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he utilizado mal el verbo… (remors) Sí, sí, claro que voy al
grano. (El senyor president colpeja amb la maceta)
El otro día, presentando ese mapa, le digo, me encontré
con un viejo e ilustre personaje de la política valenciana del
Partido Socialista, que hizo exactamente lo mismo cuando
yo estaba en el Ayuntamiento de Valencia como concejal de
la todavía hoy alcaldesa y por muchos años, Rita Barberá.
Me acuerdo perfectamente. Y recordé aquella campaña que
la misma persona, ahora a nivel autonómico, puso en marcha a nivel municipal. No volvió a repetir en las listas municipales, y la diferencia electoral entre el Partido Popular y el
Partido Socialista por aquella campaña fue absolutamente
trágica para el Partido Socialista. (El senyor president colpeja amb la maceta) Yo lo que les digo es que el camino
emprendido es el mejor camino para nosotros para que ustedes sigan estando donde están, en la oposición. (Protestes.
El senyor president colpeja amb la maceta)
Y respecto del Ivex, para terminar, porque parece importante, decirles que es un instrumento fundamental para la
exportación de la Comunidad Valenciana. Que son más de
200 empresas las que han recibido ya ayudas para seguir
presentes en el mundo. Que ha puesto en marcha 154 proyectos. Que hay convenios con doce asociaciones empresariales, con los consejos de cámaras y con los consejos reguladores. Que en estos momentos hay más de 200 proyectos
de internacionalización y que, además, más de 2.500 empresas han recibido servicios del Ivex. Ese es el Ivex en el que
cree el gobierno de la Generalitat. Parece ser que ustedes
creen en otro tipo de Ivex. Allá ustedes, allá ustedes.
Nosotros, ante una entrevista de estas características, lo primero que hemos hecho es ir al fiscal. Usted, ante una imputación directa de un compañero suyo de partido, sigue sin
decirnos qué va a hacer con él.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Estimada secretaria, señora Ninet Yo solo digo una cosa
para el orden de esta Mesa: las interrupciones que se tengan
a la persona que esté en la tribuna serán tenidas en cuenta en
los tiempos, lógicamente, que luego se pasen.
Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa. El senyor Ribó té
la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, jo volia començar fent-li propostes, però
no puc començar aixina perquè vosté no accepta la realitat i,
per tant, no me queda més remei que començar a recordar-li.
Mire, una primera afirmació. Estem vivint l’etapa de
més corrupció d’este país des de la vinguda de la democràcia. Li repetisc, l’etapa de més corrupció d’este país des de
la vinguda de la democràcia. (Aplaudiments)
Li vaig a recordar alguna cosa, per a recordar-li tota la història. (El senyor president colpeja amb la maceta) Senyor
Cartagena, conseller dimitit o fet dimitir degut a un tema no
resolt de frau fiscal. Senyor Cervera, dimitit o fet dimitit per
una denúncia que presentà el nostre grup. Li recorde un senyor de Castelló, anomenat Carlos Fabra, president de la diputació i del seu partit, especialista en els passadissos del ministeri per a ajudar desinteressadament els seus amics, que desinteressadament li paguen els seus serveis de mediació, com
bé diu el codi ètic del Partit Popular. Dos processaments en
marxa. Tot un fenomen i tot un especialista.

Li recorde l’alcalde d’Oriola, diuen que viu en un xalet
d’un constructor, diuen que condueix un cotxe de luxe deixat pel constructor, que, curiosament, el Tribunal Superior
de Justícia anul·la un pla parcial que, coses de la vida, s’havia adjudicat a l’esmentat constructor.
Alcalde de Torrevella. El pobre va adquirir uns terrenys
en Almoradí per casualitat, per casualitat, en un procés
urbanístic que li han generat uns beneficis de 5,2 milions
d’euros, prop de 900 milions de pessetes. Què mal pensats
que som! Si ell no sabia res del tema i nosaltres volem linxar-lo. Què mal pensats que som! Mire, fa vosté molt bé,
senyor president, de protegir-lo, deixar-lo que el Nou
d’Octubre puga rebre un premi d’una associació de
Torrevella, que no era seua, d’una associació, manifestar el
seu recolzament en el centre de desenvolupament turístic.
Què passa amb les factures de Terra Mítica? Han eixit
avui i no m’ha donat molt de temps a llegir-lo. És un tema
d’avui i no m’ha donat molt de temps a llegir-lo.
Mire, l’últim, el cas Ivex. Recorda vosté que la meua
companya Glòria Marcos va haver d’anar amb magnetòfon
a vore el contracte de Julio Iglesias? Que no li ensenyaren
més que el contracte A de 375 i no li ensenyaren el B de
660? Per cert, un comportament, el del senyor Such, molt
paregut al del senyor Font de Mora amb Ciegsa.
