
Pàgina 5.414 15/06/2006 148Número

l’acord de la carrera i desenrotllament professional del per-
sonal sanitari. O els plans de competitivitat dels sectors pro-
ductius de la Comunitat Valenciana. O el pla Millorar,
també per al nostre camp. O l’acord sobre residus sòlids
amb el PSOE, el Bloc, la Cierval, o tots els municipis de la
Comunitat Valenciana. O els convenis signats amb ajunta-
ments, entitats financeres, promotors, caixes d’estalvi, sin-
dicats, per a la promoció de milers de vivendes protegides.
O inclús el conveni amb els ministeris del govern
d’Espanya, entre altres coses per a inversions en matèria de
carretera.

Tres anys de prosperitat, perquè hem crescut més que
ningú a tot Espanya i per damunt de la mitjana europea.
Perquè hem creat més de 100.000 llocs de treball cada any
d’esta legislatura. Perquè estem desenrotllant el pla d’inver-
sions més ambiciós de la història de la Comunitat
Valenciana, i perquè la nostra projecció en el món és una
realitat. Perquè tenim propostes de sòl industrial per al futur
també de la nostra economia, molt importants. I perquè a
més som una comunitat autònoma en estos moments amb la
menor pressió fiscal de tota Espanya, on a més anem a
suprimir l’impost de donacions i successions.

I perquè a més... (aplaudiments), perquè a més hem
posat en marxa una xarxa de parcs científics al nostre terri-
tori, i perquè a més som la comunitat autònoma amb major
percentatge de territori protegit de tot Espanya, de tot
Espanya.

Tres anys d’oportunitats per a totes les persones. Més
col·legis, 200 nous col·legis; més hospitals i centres de
salut; més actuacions en vivenda que mai en tota la història;
més atenció a les persones majors (el president colpeja amb
la maceta) i les persones que necessiten de l’ajuda dels
altres. I, en definitiva, més gasto social que mai també en
tota la nostra història.

A més, i jo crec que és important respecte del que és la
defensa dels nostres interessos, una defensa constant i con-
seqüent del que és el present i el futur de la nostra comuni-
tat. Tres anys defenent l’aigua per al futur de la Comunitat
Valenciana, i tres anys defenent també les inversions en xar-
xes de comunicació necessàries per al futur de la prosperi-
tat de la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

Tres anys reclamant tracte igual a la Comunitat
Valenciana que a la resta de les comunitats autònomes, que
per culpa d’un govern insolidari en estos moments tenen
tractament diferent al nostre. I també de reivindicació dels
diners que corresponen per a mantindre el nostre sistema de
benestar, per l’augment espectacular que ha tingut la
Comunitat Valenciana en nombre de persones al llarg d’es-
tos anys.

I també tres anys de defensa de la nostra personalitat i de
la nostra singularitat com a valencians. Jo crec que ha sigut
també un dels actius més importants d’un govern que ha
estat a l’altura en la defensa, una vegada més, de la nostra
personalitat, entre altres coses que a Europa es parle de
valencià i no d’altres qüestions.

Bé, són tres anys de gestió al servici de tots els valen-
cians, que el que fan és obrir la porta a més anys per a con-
tinuar en este camí de prosperitat i de futur per a tots.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

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

tríssim síndic, senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
Senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Gràcies.
Senyories.
Tres anys d’anuncis, tres anys de propaganda, tres anys

d’engany. (Aplaudiments) Donar aparença de veritat a una
mentira permanent, per això li formulem la pregunta hui. I
tres anys també, senyor Camps, de por; de por a conéixer
la veritat. Perquè vosté despatxa el debat polític en estes
compareixences, on evidentment l’única cosa que pretén
és el titular per a Canal 9 i res més. I fuig del debat i dels
arguments.

Vosté té pendent de comparéixer en esta cambra per a
debatre, i per tant per a argumentar, en Terra Mítica, en el
cas Ivex, i per a donar compte de què ha passat amb les cinc
persones que moriren a Massamagrell.

Vosté, senyor Camps, ha impedit comissions d’investiga-
ció en esta cambra per a debatre i per a argumentar. I vosté,
senyor Camps, ha impedit que esta cambra tinguera una ofi-
cina pressupostària, que de manera clara explicara els ciuta-
dans què està passant amb la gestió dels diners públics de la
Generalitat. I vosté, senyor Camps, no ha estat capaç –jo hui
ho anuncie que és un compromís que adquirisc ací per a par-
tir de maig del 2007–, de generar una agència d’avaluació de
les polítiques de la Generalitat, per a impedir precisament, per
a impedir l’engany i la mentira, perquè un òrgan independent
diga on estan eixos anuncis, què ha passat amb els anuncis,
què ha passat amb els plans de veritat.

