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Seré muy breve, señor conseller, ¿usted apoya a sus compa-
ñeros de Compromís, concejales y senadores, que están en la 
calle apoyando a unos delincuentes y pidiendo libertad para 
delincuentes? ¿Sí o no?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria. (Veus)

Senyories, volen mantindre el silenci i la correcció en esta cambra 
per a que pugam escoltar la resposta del conseller? (Veus)

Té vosté la paraula, honorable conseller.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies.

Gràcies, senyor president.

No he escoltat que condemnen tot això que diuen de mi vostés. 
El primer pas per a ser educat es respectar. I es parlar i deixar que 
parlen els altres amb llibertat. Vostés diuen tot això que jo he dit.

I no diuen absolutament res? No ho retiren? De veritat, 
pensen que som així? (Veus)

No, no ho retiren, ah, molt bé. Eixa és la llibertat que vostés defen-
sen, la d’assenyalar a qui pensa diferent, (veus) la de decidir qui és 
bo i qui és roí, la de decidir qui es valencià i qui no ho és. (Veus)

Vostés pensen que amb cent anys de presó s’arregla alguna 
cosa. (Se sent una veu que diu: «¿Sí o no?») Vostés ho pensen? 
Vostés pensen, que tan patriotes que són que en el seu país hi 
hagen persones que pensen diferent a vostés i que s’acabarà 
posant-los a la presó a tots els que pensen diferent? (Veus)

Pregunte, s’acabarà això? S’acabarà això? (Veus i protestes) No va 
a desaparèixer, facen política. No hem vingut a confrontar, hem 
vingut a parlar, hem vingut a dialogar; això és fer política. Arreglar 
les solucions, moure’s de la seua posició, deixar de confrontar, no 
tindran prou gàbies per a tancar a tots els ocells. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

No en tindran, no les tindran. Sap per què? Perquè s’ha de 
dialogar, s’ha de fer política i s’ha d’acordar per a cosir este 
país, perquè això és el que fa falta. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller. (Veus)

Senyories, continuarem ara amb la sessió de control. Ara... 
(Veus) Continuarem amb la sessió de control, ara amb la 
pregunta que formula en nom del Grup Parlamentari Unides 
Podem la síndica del grup, la il·lustre diputada Naiara Davó, 
per un temps màxim de 5 minuts.

Quan vosté vullga, senyoria.

Quan vosté vullga. Disculpe.

Gràcies, president.

Bon dia. Volia començar donant-li l’enhorabona al senyor conse-
ller Marzà per la tasca que està fent i molta força per continuar 
suportant a les persones mal educades. (Aplaudiments)

 I volia agrair-li també al senyor president per posar calma, 
després de l’aldarull de la senyora Bonig i del senyor Cantó, 
i per posar trellat després de les intervencions del senyor 
Llanos. Gràcies. (Aplaudiments)

Hi ha coses que no poden esperar, l’últim informe del panell 
intergovernamental de l’ONU sobre canvi climàtic no 
podria ser més alarmant. L’informe conclou que el nivell del 
mar augmentarà 2,5 vegades més ràpid que al segle passat 
causant catàstrofes que poden afectar a centenars de perso-
nes a les zones costeres, sobretot ací a la nostra terra, i un 
increment de la temperatura que serà particularment dolent 
ací al Mediterrani.

El panell intergovernamental contra el canvi climàtic ens ha 

se irreversible i que pagaran, sobretot, les classes populars 
de la nostra terra.

Els joves fa mesos que ixen cada divendres al carrer per escri-
dassar-nos que volen un futur digne. Tota una generació ens 
ho demana, és tasca nostra donar-los resposta. Estem davant 
d’un punt de no retorn i n’hi ha, senyor president, dos camins: 
o el camí cap a un sistema verd, just, que respecte el medi 
ambient o el camí cap a un precipici.

Nosaltres tenim clar cap a on hem de caminar, cap a un 
horitzó verd. Perquè si no, hi ha demà però no hi ha futur. Qui 
estima la seua terra estima el seu entorn, i en la comunitat 
hem patit durant massa temps la destrossa de la nostra costa, 
del nostre camp i de la nostra horta. N’hi ha partits que han 
preferit vendre el medi ambient, són els partits que preferi-
xen els diners per damunt de la comunitat i de la seua gent.