Perfectament paral·lel i comparable. (Veus)
Senyor Camps, vosté no és Zaplana. Vosté tampoc és
l’anterior vicepresident d’economia que va lliurar els recursos. Es ratifica en el fet que assumeix de la A a la Z la gestió
de l’Ivex des que governa el Partit Popular? Es ratifica? No
creu que darrere d’este compte blindat podria estar qualsevol, des de la i d’Iglesias a la zeta del que siga? Es ratifica?
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gràcies, senyor president.
Perdone, senyor Ribó, però és que encara no m’ha fet la
pregunta i no sé exactament quina es la pregunta. (Remors) Jo
tinc ací una pregunta i el que ha fet és el que fa normalment,
que és una mena de barreja de coses. Però encara no m’ha dit
exactament quins són els temes, els casos, les qüestions, encara no ho sé, no ho sé, de la pregunta. M’agradaria, per favor,
que a esta cambra, ja que vosté ha fet la pregunta, diga exactament de què estem parlant, exactament, i les proves, per favor.
I ja prenem nota en funció del que vosté mos diga.
Gràcies.
Gràcies, senyor president. (Protestes i aplaudiments)
El senyor Ribó i Canut:
Senyor... (inoïble per motius tècnics) la pregunta per escrit
i crec que sap llegir en valencià. Per tant, la té perfectament i
la tenen tots els diputats: quines mesures va a prendre per
intentar posar mesures a la situació que li he descrit abans?
Mire vosté, senyor Camps, el sistema democràtic exigeix l’assumpció d’un compromís ètic per part dels polítics,
un compromís ètic entre els governants i governats basats
en la confiança recíproca.
Mire vosté, el clima que li he descrit abans per les denúncies constants i irregularitats, avui una altra, en la política
valenciana recent, ha derivat en la pèrdua de confiança, que
abasta fins i tot les institucions representatives. Li vaig a posar
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un exemple, mire vosté, quan un diputat abandona el seu grup
parlamentari, del Partit Popular, i dona com a motiu o com a
excusa –nosaltres no anem a jutjar-lo, el nivell i els problemes
de corrupció política existents en el seu partit: “Me voy del
Partido Popular por la corrupción”, va ser la seua frase.
Mire, nosaltres, des d’Esquerra Unida-Els VerdsL’Entesa, li demanem una acció decidida en el camí de la
recuperació moral a partir dels valors ètics de la democràcia, que ha d’inspirar l’acció dels que assumim les tasques
polítiques, i li ho demanem en tres direccions.
Primera, que assumixca les seues responsabilitats com a
president del Consell i del Partit Popular: l’Ivex, els pagaments de Julio Iglesias, són reals; el president de la
Diputació de Castelló, els seus dos processaments, no és
una fabulació; l’alcalde de Torrevella i d’Orihuela estan en
processos de veritat; Terra Mítica diuen avui els diaris que
és de veritat, són casos greus.
I, mire vosté, jo li volia plantejar també, li volia deixar
també un codi ètic del Partit Popular, i l’hi vaig a donar per
si vosté de veritat l’ha perdut. (Pausa)
Mire vosté, jo li demane concretament, en primer lloc, que
revise la introducció, moltes de les frases les he copiat jo, espere que no em demande per copiar-ho. L’article cinqué, lligga’l
per favor, fa olor a Fabra, vosté el va a aplicar? De veritat, eh?
Allò de posar a disposició el càrrec, està directament relacionat
amb determinats alcaldes, ho va vosté a aplicar? Allò de fer
comissions d’investigació interna, ho va vosté a aplicar?
L’article desé, una altra vegada està directament relacionat amb
Fabra, ho va vosté a aplicar o s’han oblidat d’este codi ètic?
El senyor president:
Vaya terminando, señor Ribó, por favor.
El senyor Ribó i Canut:
Jo li demane en tercer lloc, tercera proposta que li vull
fer, que permeta a aquestes Corts...
El senyor president:
Senyor Ribó...
El senyor Ribó i Canut:
...que puguen tractar els temes sense entrebancs, sense
limitacions, sense censures, com hem patit fins ara, eh?,
perquè hem patit tot això.
S’ha de donar la informació, s’ha de permetre el debat
encara que comprenem que els resulte molest.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Doncs, li volia contar més coses, però, en fi...
El senyor president:
Yo les ruego a los señores síndicos y a los oradores que no
actúen tratando de marcar la imagen (veus), saliéndose... Sí,
sí, perdón, utilizando las entregas de documentos aquí en la
cámara en directo para... (remors i veus) Yo... Miren, este presidente piensa que, igual como deben de tratar de proteger su
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capacidad de expresión en libertad, lo que no tiene razón de
ser es que se utilice la tribuna para conseguir otras cosas.
