem dit mil vegades, és recu-

perar fins l’últim euro que suposadament i indegudament
s’ha sostret per duplicar factures per part d’eixa institució o
d’eixa fundació, Nóos, a dos comunitats autònomes en les
mateixes factures a la vegada, recuperar eixos diners. Això
ho garantim en l’exercici de l’acció civil.
Digan-mos vostés on està escrit –i vosté és advocada–,

en quina llei diu l’obligatorietat de personar-mos per la via
penal quan saben que el Ministeri Fiscal, el Ministeri Fiscal
ja exercix l’acció penal. (Veus)

Per tant, no facen...

El senyor president:

Senyors diputats, per favor.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

...més demagògia en este tema.
Eixa és la diferència. Ací es partix d’un conveni, d’un

conveni que té el vistiplau de l’advocacia i l’engany prové
d’altres que presenten factures duplicades. Això és el que
està en la instrucció.
Si alguna qüestió canviara, no tinguen el més mínim

dubte, i eixa qüestió portara a canviar...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident. (El president des-
connecta el micròfon del conseller)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic adjunt del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor Fabra, el nostre paisatge, la nostra biodiversi-
tat, la nostra salut i la nostra pròpia vida estan en perill
per unes polítiques, les polítiques mediambientals, les
polítiques energètiques i les polítiques urbanístiques que
van unflar una gran bombolla immobiliària i financera
que ha punxat, deixant molt rics als rics i molt més
pobres la majoria, un territori assolat i la Generalitat
valenciana en la ruïna. Per això, hui, Dia Mundial del
Medi Ambient, sis anys després de la crisi, amb les ame-
naces de Castor, del fracking i de les prospeccions, amb
els incendis i la sequera, li pregunte: pensa vosté canviar
la seua política per a protegir el nostre territori?
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El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Blanco, el 40% de nuestro territorio está protegi-

do, uno de los porcentajes más altos que hay en el resto de
comunidades autónomas españolas. Eso a usted le da igual,
pero pone de manifiesto lo que es la sensibilidad de este
gobierno y de este partido, señora Oltra, de lo que supone la
necesidad de proteger nuestro entorno.
Mire, usted habla de que en la Comunidad Valenciana

está todo construido. El 93% de nuestro territorio, más de
dos millones de hectáreas, no tienen ningún tipo de edifica-
ción. Solo el 7%. Y el 1,08% son infraestructuras. Esa es la
realidad, el 93% de nuestro territorio no tiene ningún tipo de
edificación, a pesar de esos anuncios catastrofistas o de ocu-
pación que ustedes, de forma permanente, están haciendo. Y
dentro de esos casi millón de hectáreas protegidas, además
también tenemos zonas marinas donde ponemos de mani-
fiesto la preocupación por el medio ambiente. Contamos
con 286 espacios naturales protegidos, y dentro de ellos, 21
parques naturales, 137 espacios incluidos en lo que es la red
Natura 2000. Hemos incluido este año –aunque usted dice
que no estamos haciendo nada– siete nuevos parajes natura-
les. Por cierto, alguno en algún municipio donde ustedes
están gobernando, que imagino que será motivo de satisfac-
ción para todos los ciudadanos. Antes de finalizar el año
incrementaremos en tres nuevos parajes municipales.
Hemos iniciado el procedimiento de ampliación del Parque
Natural del Penyal d’Ifach, estudiando la declaración de
monumento natural del cap de Santa Pola.
Este año hemos conseguido el mayor número de bande-

ras azules de la historia de la Comunidad Valenciana, que
también eso es defensa de nuestro patrimonio y el nivel de
calidad de las aguas.
Fíjese, eso es lo que está haciendo la administración, La

Generalitat, en colaboración con el resto de administracio-
nes, diputaciones y ayuntamientos. Tenemos el mayor índi-
ce de protección de todas las comunidades autónomas y
seguimos incrementando lo que son esos espacios protegi-
dos para que ese legado que tenemos todos los ciudadanos
pueda tener la seguridad de que va a llegar en las mejores
condiciones para las próximas generaciones. Esa es la reali-
dad, señor Blanco, y desde luego vamos a seguir incidiendo
en la necesidad de proteger lo nuestro, a pesar de lo que
algunos dicen, porque es la mejor manera de poder tener una
sociedad con mayor patrimonio, y sobre todo con las garan-
tías de poder legar una herencia a nuestros hijos y nietos en
las mejores condiciones.
Por eso, desde siempre, hemos entendido que la protec-

ción del medio ambiente era una necesidad y ahora más que
nunca lo estamos demostrando con los hechos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente, gracias.
Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Calicanto, Cullera, el Montgó, fins a 230 incendis por-
tem ja en 2014, que amenacen ser, fins i tot, pitjor que el ter-