No fa falta que els recorde tot allò que van fer els anteriors 
governs, veritat? Menyspreu cap al medi ambient, construc-
ció d’un model econòmic que ens agredeix i que continua 
hui hipotecant-nos com a comunitat. Sí, senyora Bonig, són 
vostés els apòstols de la catàstrofe, aquells que van entregar 
a la comunitat a especuladors i a amics amb unes conseqüèn-
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il·legals, rajola i formigó contra la bellesa natural i contra el 
patrimoni de la nostra terra.

La gota freda que hem patit fa unes setmanes ha posat de mani-
-

gica, amb greus efectes per a la població que totes coneixem. 
Ja sabem que a la dreta no li preocupa l’emergència climàtica i 
encara tenen dirigents que s’atrevixen inclús a negar-la.

No els preocupa perquè poden pagar-se tractaments cars 
per tractar-se els efectes nocius de la contaminació, perquè 
poden permetre’s decidir viure allunyades dels focus conta-
minants i aglomerats, perquè poden viure especulant amb 
la nostra terra. L’emergència climàtica ens preocupa a nosal-
tres, als que viuen de la terra, (veus) als que dia a dia han de 
respirar de l’aire més contaminat de les zones perifèriques.

Des del 2015 tenim govern, senyor president, i des de 2019 
governem a més per fer del Botànic un motor democratitza-
dor i modernitzador de la comunitat. Perquè el Botànic són 
intencions però també són fets, i per això la comunitat tenim 
molt a dir en la lluita contra l’emergència climàtica i per un 

És evident que a la dreta li importa tan poc l’emergència 
climàtica que ni tan sols guarden respecte mentre fem el 
nostre discurs. (Aplaudiments i veus)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

Senyories.

 

Continue i punt...(Veus)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

Demane silenci.

 

Gràcies.

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Disculpe la interrupció, senyoria.

 

Gràcies.

El nostre camp, el camp valencià, és un exemple d’arrelament, 

que l’exploten i que l’espremen. No podem posar en perill 

la nostra sobirania alimentària, els nostres xicotets produc-
tors, l’horta, els secans, les races ramaderes que són capaces 
de pastar en terres no agràries, la pesca artesanal, el nostre 
sistema productiu. Totes i cadascuna d’aquestes coses que 
he nombrat van a ser indispensables per afrontar els nous 
reptes climàtics.

El camp, l’horta, la terra són vida i essència, són ànima de la 
nostra cultura. I la pregunta essencial que ens hem de fer és 
quin model volem per al País Valencià. El model fallit i amic 
de l’infern climàtic popular? O un model de futur verd? Cap a 
on volem dirigir la nostra comunitat, senyor president?

És necessari tindre-ho clar...

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, acabe.

 

...i prendre el camí amb decisió.

Ja acabe. El Botànic ha de continuar sent l’avantguarda de 
polítiques socials però també de la reconstrucció...

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

(Veus)

 

La formule.

...institucional. Per això, senyor president, li preguntem, 
quines són les mesures plantejades pel Consell, (se sent una 
veu que diu: «No he interromput») en coordinació amb altres 
administracions, en resposta a la declaració energètica de la 
Comunitat Valenciana? (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria. (Veus)

Contestarà el president del Consell. (Veus i soroll)

Senyories, vull informar que la síndica del Grup Parlamen-
tari d’Unides Podem ha tingut 1 minut de més per a que està 
interrompuda sistemàticament. (Aplaudiments) Segurament 
si no haguera estat interrompuda...

 
El senyor vicepresident segon:

¿A ella no la han estado interrumpiendo?

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

No, cap altre orador.
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El senyor vicepresident segon:

¿A ella no la han estado interrumpiendo?

El senyor president de les Corts Valencianes:

No.