(Remors) Por favor, por favor...
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
La verdad es que, señor presidente, también iba a hacer lo
mismo, pero no lo voy a hacer porque usted nos ha pedido que
no hagamos esas entregas de documentos. (Veus) Iba a entregarle al señor Ribó esta sentencia, este auto, en el que entre
otras muchísimas cosas, una jueza le llama “demagogo”, dema-go-go... (Veus. El senyor president colpeja amb la maceta)
Mire, ahora explicaré esta cuestión, señor Ribó, porque
es importante que los que dirimen...
El senyor president:
Por favor, la coreografía...
El senyor president del Consell:
...al final, son los que retratan a los personajes, y usted
está retratado como personaje de la política valenciana, retra-ta-do como demagogo, y ahora se lo diré.
Vamos a ver, una sociedad como la nuestra, estado de
derecho, tiene que solucionar aquellas cuestiones de dudas
donde se solucionan, y, de hecho, quiero recordar una vez
más que dos cuestiones (veus) que tanto jaleó (el senyor
president colpeja amb la maceta) el Grupo Socialista, terminaron de forma favorable en los tribunales para el Ivex.
Por lo tanto, lo que les pido es que no adelantemos acontecimientos. ¡Para el Ivex, los dos casos!
Y así como no me ha dado las gracias por el tema del
valenciano en Europa, todavía no ha pedido perdón por esas
dos cuestiones (veus) que los tribunales... (Aplaudiments)
...Dijeron que el Ivex tenía razón, como ocurrirá ahora. Y
ustedes siguen la estela (el senyor president colpeja amb la
maceta) de personajes sospechosos (veus), siguen la estela de
personajes llenos de sombras, siguen la estela ¡de lo peor que
tiene nuestra sociedad! Y ya veremos qué ocurre al final
siguiendo esa estela: una vez más, la catástrofe política de los
grupos de la izquierda en la Comunidad Valenciana. Por cierto, una suerte para la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Mire, señor Ribó, ha vuelto a subir a esta tribuna y no
se ha atrevido, para nada, a decir exactamente en qué y
dónde acusa a nuestra administración de lo que usted dice
acusar, ¡para nada!, ¡porque no hay nada!, señor Ribó. Le
digo, porque ha utilizado usted una triste, dramática y trágica historia de un miembro del Gobierno de la Generalitat
que, ¡por su culpa! dejó por honestidad el cargo de responsable de una parte de la administración como conseller
de Sanidad, ¡por su culpa!, y no ha pedido perdón ni a esta
persona, ni a su familia, ni a nosotros, que somos sus compañeros de partido. (Aplaudiments)
Lo persiguió, por cierto, lo persiguió con la delación y la
inquisición, dos pilares sobre los que se sustenta buena parte
del proyecto político que usted dice defender. Y, al final,
hubo un auto, que yo, con el permiso del señor presidente, le
haré llegar, un auto, por si no se acuerda, en el que entre otras
cosas, la jueza dice: “Las acusaciones no han podido acreditar la autoría del ilícito, no habiendo llegado siquiera a sembrar la más mínima sombra de duda sobre la existencia de
indicios racionales de criminalidad. Esta juzgadora no llega
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a tildar la conducta de Joan Ribó y de Esquerra Unida como
de mala fe, pero sí es digna de ser calificada de temeraria. La
conducta del querellante se merece ser reprochada, a juicio
de la presente juzgadora se considera demagógica la actitud
de la parte querellante”, (aplaudiments) y como yo creo que
el resto de mis compañeros pensamos que su actitud es
reprochable, es demagógica, es contraria a la buena fe y, además, es temeraria. Eso es lo que usted representa en estos
momentos, ¡demagogia!, y además actitudes temerarias.
Miren, yo tengo la absoluta tranquilidad de dos cosas, de
la honorabilidad y la honestidad de todos mis compañeros; y
de la segunda, de que los jueces y las juezas seguirán poniéndole a usted en el lugar donde le corresponde entre esos personajes temerarios, reprochables y, además, demagógicos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspende el pleno durante unos quince minutos.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 42 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 10 minuts)
Debat de totalitat del Projecte de llei de la Generalitat del
sector audiovisual. Esmena a la totalitat presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra
Valenciana: Entesa
El senyor president:
Se reanuda la sesión.
Siguiente punto del orden del día: debate de la totalidad
del Proyecto de ley de la Generalitat del sector audiovisual.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra
Valenciana: Entesa, Boletín Oficial de las Cortes
Valencianas número 146, registro de entrada 38.366.
Tiene la palabra para presentación del proyecto de ley
por el Consell el honorable señor conseller don Esteban
González Pons.
El senyor conseller de Relacions Institucionals i
Comunicació:
Senyor president.
