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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 10 de
novembre de 2005. Comença la sessió a les 10 hores i 5
minuts. Presideix el Molt Excel·lent Senyor Julio de
España Moya. Sessió plenària número 63. Segona i
darrera reunió.

El senyor president:

Molt honorable president del Consell.
Honorables consellers.
Il·lustres senyors diputats i senyores diputades.
Continua la sessió amb la compareixença del president

del Consell per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parla-
mentaris.

En primer lloc, formula la pregunta l’il·lustre diputat i
síndic del Grup Parlamentari Popular, senyor Castellano.

Por favor, don Serafín.

El senyor Castellano Gómez:

Molt excel·lent president.
Molt honorable president de la Generalitat.
Senyories.
Ser sensibles als problemes de la societat, als problemes

dels ciutadans i de les ciutadanes, als problemes quotidians
i, sobretot també, de tots els sectors productius de la comu-
nitat és una cosa que ha portar-se sempre a debatre en estes
Corts i en esta tribuna. Per tant, per responsabilitat parla-
mentària, no podem donar l’esquena a la greu situació que
està visquent i que ha viscut un sector important de la nos-
tra comunitat, com és el sector pesquer, motivada per l’aug-
ment dels preus del gasoil. Cal dir que a gener de l’any 2005
estava a 0,46 euros el litre i en estos moments està a 0,67
euros el litre, és a dir, en poc més d’un any s’ha duplicat el
preu del gasoil.

I este no afecta sols la pesca, sinó els transportistes, els
agricultors, i, com deia també, ha provocat diverses vagues,
entre altres, dins del sector pesquer, que no sols ha tingut
incidència en este sector, sinó que a més tingué incidència
en el bloqueig dels ports en sectors tan importants com el de
la ceràmica, el del comerç o el de la pròpia agricultura per a
la nostra comunitat.

Per tant, la preocupació que sentim i per la nostra sensi-
bilitat fins a eixa situació, hui li formulem al molt honora-
ble president de la Generalitat la pregunta sobre la valoració
de la situació de l’augment de preus del gasoil que està
motivant en estos sectors, i fonamentalment, i lògicament,
en el sector pesquer.

La realitat és que el sector pesquer necessita imperiosa-
ment d’ajudes que garantisquen la seua competitivitat i una
rendibilitat mínima per a poder seguir vivint. Per això ha
motivat les peticions, entre altres, que es cree un fons de
garantia que permeta la compra de gasoil a 0,27 euros per
litre, mesures per a millorar la competitivitat, l’increment
de controls a les importacions de peix per a evitar la com-
petència deslleial derivada de les pesques il·legals, o la
revisió de les tripulacions mínimes dels vaixells d’arrosse-
gament. Hi ha hagut un contrast molt gran. Estes peticions,
per part del govern socialista, per part del govern central,
ha demostrat una falta total de sensibilitat, limitant-se a
imposar un acord de mínims, notòriament insuficient i que,
evidentment, fa que el sector es ressenta i que no puga eixir
endavant.

En eixe sentit, ja saben que el Grup Parlamentari
Popular ha presentat una proposició no de llei precisament
per a fer-se eco de les reivindicacions dels pescadors de la
nostra comunitat, per a recaptar eixos fons i per a donar les
mesures necessàries per a garantir-los eixa rendibilitat i per
a mantenir, lògicament, els llocs de treball dins del sector.

Mosatros volem donar suport també a totes les mesures
que ha fet el Consell de la Generalitat, que sí, en contrast
al govern socialista, ha sabut de manera eficaç i ràpida
donar respostes, anunciant mesures com promoure la
marca que done a conéixer el peix valencià al mercat, que
facilite la seua comercialització, avançar el pagament de
les ajudes per a parades biològiques o la instal·lació d’es-
tacions de carburant perquè el gasoil siga més barat en els
nostres ports.