Anuncis n’ha fet vosté de tot tipus en estos tres anys.
Anuncis per a aconseguir vots: «El AVE és una realidad»,
va fer vosté eixe anunci quan estava a l’1,5% d’execució.
Hui acaba de dir ací també una altra cosa: més hospitals. On
estan eixos hospitals? En maqueta o en una primera pedra
després de tres anys? (Aplaudiments) O anuncis per a des-
viar l’atenció dels ciutadans.

Mire, quan estava Terra Mítica en suspensió de paga-
ments, vosté no va tindre altra ocurrència que fer el següent
anunci: que anava a construir l’esfera armil·lar, i un megaes-
pai a Castelló, en el moment en què tenia vosté un dels prin-
cipals projectes del seu govern del PP en suspensió de paga-
ments fruit del fracàs de la gestió del seu govern. I, el que
és més greu, va dir que havia posat en eixe mateix moment,
va dir que havia posat ja en el mercat 46.440 vivendes de
protecció oficial.

Senyor Camps, anuncis d’esfera armil·lar, plans que no
es complixen, i en el cas que mos ocupa, per això hui li for-
mulem altra vegada la mateixa pregunta. Vosté no pot vin-
dre a esta tribuna a contar mentires. No pot vindre. Ha de
donar clarament explicació a la ciutadania del que està fent.
Vosté no pot vindre ací la setmana passada i dir que tenia
105.000 vivendes. Però anem a vore, senyor Camps, vosté
s’ho creu? O que els tipus d’interés eren responsabilitat del
govern socialista.

Mire, la pregunta, ¿quantes vivendes de VPO, de veritat,
s’han executat en esta legislatura i quina valoració fa vosté
del ritme d’adjudicació? Per tant, no confonga la gent i no
pretenga tornar a enganyar. No diga ni clave vivendes usa-
des, o vivendes a les quals únicament i exclusiva s’ha pintat
la façana, i això el conseller ho sap molt bé, l’exconseller.
Quantes vivendes de protecció oficial, noves, s’han acabat?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula senyor president.



148Número 15/06/2006 Pàgina 5.415

El senyor president del Consell:

Gracias, presidente.
Señorías.
Señor Pla.
Aquí los únicos que están engañando a la Comunidad

Valenciana son los que nos han quitado el agua del trasvase
del Ebro. (Aplaudiments) Eso es engañar, eso es engañar. Y
respecto de los datos objetivos, vaya usted a las 275.000
personas que durante estos tres años han encontrado traba-
jo, y dígales si ese es un dato objetivo o no lo es.

Señor Pla, le voy a dar, no mi valoración, sino la de una
administración independiente, la del Ministerio de la
Vivienda del gobierno socialista de España, que dice que el
cumplimiento en materia del Plan de la vivienda en la
Comunidad Valenciana es del 170% de cumplimiento y eje-
cución. (Aplaudiments)

En fin, como usted me habla, como usted me habla de
organismos independientes, so pena que usted piense que la
ministra de Vivienda está a favor –que lo estaría si viviese
aquí, o no lo sé tampoco– del Partido Popular en la
Comunidad Valenciana, éste es un dato objetivo.

Pero le voy a decir algo que me parece muy impor-
tante, y luego le haré el desglose, señor Pla. Lo digo para
contrastar las políticas de vivienda del Partido Socialista
y las políticas de vivienda del Partido Popular. Donde
ustedes dejaron, donde ustedes dejaron a más de 1.000
familias sin vivienda en Mas del Rosari, hoy se están
construyendo 1.300 viviendas. ¿Se acuerda usted del
escándalo de las viviendas protegidas en las legislaturas
del Partido Socialista, señor Pla? ¿Sabe usted el agujero
que se encontró el Partido Popular en materia de política
de vivienda cuando llegamos en el año 1995 al gobierno
de la Generalitat? 4.500 millones de pesetas de agujero el
Plan de la vivienda del Partido Socialista.
(Aplaudiments)

Esto, señor Pla, son datos objetivos. Donde 1.000
familias se quedaron sin vivienda, hoy, en el Mas del
Rosari, en el mismo lugar, se están construyendo 1.300
viviendas. Y donde hoy dice el Ministerio de la Vivienda
que hemos cumplido el 170% del plan previsto en con-
venio con el Ministerio de la Vivienda, con el Gobierno
de España, ustedes dejaron un agujero de 4.500 millones
de pesetas.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Com sol ser habitual, vosté no contesta mai a la pregun-
ta que li fan, no contesta! Jo li he preguntat, quantes viven-
des de protecció oficial? No, no. No ha contestat, el 170%.
No és veritat això, senyor Camps.

