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en Alicante y en Castellón. ¡Eso es una mentira! Y las men-
tiras se cantaban, señor Pla, cuando íbamos de excursión en
la época de Primaria y Secundaria. Aquí se cuentan verda-
des, se cuentan con datos porque estamos hablando de una
sociedad completa, de un proyecto autonómico completo,
que requiere de argumentaciones serias y basadas en datos.

Le vuelvo a repetir, pese a lo que usted diga: en estos dos
años que soy presidente de la Generalitat se han creado
177.000 puestos de trabajo. Yo, delante de los ciudadanos
me comprometí a en cuatro años generar 145.000. Pues
bien, en la mitad de la legislatura hemos conseguido más
puestos de trabajo que los cuatro años que teníamos previs-
to de 145.000 puestos de trabajo.

Ha bajado el paro en esta comunidad en estos dos años
que soy presidente de la Generalitat en 8.000 personas.
(Veus) Y, además, le diré más, crece la población activa por
encima de la mayoría de las comunidades autónomas. Se
han regularizado más de 100.000 personas en nuestra comu-
nidad porque saben que en esta comunidad hay posibilida-
des de encontrar trabajo. La tasa de paro de sus fórmulas
mágicas cuando gobernaban estaba en el 25%. En estos
momentos está en el 10%.

Voy a hacer algo que no debería hacer. Pero, en fin, voy
a hacerlo. (Protestes) (El senyor president colpeja amb la
maceta) Le adjudican, le adjudican a un estadista del siglo
pasado la siguiente frase: “Cuando el adversario se equivo-
ca, no lo distraigan.” Yo, debería no distraerle. Pero en cual-
quier caso le voy a decir: en esta comunidad, cuando se
habla de paro, todo el mundo apunta al Partido Socialista
Obrero Español. (Veus) Y además, y además, y hemos con-
seguido estos dos años que no solo cuando se hable de paro
sino que cuando se hable de sequía, todo el mundo apunte
al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Socialista
Obrero Español. (Veus) (El senyor president colpeja amb la
maceta)

En esta comunidad vamos a seguir generando empleo.
En esta comunidad hay proyectos de futuro para que la
comunidad consiga (el senyor president colpeja amb la
maceta) que todo el mundo que quiera trabajar, trabaje.
Como le he dicho antes: nueve de cada diez ciudadanos de
esta comunidad que quieren trabajar, trabajan. Lo que le
pido a usted es que trabaje un poquito más.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

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

senyor… 
Por favor, señor Perelló.
Un momentito, señor Ribó. Cuando vuelva la calma a las
filas…

Por favor, por favor.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim sen-

yor síndic del Grup Parlamentari Entesa. El senyor Ribó té
la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president, li preguntem avui per la Llei regula-
dora de l’activitat urbanística, la Llei 6/1994, i li ho pre-
guntem perquè ha generat alarma, ha generat alarma i ha
generat preocupació per la degradació del territori i del
medi ambient. Alarma palesada, per exemple, per l’informe
del Síndic de Greuges, que posa tretze recomanacions que
moltes no són acceptades per la Conselleria de Territori;

alarma per l’informe de la Comissió del Parlament Europeu,
de maig del 2004; alarma per les manifestacions dels ambai-
xadors, de la majoria dels ambaixadors de la Unió Europea,
del mateix degà del cos consular; preocupació perquè dintre
de pocs dies tindrem una segona visió informativa del
Parlament Europeu per a tractar aquest tema, i preocupació,
des del nostre punt de vista també pels temes de territori i
medi ambient.

Fa pocs dies es publicava que en els 10 últims anys, els
d’eficiència de la Lrau, s’ha ocupat tant de territori en este
país com en tota la seua història. A nosaltres ens agradaria
que ens valorara el desplegament i el desenvolupament d’a-
questa llei.

Gràcies.

El senyor president:

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

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Señor portavoz de Esquerra Unida, la ley tiene 11 años

de vigencia. La ley fue aprobada en la última legislatura de
gobiernos socialistas, se ha desarrollado durante estos 10
últimos años, y como toda ley, y además una ley que impli-
ca tantas decisiones de tipo político y administrativo, y tiene
tanta incidencia en el crecimiento y desarrollo de nuestra
comunidad, como es una ley que tiene que ver con el suelo,
pues necesita de alguna modificación que vamos a plantear
ya la semana que viene con una nueva ley que presentará el
conseller de Territori i d’Habitatge.