rible 2012. Els incendis, una problemàtica que va a més pel
canvi climàtic, pel model de dispersió urbanística que vos-
tés promouen i per les retallades. Tenim menys mitjans que
en 2009, cinc anys després. Menys mitjans d’extinció i
menys mitjans de prevenció. El senyor Castellano i la
senyora Bonig, que hui no ens acompanya, deuen estar o
han estat molt ocupats amb els incendis del PP, però haurien
de preocupar-se més dels incendis del país, perquè se’ns
crema el nostre país.
La senyora Bonig hauria de preocupar-se més dels residus

del País Valencià que dels residus del seu partit. Guadassuar, el
Campello, la Murada, abocadors legals i il·legals absolutament
col·lapsats, plantes de tractament que estan saturades i generen
males olors, una contaminació del sòl i de l’aigua i un perill evi-
dent per a la salut, especialment per a la salut, especialment en
les comarques del sud, en les comarques d’Alacant. Vostés van
incomplir l’anterior PIR, i ara el nou PIR de la senyora Bonig
aposta per la incineració, ineficient i perillosa, i per la privatit-
zació de les grans instal·lacions, perquè volen fer negoci també
amb el nostre fem. Ho van fer amb la nostra salut i ara amb el
nostre fem, que tindrà efectes sobre la nostra salut i també sobre
els nostres diners. Perquè els residus, com l’urbanisme, han
segut objecte de rapinya per trames de corrupció: Ortiz, Fenoll,
Ripoll, Alperi, Castedo, Enrique Crespo, Brugal i EMARSA,
els dos casos més grossos de corrupció, que són del Partit
Popular, de la seua política, de la seua política urbanística.
I ara la senyora Bonig ens presenta una nova llei urba-

nística. Diu que té voluntat de consens, però el Partit
Popular imposa una tramitació expressa en estes Corts pre-
cisament per a evitar eixe consens. Està en venda el nostre
territori, sembla que està en venda la nostra terra.
La meua terra és la Ribera, la Ribera del Xúquer, senten-

ciat de mort, igual que l’Albufera, perquè vostés l’aigua, que
és un recurs natural escàs, que hauria de gestionar-se de
manera eficient i sostenible, l’han considerat sempre un
recurs electoral. Vostés han pensat: «agua para todos, votos
para el PP». I per això, des del senyor Cotino fins al senyor
Ciscar, tots els consellers responsables han utilitzat els llaura-
dors quan en el fons estaven apostant per grans projectes
urbanístics. I no han solucionat el problema de l’aigua, no, no.
N’han creat de nous, problemes territorials, d’enfrontament
amb altres comunitats autònomes. I també amb comarques
valencianes, de comarques valencianes entre sí. Problemes
mediambientals. El Xúquer, igual que el Segura...

El senyor president:

Senyors diputats...

El senyor Blanco Giner:

...està viu encara, però poc li queda si seguix així la cosa.
El consum humà de la Ribera no està garantit en condicions
de qualitat. I, si parlem de política energètica, estan vostés
al servei de les seues majestats, les majestats multinacio-
nals: Cofrents, Iberdrola. Castor, Florentino Pérez, ACS.
Fracking, Montero Energy. Prospeccions petrolíferes, Cairn
Energy. Vostés han demostrat un nul interés per l’eficiència
i l’estalvi energètic, pels sectors econòmics, com la pesca o
el turisme, per la protecció del territori i per la seguretat de
les persones.
Li pregunte, senyor Fabra: què han fet vostés contra

Castor? Què han fet vostés contra les prospeccions? Més
enllà de criticar Zapatero. Ja ho sabem. Zapatero tenia la
culpa. Vostés diuen no a Zapatero, però Zapatero fa tres anys
que no està. Són capaços vostés de dir no a Rajoy? Els infor-
mes geològic i geogràfic van estar mesos amagats, i final-
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ment un diputat d’Esquerra Unida del Congrés va poder-los
fer públics. L’informe oceanogràfic...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

...diu que les prospeccions amenacen les Columbretes.
Han vostés demanat els informes? Han vostés demanat els
informes? Són capaços vostés de plantar-se davant el govern
central?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Són vostés capaços de dir-li «no» a Soria, de dir-li «no»
a Rajoy? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Usted ha hecho un repaso a todo lo que ideológicamente,

desde su partido, supone lo que es esa pseudoprotección al
medio ambiente. Sí, porque ustedes no han puesto en valor, por
ejemplo, la planta potabilizadora que hemos hecho en la zona
de la Ribera i que da suministro de agua potable a muchísima
gente. Eso le parece a usted un atentado a lo que es la necesi-
dad de protección del medio ambiente.
O cuando hablamos de trasvases, señor Blanco, ¿le ha