Per tant, jo crec que, senyor president, front les soflames
que no porten cap tipus de mesura, a què el govern socialis-
ta, el govern central ens té acostumats, entenen que tractar
de manera quotidiana, de manera seriosa, de manera res-
ponsable els temes que afecten la nostra economia, els
temes que afecten els nostres sectors productius, els temes
que afecten els problemes dels ciutadans, és el que demos-
tra que un govern, com és el Consell de la Generalitat
Valenciana, siga sensible, siga eficaç a l’hora de poder com-
batre tot eixe tipus de qüestions.

És evident que este sector està travessant, degut als
preus dels carburants, unes tensions i unes incerteses de cara
al futur important. I és evident, i d’això animem al Grup
Parlamentari Popular, que s’han de prendre mesures impor-
tants, com les que s’han pres, i garantisquen de cara la futur
sobretot eixa puixança que en tots els sectors de la
Comunitat Valenciana, com ja al final s’ha convençut fins i
tot el propi president del govern, la Comunitat Valenciana
no sols té puixança, no sols va bé, sinó que a més és exem-
ple per a altres comunitats autònomes.

Moltes gràcies.´

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Castellano.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular.
Efectivament és una qüestió molt important. Estem par-

lant d’un sector productiu de la nostra comunitat, la
Comunitat Valenciana, els pescadors, que han tingut un pro-
blema molt greu amb la pujada dels preus del gasoil. El
gasoil és el 60% del cost fix de l’explotació pesquera en els
pescadors de la Comunitat Valenciana. I, per tant, entre
altres coses, el que hem fet és proposar la instal·lació d’un
assortidor en els ports perquè les confraries puguen tindre
uns preus més barats de gasoil. I a més, la possibilitat de
comprar a futur també el gasoil amb avals de la Generalitat
Valenciana.

Són moltes les qüestions a més, juntament a esta qües-
tió, que és una qüestió molt important perquè forma part
d’eixe cost fix importantíssim de l’explotació pesquera, que
són problemes d’este sector: La disminució dels preus, els
costs de producció en alça, la mà d’obra que escasseja, la
sobreexplotació dels recursos existents, i altres qüestions.

Des de fa ja temps s’està intentant amb ajudes moder-
nitzar tota la infraestructura portuària, però fonamentalment

Número 110



Pàgina 3.999 10/11/2005 Número 110

també els vaixells, que és un element fonamental en esta
tasca. I ja s’ha renovat el 50% de la flota, amb una inversió
de 120 milions d’euros. Hi ha ajudes a les confraries, que
augmenten any rere any. I també hi ha altres qüestions
importants com, per exemple, estem treballant per a fer una
marca de qualitat a la Comunitat Valenciana, “peix fresc de
la Comunitat Valenciana”. Tant de bo puga estar en marxa
abans que acabe este any. I a més, també amb ells estem tre-
ballant, per exemple, a través dels recursos econòmics per a
les parades biològiques, que és la comunitat autònoma que
més diners destina per ajudar a les parades biològiques de la
pesca, ací, a la Comunitat Valenciana, o també la realització
d’esculls artificials perquè es tinga eixa possibilitat de ree-
quilibrar la sobreexplotació pesquera.

Tots els sectors productius de la Comunitat Valenciana
són importants, tots per a la Comunitat Valenciana, tots per
al Govern Valencià. Per tant, estar prop d’ells, independent-
ment de la quantitat que significa en el producte interior
brut, és un element fonamental de consideració i responsa-
bilitat de la Generalitat. El treball constant, el diàleg cons-
tant en ells, assumir els seus reptes i els seus problemes és
una qüestió també prioritària per al Govern de la
Generalitat.

Per a nosaltres, per tant, no és una qüestió nova estar al
costat dels pescadors, s’està treballant ja des de fa molts
anys. De fet, per exemple, s’ha signat en l’oficina de la
Comunitat Valenciana a Brussel·les una presència més
intensa per a defendre els nostres interessos en decisions
que corresponen ja a la instància europea i en tot allò que
signifique modernitzar este sector estarem sempre al costat
d’ells. Crec que el diàleg i estar prop dels problemes és la
millor manera de resoldre els problemes en este cas d’un
sector productiu com és el de la pesca. I no el que escoltem
de vegades per part, com hem escoltat estos dies, del govern
socialista, d’una certa displicència respecte a qüestions tan
importants.

