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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 30 de novembre de 2006. Comença la sessió a les 10 hores i 11 minuts.
Presideix l’Excel·lent Senyora Rosa María Barrieras
Mombrú. Sessió plenària número 98. Segona i darrera
reunió.

La senyora vicepresidenta primera:
Molt honorable president, honorables consellers.
Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana
La senyora vicepresidenta primera:
Senyories, anem a reprendre el ple en el punt número 11:
compareixença del president del Consell per a respondre les
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana
formulades pels grups parlamentaris.
En primer lloc, per a formular la pregunta corresponent
al Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’il·lustre síndic
senyor Castellano.
El senyor Castellano Gómez:
Gràcies, senyora presidenta.
Molt honorable president de la Generalitat, senyories,
no fa molt de temps que diguí, des d’esta tribuna, que l’aprovació del nostre Estatut d’autonomia havia marcat un
abans i un després en la història de l’autogovern de la nostra comunitat, que havia marcat un abans i un després en la
història de la nostra comunitat. I ho diguí perquè crec fermament que gràcies a este nou estatut que entre tots hem fet,
hem aconseguit les màximes quotes competencials per a la
nostra comunitat, hem reforçat les nostres senyes d’identitat, hem recuperat el nostre dret foral, ens hem consagrat
com el que ja érem i som i serem, com una nacionalitat històrica, i hem aconseguit també ser una comunitat de la via
del 151 i no del 143, com érem anteriorment.
Jo crec, senyories, que els valencians, amb la reforma de
l’Estatut hem donat un exemple de com s’havien de fer les
coses des del consens, des de la lleialtat a la Constitució i
des de la solidaritat entre totes les comunitats autònomes, i
crec que hem recuperat amb esta reforma, el nostre orgull
com a poble sense necessitat de mirar-mos a l’espill de
ningú.
Per això, senyor president, el desenrotllament de
l’Estatut és una qüestió de responsabilitat i de compromís,
de creure fermament en la nostra comunitat i de creure fermament en el nostre poble.
Des del Grup Parlamentari Popular estem tremendament
orgullosos del pacte assolit amb l’Estatut; (la senyora vicepresidenta primera colpeja amb la maceta) fins a tal punt
que podem dir que hui tornaríem a pactar i hui tornaríem a
fer l’Estatut de la mateixa manera que l’aprovàrem en el
mes d’abril, perquè és un estatut ambiciós, social, possibilista i, a la vegada, respectuós i lleial amb la Constitució; un
estatut que proclama un valencianisme útil i pragmàtic, i per
això, volem que eixe valencianisme intel·ligent aplegue de
veritat a tots els ciutadans.
I per això, mos pareix tremendament positiva la proposta del president de la Generalitat que desenrotllem,
amb el mateix consens, amb la mateixa lleialtat a la nostra
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comunitat, totes i cadascuna de les qüestions que aprovàrem voluntàriament i lliurement en el mes d’abril.
Senyor president, per al Grup Parlamentari Popular,
l’Estatut no és una foto; no fou una foto més. L’Estatut és
un repte de present i de futur per a la Comunitat Valenciana,
i jo estic convençut que l’alçada de mires d’absolutament
tots els diputats d’esta cambra –i no vull creurem el que
estic llegint estos dies en els mitjans de comunicació, que ni
tan sols se vol ni parlar del desenrotllament de l’Estatut–. Jo
crec que en democràcia, parlar, dialogar, és una cosa que no
té temps; és una cosa que s’ha de fer permanentment; i és
una cosa que exigixen els ciutadans dels seus representants
polítics.
I crec també, senyor president, que els que hem firmat,
hem pactat i hem votat una qüestió –i a més una qüestió tan
important com la de l’Estatut– no podem renegar sense més
de no desenrotllar-lo, perquè –per una senzilla raó– se quedaria en paper banyat, ni més ni menys, la nostra norma institucional bàsica.
Per tant, el nostre recolzament a desenrotllar des del
consens, des del diàleg, l’Estatut d’autonomia, perquè entenem que és vital i bàsic per al progrés i per al desenrotllament de la comunitat.
No podem utilitzar mai allò que és la nostra norma institucional bàsica com una moneda de canvi per interessos
electorals partidistes o per estratègies polítiques. Jo crec que
ha d’estar per damunt allò que és el desenrotllament de
l’Estatut dels mers interessos partidistes i de les meres estratagemes electorals.
En eixe sentit, la nostra millor disposició i crec que,