preguntado usted a su alcalde de Aspe? Vuelve a salir el
alcalde de Aspe, pero es que el alcalde de Aspe es favorable
a lo que son los trasvases entre cuencas. Es favorable porque
sabe las necesidades de apoyar a los agricultores. Usted no.
Pero, le advierto, o por lo menos le aconsejo, que cuando
vaya a Aspe quede antes con el alcalde para no tener un pro-
blema, porque si no, ustedes dicen una cosa contraria siem-
pre a lo que luego están (aplaudiments) ejercitando cuando
no tienen responsabilidades de gobierno.
Mire, en cuanto al Castor hemos hecho lo que teníamos que

hacer: no está en funcionamiento, señor Blanco. No está en fun-
cionamiento. Vuelve a pasarle a usted lo mismo que el otro día,
señor Blanco: cuando algo que le estoy diciendo no le interesa
empieza a hablar entre sus compañeros. (Rialles) Cuando no,
empieza a gesticular pidiendo alguna cuestión.
Mire, señor Blanco, el señor Castor… (Rialles) Digo el

señor Castor… El Castor, señor Blanco, está paralizado por-
que lo paralizó este gobierno. Está paralizado. Cuando hubo
los primeros movimientos sísmicos, quedó paralizado. Y esa
es la realidad, está paralizado y en estos momentos no tiene
ningún tipo de actividad.
Y si los informes siguen diciendo que esos movimientos

son fruto de la actividad del Castor no se va a poner otra vez
en marcha, pese a quien pese y a los intereses posteriores
que puedan haber de necesidad de indemnización, de una
infraestructura que ha costado 1.800 millones de euros a
todos los españoles, y que habrá que indemnizarla, claro.
Pero, desde luego, lo que no vamos a consentir es que en

ningún caso se ponga en riesgo lo que es la seguridad de los
ciudadanos, y sobre todo…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…poniendo en riesgo también lo que es el medio
ambiente, como hemos demostrado continuamente con lo
que son nuestras políticas. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torró.

El senyor Torró Gil:

Senyor president, torna vosté a mentir públicament amb
el tema d’Asp. Ara ja no ha tret les declaracions, perquè
saben que eixes declaracions eren manipulades per la seua
part. El 3 d’abril, que va ser eixe dia precisament, li vaig
preguntar pel protocol que signà entre el ministeri i les
comunitats autònomes de Castella-la Manxa i València i li
vaig fer tot un seguit de preguntes concretes sobre els possi-
bles canvis al transvasament Xúquer-Vinalopó, i el senyor
Ciscar, com sempre, em va respondre generalitats i vague-
tats. Davant d’això, hem sol·licitat el protocol. Blanc sobre
negre, se’n recorda, senyor Ciscar, el que va dir? I malgrat
que ens hem referit a ell amb el nom exacte amb el qual se
referia la corresponent nota de premsa –i està la foto també
del senyor Ciscar signant-ho–, se’ns ha respost el següent:
«Per part del Consell no s’ha firmat cap protocol que res-
ponga a la identificació proporcionada per l’il·lustre diputat,
per la qual cosa no és possible remetre cap documentació.»
Increïble, increïble. Van a lliurar-nos eixa documentació?
Van a permetre que els valencians sàpien a quin preu... (el
president desconnecta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

(Intervé sense micròfon) … li entregaré el protocol de
col·laboració. Si li han contestat això, és perquè haurà demanat
vosté una altra cosa. (Veus i remors) Cal saber preguntar...

El senyor president:

Señores.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

...i cal saber demanar.

El senyor president:

Vamos a ver. Perdone un moment, vosté ha fet la pre-
gunta, si és tan amable...
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El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Insistixc, jo mateix, jo mateix, jo mateix li entregaré eixe
protocol de col·laboració o eixe document de col·laboració.
(Veus) Hui, hui, hui, hui. (Aplaudiments) Però tinga la segure-
tat que eixe protocol de col·laboració el que busca són dos
coses: inversions en la modernització dels regadius en la Ribera
i que, igual que demana l’alcalde d’Esquerra Unida de la loca-
litat alacantina d’Aspe, arribe aigua del Xúquer al Vinalopó.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora López. (Se sent una veu que diu: «És mentida,

és mentida, és mentida...»)

La senyora López Barceló:

Això de l’alcalde d’Asp és mentida, però açò d’aquest
alcalde és de veres. El passat 26 d’abril l’alcalde de Cullera
i diputat provincial del PP, Ernesto Sanjuán, va provocar un
greu incendi forestal. Segons les seues pròpies paraules, va
primar una tradició de cent anys per davant d’un fax. El
senyor Sanjuán ignorà una ordre expressa dels bombers que
li prohibia disparar el castell de focs.
Des d’Esquerra Unida hem denunciat els fets i la fis-

calia ja ha demanat la imputació de Sanjuán. Estem par-
lant d’un delicte d’imprudència greu, tipificat al codi
penal, que està sancionat amb fins deu anys de presó. Si
finalment s’obri un procediment penal, es personarà el
Consell com a acusació particular per defensar l’interés
general i castigar el responsable?
I ara, una altra pregunta a l’ex quasi secretari general del

PP: ¿pensen mantindre el senyor Sanjuán com a militant del
PP o, pitjor encara, com a alcalde de Cullera?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Castellano.