El senyor vicepresident segon:

Va, claro.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Afortunadament, tenim un vídeo, està tot gravat. Els reco-
mane que ho miren, com el VAR en el futbol i aixina eixirem 
de dubtes. (Aplaudiments i protestes)

I demane, com sempre, silenci i respecte als oradors. (Veus)

Té vosté la paraula, president.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyora Davó.

La veritat és que hui s’evidencia clarament quina ha de ser 
l’agenda del futur i quina és l’agenda del passat. I, efectiva-
ment, esta és una qüestió central, és la qüestió central.

I, efectivament, poden hi haver també moltes mirades perquè 
no n’hi ha receptes úniques per a res. Però es cert que, efecti-
vament, si no situem esta qüestió com la qüestió central ens 
equivocarem.

Com vosté sap, el passat 6 de setembre el Consell aprovà la 
declaració d’emergència climàtica assumint la responsabilitat 
de dotar un major impuls a la lluita contra el canvi climàtic. 
La declaració assumida plenament per tots els membres del 
Consell dona resposta a les demandes de la societat civil, 
plasma formalment l’emergència climàtica i aborda la crisi 
ecològica d’una manera transversal.

El canvi climàtic és l’amenaça més urgent, ho hem d’abordar 
junts com a societat. I una amenaça –com vosté ha dit bé– 

Li ho devem a eixes noves generacions, a la joventut que està 
–com vosté deia– lluitant per una transformació econòmica 
sostenible i que exigix una transició energètica cap a una 
economia baixa en carboni.

És necessari prendre mesures addicionals a les que s’han 

les decisions que probablement no s’han pres en els darrers 
cinquanta anys. Hem de ser capaços, per tant, de conjugar 

creixement econòmic i desenvolupament amb sostenibilitat, 
un desenvolupament sostenible.

I en eixe marc és en el qual hem posat en marxa, també, en 
el diàleg social, perquè és molt important el diàleg, un quart 
pilar del diàleg social en la mesa general.

El vicepresident segon al front estarà cohesionant eixe debat 
que és necessari, en el qual hem de comptar amb els empre-
saris, amb els sindicats, amb el conjunt de la societat, en un 
diàleg permanent.

Ara no només es tracta ja de parlar del nou model econòmic, 
que és fonamental. No es tracta només de parlar de l’estat del 
benestar. Es fonamental parlar de la sostenibilitat en tots els 
àmbits mediambientals.

A més a més, hem augmentat les competències de l’antiga 
conselleria de medi ambient, incloent la transició ecològica. A 
la nova estructura, se suma la conselleria d’habitatge i arqui-
tectura bioclimàtica. Perquè efectivament són fonamentals 
les ciutats en el nou projecte.

També, junt a la conselleria d’economia sostenible i la de terri-
tori i mobilitat, conformen eixa xarxa institucional que ha de 
convertir-se en una eina transversal absolutament compromesa 
en unes polítiques públiques marcades per la sostenibilitat.

Senyora Davó, calfament global, disminució de recursos hídrics, 
regressió de la costa, desaparició d’ecosistemes i pèrdua de 
biodiversitat. Estes prolongades sequeres, en alternança amb 
greus inundacions, com de les quals vosté parlava.

La DANA, que va assolar una part fonamental de la nostra 
comunitat, és un exemple lamentable de com el canvi climàtic 
agreuja les conseqüències d’estos episodis.

Precisament vaig tindre ocasió de traslladar directament la 
setmana passada estes qüestions al vicepresident primer de la 
Comissió Europea, Franz Zimmermann, que és el nou comissari 
per a un acord verd europeu. Se situa també en l’agenda euro-
pea com una qüestió fonamental el nou acord verd.

I demà anirem a la Vega Baixa perquè el comissari conega de 
primera mà els efectes de la gota freda i es reunixca amb alcal-
des i alcaldesses. En eixe encontre ja li vaig proposar que la Unió 

Perquè, davant de l’emergència climàtica, el Mediterrani 
està més feble, i vosté ho ha explicitat amb tota claredat. 
Per això, és fonamental que totes les institucions treballen 
en una direcció comuna.

Recents estudis, a més, ho validen. Diuen que on més efectes hi 
haurà en els propers temps serà precisament en el Mediterrani. 
Per tant, necessitem el suport europeu per a tot el Mediterrani, 
no només per a la Comunitat Valenciana.