Senyories.
Tinc l’honor de presentar el Projecte de llei de l’audiovisual valencià a la cambra, una realitat que haguera segut
impossible aconseguir sense el treball previ de l’actual consellera de Benestar Social, Alicia de Miguel, y el sector de
l’audiovisual valencià, impulsant el Llibre blanc de l’audiovisual la passada legislatura.
El projecte de llei que hui es debatrà per primera vegada en
esta cambra respon a la necessitat d’establir un marc jurídic
estable i sòlid per a un sector que s’està demostrant clau en
l’auge de la nostra economia, el sector audiovisual.
Senyories, m’agradaria aclarir des d’esta primera intervenció, que este no és un projecte de llei del Consell i, per
més que siga coincident amb el programa del Partit Popular,
tampoc és un projecte de llei del Partit Popular. És el projecte de llei del sector audiovisual valencià, en la mesura en
què ha segut pactat amb totes les associacions de l’audiovisual de la Comunitat Valenciana. És un projecte pactat, de
consens, i espere i desitge que eixe consens siga assumit
també pels grups parlamentaris de la cambra.
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Jo entenc perfectament l’esmena de totalitat, així com
totes les esmenes parcial que s’han presentat, i després del
debat d’esta esmena, espere que comencem un diàleg que
siga profitós per a arribar a un acord, perquè l’audiovisual
valencià es mereix un consens entre tots els grups de la cambra. A mi m’agradaria que es retirara l’esmena de totalitat,
però si això no ocorre, tampoc passa res, podem continuar
parlant i el que importa és el final del camí i no el principi
del camí. Comencem a treballar en una llei que ja ha segut
pactada fora de la cambra i el Govern té d’estar a l’altura del
que ha ocorregut fora de la cambra i espere que els grups
parlamentaris ens acompanyen en este camí.
Després de prop de dos anys de conversacions, la
Generalitat ha arribat a un gran consens amb el sector, que
no seria responsable que es trencara en esta cambra. Este
projecte, senyories, ve amb l’aval de les principals entitats
de l’audiovisual valencià i les principals associacions de
consumidors i usuaris de la nostra comunitat. Crec que l’esforç ha valgut la pena, perquè ens ha permés a tots aconseguir un ampli acord en qüestions com les polítiques de
foment de l’activitat de l’audiovisual a la nostra comunitat.
I ja dic, la disposició del Consell és plena per a arribar al
consens i este projecte de llei hui és només que un projecte
de llei en tràmit, que no importa com entra en la cambra,
importa com eixirà de la cambra i, per tant, ara la cambra té
l’oportunitat de consensuar, de parlar, d’arribar a acords, de
continuar treballant en allò que ens han deixat servit els
agents socials i els representants de la comunitat autònoma,
el Consell de la Generalitat.
Senyories, el món al que estem obligats a anar, perquè és
el món del futur, és el món de l’audiovisual. Cada vegada
menys és el món de la paraula escrita, cada vegada més és
el món de la imatge, fins al punt que els jóvens, ara mateix,
en els seus telèfons mòbils, cada vegada escriuen menys
paraules i cada vegada dibuixen més pictogrames.
Llibertat i pluralisme han de ser també condicions essencials de l’ecosistema del sector audiovisual en el futur. Si
això ja era una necessitat abans, ho és més encara per al
futur, perquè una societat democràtica té de tindre llibertat i
pluralisme com a màximes fonamentals, i si anem a comunicar-nos més per la imatge, devem cuidar més la llibertat i
el pluralisme en el món de les imatges.
A continuació, senyories, voldria resumir breument els
elements bàsics de l’avantprojecte que hui tinc l’honor de
presentar a la cambra.
En primer lloc, el projecte suposa la regulació integral
del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, a fi de
potenciar la creació, producció, comercialització i difusió
de l’audiovisual valencià, a l’entendre que tal sector resulta
estratègic des del punt de vista social, econòmic i cultural.
Així mateix, posem en marxa també una regulació en profunditat de l’organització administrativa valenciana en matèria
d’audiovisual, remetent a una llei posterior la creació del
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, tal i com
ha segut pactat pels grups parlamentaris en la negociació de la
reforma de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
El projecte preveu també la creació del Consorci
Audiovisual de la Comunitat Valenciana, organisme públic
creat i integrat per les distintes administracions públiques i
clarament demanat pel sector i que jo crec que el sector té
més d’una i de dos i de tres raons per a demanar. Este consorci audiovisual el que vol és potenciar el desplegament
del sector audiovisual a la comunitat i promoure la creació
d’una oficina de l’audiovisual, allò que els professionals
nomenen la film commission, que fomente i facilite els
rodatges a la Comunitat Valenciana. Es tracta, sense cap