El senyor conseller de Governació i Justícia:

Gràcies, senyor president.
Senyora López, no tinga vosté cap problema que este

Consell complix sempre amb la legalitat, amb l’obligació,
amb la seriositat i amb el que ha de fer un govern seriós i efi-
caç com és este; el primer que féu quan n’hi ha un incom-
pliment de la normativa és obrir un expedient sancionador,
siga qui siga, com és a l’alcalde de Cullera, o com ha sigut
a l’alcalde Gàtova, del Partit Socialista, o a l’alcalde de
Serra, del Partit Socialista, i de qualsevol formació política.
Això és el que vostés no fan, vostés sols pregonen el sec-

tarisme, quan és alguna cosa del Partit Popular cal fer secta-
risme amb ells (aplaudiments); quan són partits que no són
del Partit Popular, vostés… (aplaudiments), no he sentit, no
he sentit a ningú parlar dels expedients sancionadors del
mateix cas i, més greu, en reiterades ocasions pel mateix,
com ha sigut, per exemple, l’alcalde de Gàtova, del Partit
Socialista, no he sentit a ningú d’esta bancada, dels tres par-
tits de l’oposició dir, ni defendre, ni denunciar això. (Veus)
Eixa és la democràcia que tenen vostés, sectarisme i

demagògia (aplaudiments); mosatros, legalitat… (El presi-
dent desconnecta el micròfon del conseller)

El senyor president:

Moltes gracies, senyor conseller.
Abans de passar a la tramitació del sèptim punt de l’or-

dre del dia, vullc informar-los a les seues senyories que n’hi
ha una dificultat en l’ordinador respecte al tema de la vota-
ció. Anem a ficar en marxa este punt i els pregue que, en cas
que no apareguera en la pantalla les dades corresponents,
suspendríem un moment la sessió perquè arreglaren este
ordinador. (Veus)

Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre la presentació d’un projecte de llei pel Govern
d’Espanya de modificació de la Llei 40/2007, de 4 de
desembre, de mesures en matèria de seguretat social, 
que regule la jubilació dels policies locals, presentada

pels grups parlamentaris Popular, Socialista, 
Compromís i Esquerra Unida 

(RE número 87.915)

El senyor president:

Vamos a ver, sèptim punt de l’ordre del dia: Proposició
no de llei de tramitació immediata sobre la presentació d’un
projecte de llei pel Govern d’Espanya de modificació de la
Llei 40/2007, de 4 de setembre, de mesures en matèria de
seguretat social, que regule la jubilació dels policies locals,
presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista,
Compromís i Esquerra Unida.
Passem a la votació. Comença la votació. (Veus)Anem a

vore, per favor, doncs apareixen 83 vots, sí. Per tant, encara
que no els aparega a vostés l’informe en el tema –segons
m’han dit els tècnics–, quan es diga que comença la votació
sí que es pot el dispositiu ficar en marxa des de la central de
l’ordinador. Per tant, el resultat significa que és així. Per
tant, anem a continuar.
En primer lloc, per a l’explicació del vot, en representa-

ció del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, té la paraula
l’il·lustre diputat senyor Lluís Torró. (Veus)

Senyors diputats, per favor, si han d’abandonar la sala,
facen-ho…
Moltes gràcies.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.
Bé, en primer lloc, ens felicitem per esta votació unàni-

me, ¿val?, ens felicitem perquè es fa justícia a un col·lectiu
i lamentem, sobretot, que açò siga una qüestió parcial, ¿no?,
per a un sol col·lectiu de treballadors, i ho lamentem, sobre-
tot, perquè estem en un context en què el que prima, preci-
sament, és l’endarreriment de l’edat a la jubilació, estem en
un context en què n’hi ha una agressió permanent al sistema
públic de pensions que està provocant un empobriment ter-
rible de la població, i, especialment, d’un segment dels més
vulnerables d’eixa població, que és la gent gran. Som l’estat
de la zona euro que menys gastem en pensions, tan sols un
8,5% del producte interior brut enfront a un 11% que es
gasta en la zona euro.
I ens diuen que el sistema no és sostenible, ¿val?, i, en

realitat, el sistema és perfectament sostenible. Senzillament
hem de gastar més en pensions, hem de fer allò que ens
diuen, i que és per al que està carregant-se el sistema de pen-
sions, que és posar més diners, és molt senzill, però en
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