Per als pescadors de la Comunitat Valenciana el preu del
gasoil és una qüestió prou important, i també altres qües-
tions. I sempre tindran la proximitat, la mà estesa del govern
valencià, de la Generalitat Valenciana.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lus-

tre síndic, senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
Senyor Pla, té la paraula.

El senyor Pla i Durà:

Senyor president.
Quina valoració fa el senyor president sobre el desenvo-

lupament del Pla valencià de la immigració?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.
Realment molt bo. Primer, perquè hi ha un pla. Després,

perquè hi ha dotació econòmica per a fer possible el desen-
rotllament d’eixe pla. I, en tercer lloc, perquè a més esta

comunitat és una comunitat en estos moments de màxim
nivell, acollidora de persones que vénen de fora. Per tant,
independentment de la qüestió concreta que també hem de
tindre tots a la Comunitat Valenciana, la garantia que esta
comunitat està donant possibilitats a moltíssima gent que
veu a la Comunitat Valenciana el seu futur garantit.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Pla, té la paraula.

El senyor Pla i Durà:

Sí. Gràcies, senyor president.
Com no podia... (Pausa)

El senyor president:

¿Qué ocurre?

El senyor Pla i Durà:

Com era d’esperar, senyor president, una vegada més
posa les coses de color de rosa quan li convé, en este cas
també. I és veritat que hi ha un pla. Però cal recordar a esta
cambra que eixe pla s’ha aprovat dos anys després que fóra
president i quasi tres anys i mig després que l’anunciara el
senyor Zaplana.

Posa les coses de color de rosa o culpa el govern socia-
lista i Zapatero. Encara no ho ha fet avui, però supose que
ho farà després. De color de rosa. Doncs altres comunitats
autònomes estan prou millor que nosaltres en este sentit.
Perquè el pla que vosté ha dit que tenim el tenen abans puc
dir-li exemples de comunitats que són receptores de gent
que ve de fora a treballar, com Catalunya, com Múrcia, com
Andalusia, com el propi Madrid, que ja porten en alguns
casos dos i tres plans avaluats de manera corresponent i de
manera adequada. Vosté està en el primer. Perquè ha passat
dos anys fora de la realitat, de la situació que vivíem.

Zapatero té la culpa, segur, en el tema d’immigració, i en
el tema dels diners i en el tema del que faça falta.

Mire, en estos anys, efectivament, la comunitat ha
rebut 700.000 persones més. Vosté fa referència perma-
nentment a esta dada, que és molt important, perquè signi-
fica que esta comunitat té capacitat per a portar gent ací.
L’altre dia ho va fer en el debat de l’estat de les autono-
mies. Vosté oblida, i jo no crec que eixos 700.000 hagen
vingut en l’any i mig que està Zapatero governant, crec
que no. Estan des de l’any 99, que és quan es va fer el tall
per al sistema de finançament que avui rebem. En eixe
període de temps ha governat el PP, va governar el PP i el
senyor Aznar. I sap el que destinava el senyor Aznar i el
govern del PP a donar suport a les comunitats autònomes
per a facilitar la integració dels immigrants? Li ho dic, si
no ho sap? 8 milions d’euros per a tota Espanya, per a tota
Espanya. I eixos 700.000 estaven ací, evidentment, en
casos... irregulars en molts casos.

El govern d’Espanya actual, el govern d’Espanya ha
propiciat que eixos que estaven ací, a qui els donàvem edu-
cació, a la gent que li donàvem sanitat, i la teníem com ens
correspon a qualsevol persona, a eixa gent se’ls ha regula-
ritzat en aquells casos que s’ha demostrat que estaven tre-
ballant, i per tant, ha contribuït a millorar la capacitat de
reacció i la capacitat de finançament.