I en eixe marc, inserim l’estratègia valenciana d’emergència 
climàtica. Totes les conselleries tenen una mirada mediambien-
tal i treballen en mesures com les següents.

En primer lloc, el Consell presentarà la llei de canvi climàtic 
i transició ecològica, com a eina cap a la descarbonització, la 
reducció d’emissions i l’impuls de les energies renovables.
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En segon lloc, es posarà en marxa el tercer pla de sanejament de 
la Comunitat Valenciana.

En tercer lloc, ja està en execució el pla autonòmic de segella-
ment d’abocadors.

En quart lloc, se posa en marxa ja el pla d’energia sostenible.

I en cinqué lloc, també el pla d’autoconsum.

També hi haurà un pla d’impuls al vehicle elèctric i al desple-
gament de tota la xarxa de recàrrega.

de temps no puc dir-li. Una de elles, fonamental, és la que 
està prenent la conselleria d’educació, perquè és també una 
qüestió bàsica d’educació.

És una qüestió fonamental que els xiquets i les xiquetes 
assumixquen tot el que són els reptes del futur. Espere que 
ningú ho considere adoctrinament.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

de l’ordre del dia, el punt vuité.

Elecció del síndic o síndica major de la Sindicatura de Comptes

El senyor president de les Corts Valencianes:

Passarem al punt nou. Convide que ens acompanye el 
Consell, perquè anem a procedir a un punt molt important, 
que és l’elecció del síndic o síndica major de la Sindicatura de 
Comptes. El procediment està contemplat en l’article 24 de la 
llei de la Generalitat 6/1985, d’11 de maig, i l’article 182 del 
Reglament de les Corts Valencianes.

La votació se formularà mitjançant paperetes. Llegirem en 
primer lloc. Anem a cridar-los, senyories, en ordre alfabètic, 
per part de la secretària primera de la mesa, i procedirem a 
la votació. Sí, cridarem a votació. Només una papereta. Cada 
diputat utilitzarà una papereta només per a…

Efectivament, d’acord amb la llei que vam aprovar, se tria el 
síndic major entre els síndics actualment en funcions. Però 
s’ha d’esprimir una de les paperetes.

Anem a cridar-los a votació. Si els sembla bé, podríem fer 
l’entrada a votació per la part de la dreta de la presidència, la 
seua esquerra, i eixiríem per la part dreta.

Secretària, pot cridar a votació.

 
(La secretària crida per ordre alfabètic les diputades i els diputats 
perquè depositen la papereta en l’urna)

(El president fa l’escrutini)

Senyories, realitzat l’escrutini, els comunique que el resul-
tat ha sigut el següent: paperetes en blanc, 26; paperetes 
amb el nom de Vicent Cucarella Tormo, 67. Per tant, és reele-
git o renovat com a síndic de Greuges l’il·lustre senyor Vicent 
Cucarella... (Algú diu: «Com a síndic major...») De Comptes, com 
a síndic major de Comptes. He dit de Greuges... De Comptes 
–perdó–. (Aplaudiments) Síndic major.

El senyor president de les Corts Valecianes:

Senyories, passarem al següent punt –ens queden dos punts 
en l’ordre del dia–. En primer lloc, el punt 10... (Veus)

Senyories, passem al punt número 10, que és la presa en 

Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2019, presentada pel Grup 
Parlamentari Popular. 

Escoltarem, en primer lloc, el criteri del Consell, que el llegirà 
el secretari segon de la Mesa, il·lustre diputat Luis Arquillos.

Escoltarem el criteri del Consell, senyories.

Quan vosté vullga.

El senyor secretari segon:

Gracias, señor presidente.

«El Consell, en la reunión celebrada el día 20 de septiembre 
de 2019, acordó manifestar a las Corts Valencianes su crite-
rio desfavorable a la toma en consideración de la proposición 

-
bre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, registro 

lo que comunico a estas Corts mediante escrito registro de 
 

de 2019.

Si sus señorías no tienen inconveniente, pasaríamos al 
debate de la iniciativa.