des de la garantia, des de la credibilitat que oferix el
Consell, la pregunta de hui és tremendament important, de
quins són els avantatges, quins són els beneficis que va a
tindre la Comunitat Valenciana amb el desenrotllament i
amb el contingut del nou Estatut d’autonomia. Per descomptat, nosaltres, des de l’alçada de mires, des de la confiança que mos mereix el nostre poble amb les seues possibilitats, anem a treballar colze a colze, lògicament, perquè això se traduïsca en major qualitat de vida per a tots
els ciutadans.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyor Castellano.
Té la paraula el molt honorable president senyor Camps.
El senyor president del Consell:
Gràcies, presidenta.
Senyories, senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular,
efectivament, estem parlant d’una proposta que va intrínsecament unida a allò que va a ser el gran consens dels valencians
respecte de la reforma ambiciosa al més alt nivell competencial, al màxim sostre constitucional de capacitat d’autogovern,
este any, amb la reforma de l’Estatut d’autonomia.
Jo he de recordar, en tot cas, que eixa reforma és, entre
altres coses, producte de la voluntat dels valencians i del
consens dels dos principals partits polítics a la Comunitat
Valenciana en el si de les Corts Valencianes.
Vam signar el secretari general del Partit Socialista i jo
mateix, no com a president de la Generalitat, sinó com a
president del Partit Popular, un document; un document que
establia les bases del desenrotll d’eixa reforma i també les
obligacions mútues per a continuar amb el desenrotll de
l’Estatut una vegada aprovat este.
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Mosatros continuem amb el pacte de l’Estatut d’autonomia; mosatros continuem amb el compromís de l’aprovació
d’eixe estatut i també del seu desenrotll. Mosatros, des del
Govern, des del Grup Parlamentari Popular i des del partit
polític que va signar eixe compromís, estem en l’obligació
moral i política de continuar amb els documents que signem, perquè és un compromís mutu, lliure i a favor de tots
els valencians. (Aplaudiments)
En primer lloc, vam dir que reformàvem l’Estatut d’autonomia, assumpte que es va complir; vam parlar de la
reforma del Consell Jurídic Consultiu, assumpte que es va
complir; tenim per davant l’observatori de la publicitat institucional i del Consell Audiovisual, i em compromet també
a traure endavant estos dos punts del compromís que vam
tindre.
I voldria fer una referència a una qüestió fonamental,
que no pot ser utilitzat com a element de discòrdia en este
procés, que és la llei electoral. Allò que vam signar socialistes i populars deia únicament i exclusivament, respecte de
la llei electoral: 99 diputats per a la pròxima legislatura; ni
més, ni menys. (Aplaudiments) I la regulació, entre altres
coses, de votació i d’escrutini mitjançant procediments
electrònics i també elements d’igualtat entre dones i hòmens
al si de la cambra parlamentària, on residix la voluntat política de tots els valencians.
Que ho sàpiga tota la cambra i tota la societat valenciana: mosatros anem a continuar amb el compromís donat en
el seu moment, perquè el compromís no és només –sent
important, importantíssim– amb el Partit Socialista, sinó
que és un compromís amb tota la societat valenciana.
Per tant, continuarem treballant; continuarem demanant
el treball conjunt i el consens, el diàleg, l’acord, el punt de
trobada per a continuar fent de la Comunitat Valenciana,
eixa gran comunitat que tots volem.
I voldríem que en este camí estigueren, òbviament, tots
els representants polítics de la nostra comunitat: el Partit
Socialista, Esquerra Unida o qualsevol sector o agent o
interlocutor social que tinga ganes i voluntat de treballar per
a la Comunitat Valenciana.
Moltes
gràcies,
molt
honorable
president.
(Aplaudiments)
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l’oposició per a fer una televisió pública com a servei públic
per als ciutadans. Per això la pregunta de hui: té previst el
senyor president plantejar de forma immediata alguna proposta per a aconseguir en Radiotelevisió Valenciana el
nivell de pluralisme i independència actual en
Radiotelevisió Espanyola?
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor Pla.
Té la paraula el molt honorable president.
El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, molt honorable president.
A continuació, correspon formular la pregunta a l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari Socialista, senyor Joan
Ignasi Pla.