El Ministeri de Vivenda –atenga–, el Ministeri de
Vivenda, però el Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi
d’Arquitectes, i la seua pròpia conselleria diuen una xifra
que és inqüestionable, senyor Camps, una dada que vosté no
pot rebatre ací.

Vostés, a data de hui, sols han construït 23.500 noves
vivendes. Repetisc, 23.500 noves vivendes. I en tenen
13.000 en construcció. Segurament eixes mil del Mas del
Rosari. Per cert, l’Ivvsa, a més de fer el Mas del Rosari

també es dedica a fer venda de vivenda de renda lliure,
podia dedicar-se només, únicament i exclusivament, a fer
vivenda de VPO, que és la seua obligació, i no a fer viven-
da de renda lliure. (Aplaudiments)

Vosté parla, senyor Camps, del govern socialista.
Eixe govern socialista que li permet a vosté firmar un
conveni que vosté, que vosté, senyor Camps, no complix.
I no complix per diverses raons, i ahí estan les dades
inqüestionables, senyor Camps. En el primer any d’eixe
Pla de vivenda que el govern d’Espanya firma amb vosté
–escolte un poquet que, si no, es perdrà–, tant sols ha
complit, repetisc, tant sols ha complit el 38% d’obra
nova. Està ahí en les dades del ministeri. El 38% d’obra
nova.

El senyor president:

Señor Pla, vaya acabando.

El senyor Pla i Durà:

Acabe. I a més castiga els valencians, perquè mentre el
govern d’Espanya destina 6.000 euros per aquella persona
que puga voler llogar la seua vivenda, vostés en donen
3.000, i furten, per tant, 3.000 euros als valencians que
volen llogar la seua vivenda. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
No, si yo procuro marcarles a ustedes los tiempos, tam-

poco obsesionándoles.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Pla, estaban comentando ahora mismo que en el

último período socialista en Alcoy se construían viviendas
por parte de la conselleria correspondiente socialista,
viviendas de renta libre, de 150 metros cuadrados.

Lo digo porque al final, señor Pla (remors), me gusta-
ría que en estos debates fuese un poco, un poco conse-
cuente, un poco consecuente con lo que usted representa,
con lo que usted representa, que también representa
aquellos gobiernos socialistas, también lo representa,
señor Pla.

Bien, Ministerio de Vivienda, 170% de cumplimiento
de... Bueno, son datos del Ministerio de Vivienda. Claro, si
engaña la ministra de Vivienda, si engaña el ministro de
Economía, si engaña la de Medio Ambiente –que engaña–,
si engaña... ¡Claro! Es que al final todos los miembros del
gobierno, según el señor Pla, engañan a la sociedad españo-
la. ¡Claro, yo ya no sé a qué atenerme! (Aplaudiments)
Sinceramente no sé a qué atenerme.

Ya le digo, los datos del Ministerio de la Vivienda de
España, del gobierno socialista, dicen que el cumpli-
miento del Plan de la vivienda de la Comunidad
Valenciana es de un 170%. Y es más, es más. Volvimos a
firmar con la ministra de Vivienda un nuevo plan, un
nuevo plan, que superaba los planes de cualquier otra
comunidad autónoma, habida cuenta el excelente resulta-
do de la ejecución de los planes de la vivienda en nuestra
comunidad. Y es más, por cada 1.000 habitantes, somos
la comunidad autónoma que más vivienda de protección
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oficial estamos haciendo en toda España. Superamos a
todas las comunidades autónomas españolas (el senyor
president colpeja amb la maceta), a todas.

Por lo tanto, señor Pla, los datos objetivos son los datos
objetivos. 105.000 actuaciones se han puesto en marcha
(remors) en materia de vivienda accesible (el senyor presi-
dent colpeja amb la maceta) o de protección oficial en nues-
tra comunidad durante estos tres años, (aplaudiments)
105.000 actuaciones.

Y se han entregado ya, se han entregado ya 30.000 lla-
ves a otras tantas miles familias de nuestra comunidad. Yo
no sé si esto les duele profundamente, porque yo sé que al
Partido Socialista de la Comunidad Valenciana cuanto más
empleo, más les duele; cuantos más colegios, más les duele;
cuantos más hospitales, más les duele.

Por cierto, por cierto, yo sé que usted tiene una agen-
da muy recargada, que sólo le permite ir, sólo le permite
a ir a Europa a pedir lo que tendría que hacer el gobierno
socialista de Madrid. ¿Eso es lo que va a hacer a Europa?
(Aplaudiments) Una agenda que sólo le permite, y me
parece muy bien, acompañarnos a la presentación de la
Copa del América en Madrid. Le pido por favor que a la
nueva inauguración de un nuevo hospital en la
Comunidad Valenciana me acompañe, mes de septiem-
bre, ciudad de Torrevieja.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

¡Señora Llinares, no se me desafore! Tranquila!
Tranquilidad!

Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim sen-

yor síndic del Grup Parlamentari Entesa.
Senyor Ribó, té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president, fa tres mesos exactament, el 15 de
març, el Tribunal Suprem, com sap vosté, va dictar una sen-
tència anul·lant un decret del govern del Partit Popular-Unió
Valenciana de 1995. Un decret que deshomologava les titu-
lacions de valencià amb les titulacions emeses en les Illes
Balears i en Catalunya.

A més dels problemes d’aïllament i segregacionisme del
valencià respecte a tot el territori lingüístic comú, va provo-
car que el govern de les Illes responguera de la mateixa
manera, i va crear problemes a centenars de professors
valencians que donen classes a les Illes.

Fa tres mesos el Tribunal Suprem anul·la aquest decret i
deixa, per tant, vigent el decret anterior amb totes les homo-
logacions.

Quines mesures ha pres el Consell per a donar compli-
ment a aquesta sentència?

I, per cert, encara que l’empara del Tribunal
Constitucional no eximeix de complir la sentència en prin-
cipi, sí que voldríem que ens responguera també si vostés,
el Consell, ha demanat empara al Tribunal Constitucional
per este tema. Gràcies.

I mire, si em permet una cosa... I si em permet, senyor
president, una cosa amable. Diu la gent que vosté quan es
tensa se passa al castellà. Ho acaba de fer, fa un moment. A
mi m’agradaria que intentàrem respondre amb tranquil·litat
perquè les últimes vegades ens està responent en castellà.
Fem un esforç avui, que parlem de valencià, almenys de fer-
ho aixina. Val?

El senyor president:

(El senyor president colpeja amb la maceta)
Tranquil·leta!

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

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president...

El senyor president:

¡Por favor, señoras diputadas!

El senyor president del Consell:

No sabia, senyor Ribó, que hi haguera idiomes o llen-
gües per a cada circumstància de la vida. La veritat és que
per a mi no ho és.

En fi, és una qüestió en el meu cas que utilitze, quan crec
oportú, un idioma o un altre perquè els dos són els meus
idiomes. L’idioma valencià, el de mon pare; l’idioma caste-
llà, el de ma mare. I jo tinc una relació amb els dos exacta-
ment igual al llarg de tota la meua vida. En el meu cas és
una cosa com natural.

Jo sé que en el seu cas és una qüestió de «postura», de
«postura», perquè fa moltes vegades desgraciadament d’es-
te debat un debat de tensió i de crispació. I per a mi no és
una qüestió ni de tensió ni de crispació. No ho és, senyor
Ribó. Perquè he escoltat amb tota naturalitat al llarg de tota
la meua vida el valencià i el castellà, que per a mi és exac-
tament el mateix en el meu cor, exactament el mateix.
(Aplaudiments)

Respecte de la qüestió que vosté me pregunta. Jo no
sé per què tant d’interés respecte d’altres territoris. És
una qüestió que a mi sempre m’ha resultat una qüestió un
poc estranya, un poc estranya. Jo no sé exactament l’in-
terés, senyor Ribó. Algun dia m’ha de contar per què, per
què.

A mi, realment el que m’interessa és la defensa de la
nostra singularitat, el desenrotllament i la fortalesa del
valencià a la Comunitat Valenciana i al món, que és el que
me correspon com a president de la Generalitat. Les qües-
tions de sentències i recursos que estan presentats són qües-
tions estrictament de funcionament de l’administració, que
em pareix una qüestió lògica. Però per a mi el més impor-
tant és la quantitat de gent que parla el valencià, les possi-
bilitats que hi ha a la xarxa educativa, la proposta cultural,
els llibres que se publiquen, la presència als mitjans de
comunicació social, la possibilitat de fer cada dia més ric i
més potent el valencià.

M’agradaria saber alguna vegada per què l’interés cons-
tant de pensar en altres territoris i no tindre un discurs propi
per a la nostra comunitat. Per a mi el més important és la
nostra Llei d’ús i ensenyament del valencià. Per a mi el més
important és el nostre Estatut, on deixa claríssim quina és la
nostra competència respecte de quines qüestions, competèn-
cia, per cert, absoluta al respecte de la llengua o l’idioma
valencià.

Per tant, esta és la qüestió per a mi més important.
Les dades són espectaculars, senyor Ribó, espectaculars.
Més xiquets que mai s’ensenyen en valencià. Més pro-
fessors i mestres que mai ensenyen en valencià i el valen-
cià. Més línies de valencià que més en tota la història hi
ha hagut en qualsevol moment. Més presència en mitjans