Gràcies, presidenta.
Senyories, senyor Pla, eixa llei de dependència que
també té el recolzament del Partit Popular a nivell nacional,
es podrà desenrotllar en la nostra comunitat gràcies a les
polítiques de benestar del govern del Partit Popular.
(Aplaudiments)
És una llei de dependència –i que ho sàpiga també tota
la cambra– és una llei de dependència que no té, pràcticament, cap obligació per al Govern d’Espanya; són tot obligacions per al govern autonòmic, però (aplaudiments) gràcies que el govern autonòmic porta anys preparant-se per a
desenrotllar eixa llei, gràcies a això, eixa llei serà una realitat a la Comunitat Valenciana, i no seria una realitat si estiguera governant el Partit Socialista a la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments)
A la seua proposta de la televisió, dos qüestions: la primera, la vaig dir fa quaranta-huit hores; estic completament
d’acord amb què parlem Partit Popular i Partit Socialista de
totes les televisions autonòmiques de tota Espanya. A
excepció feta de la televisió autonòmica del País Basc, o el
Partit Popular o el Partit Socialista tenen responsabilitat
política respecte de les televisions autonòmiques de tota
Espanya. Per tant, estic d’acord amb ficar en marxa un procés de consens a nivell nacional per a parlar del hui i del
futur de la televisió autonòmica.
Segona qüestió: acabe de dir des de la tribuna, el Consell
de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. És una proposta que dona per a treballar conjuntament amb el Partit
Socialista i amb Esquerra Unida, per a ficar com més
prompte millor, perquè és un compromís personal, perquè
és un compromís polític del grup parlamentari del Partit
Popular i perquè és un compromís de desenrotll de l’Estatut
d’autonomia de tots els valencians.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor Pla i Durà:

La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:

Sí, gràcies, senyora presidenta.
Senyories, hui és un gran dia; hui, al parlament espanyol
s’aprova la Llei sobre l’autonomia personal i dependència,
que farà que 120.000 valencians i valencianes tinguen dret
a una assistència per a les seues persones, com a dret reconegut. (Aplaudiments)
No li faça gràcia, senyor vicepresident; hui 120.000
valencians, gràcies a un compromís del president Zapatero,
voran reconegut com a dret una cosa que hui no tenien.
(Veus)
I per tant, en compliment del compromís, Zapatero va
fer una llei molt important; però, en compliment dels seus
compromisos, va dir que s’acabava la televisió de partit i va
complir el president Zapatero en acabar amb una televisió
de partit i va propiciar un acord amb els grups polítics de

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula l’il·lustre senyor Pla.
El senyor Pla i Durà:
Jo, perdone, senyor president, però no li he preguntat
això. Vosté, com sempre, se n’ix per la tangent. Jo li he preguntat si vosté anava a fer alguna cosa (la senyora vicepresidenta primera colpeja amb la maceta) similar al que ha fet
el Govern d’Espanya en esta comunitat; en esta comunitat,
senyor president, que té vosté la responsabilitat i la capacitat de poder fer-ho.
És a dir, allí, el senyor Zaplana, a Madrid, com a portaveu del grup parlamentari ha acordat amb el Govern
d’Espanya unes coses molt concretes: cessar el director de