La ley ha funcionado y, además, no solo ha funcionado
sino que se ha compatibilizado con decisiones importantes
de los gobiernos de la Generalitat de estos últimos años en
donde se ha preservado, por ejemplo, más suelo de paraje
natural, de territorio defendido, que nunca en la historia.
Prácticamente el 35 o 36% del territorio de la Comunidad
Valenciana está protegido. De los 420 kilómetros lineales de
costa de la Comunidad Valenciana, ciento y pico también
están protegidos. Es decir, que la Ley del suelo para el des-
arrollo de nuestros municipios, la Ley del suelo para el des-
arrollo de nuestra economía y, además, la compatibilización
con decisiones importantes en materia medioambiental
durante estos 10 años de la vigencia de la misma.

Bueno, llega el momento de su modificación, de su
actualización y, como siempre que ocurre en la aplicación
de la ley, cosas buenas y cosas no tan buenas. Y las cosas no
tan buenas, que solo se perciben cuando se aplica la misma,
son las cuestiones que nosotros vamos a proponer en su
modificación.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Jo, en primer lloc, m’alegre que haja tingut vosté l’altu-
ra, ja que es parla d’altura en el seu Consell, de no carregar-
li el mort a la llei socialista, m’alegre.

Però, mire, la primera cosa que li voldria dir, la primera
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cosa que li voldria dir és que el territori que diu vosté que
està protegit no està protegit. Les zones LIC no estan prote-
gides. Hi han explotacions mineres en elles, hi han parcs
eòlics. Açò no és protegir, senyor conseller. Revise els seus
números i done els números correctament. 

I la segona, clar que s’ha de canviar! Fa almenys quatre
anys, el conseller que avui no està, ja deia que s’havia de
canviar, almenys quatre anys. I el que és cert és que en tots
estos errors que vosté diu, a vostés esta llei els ha funcionat,
els ha anat com anell al dit. Hi han lleis que no els agraden;
si no els agraden, la canvien. La llei forestal la canviaren
aquí per a poder fer explotacions de tarongers en la mun-
tanya, per exemple. Hi han lleis que no els agraden, la llei
de persones adultes, de formació de persones adultes, i sen-
zillament no l’apliquen, i s’ha acabat la història.

Esta llei, a vostés els ha encantat. Han convertit l’agent
urbanitzador en agent especulador i agent depredador. Deu
anys després, aquest agent urbanitzador de la Lrau s’ha con-
vertit en l’element més depredador del territori. 

I mire vosté, vostés mateixos són conscients de l’impac-
te d’esta llei. L’any passat, en l’estiu, vostés mateixos dona-
ven una recomanació als ajuntaments en el sentit que s’a-
plicaren els principis d’una nova llei –una cosa insòlita, no
s’ha fet mai!–, els principis d’una llei que sembla que vos-
tés no són capaços d’arribar a concretar o arribar a consens.
No ha arribat aquí, no sabem amb qui està el consens. 

Mire vosté, senyor president, jo crec que els fets polí-
tics importants tenen una foto. Per exemple, la guerra
d’Iraq va tenir una foto, la foto de les Açores, amb el trio
Aznar-Bush-Blair. La Lrau té una foto –també hi ha un
trio–, la foto Porxinos: alcalde del Partit Popular, conseller
de Territori i, al mig, un constructor que no té rubor a dir
que ha estat un pelotazo urbanístic. I el conseller que no té
rubor a recolzar tècnicament este constructor que diu que
va a fer un pelotazo urbanístic, a recolzar-lo tècnicament.
I es diu públicament.

Mire, la Lrau són més coses, efectivament, és Cabanes-
Oropesa, és Rabasa en Alacant, amb el recolzament no sola-
ment del seu grup. És construir, especular i degradar el terri-
tori valencià fins que no quede res. Són projectes per ocu-
par 120 milions de sòl rústic, per a poder especular, per a
poder aplicar els diferents pelotazos adequadament. Per
suposat, açò el seu conseller de Territori li diu desarrollo
sostenible. No he vist prostituir més mai una paraula com
sostenible com fa algun dels seus consellers.

Mire vosté, diuen que en el seu Consell hi ha persones
de diferents altures, ho diuen. I a mi m’agradaria que ava-
luarà concretament l’altura de territori i vivenda, concreta-
ment a l’anomenar dos alts responsables d’urbanisme que
tenen molt a vore amb la Lrau, en prendre les decisions que
estan donats d’alta. M’agradaria que ho atenguera, senyor
president, perquè és una qüestió important. Estan donats
d’alta a la vegada en el registre mercantil amb empreses
relacionades, precisament amb urbanisme. Açò sí que és
altura ètica en el funcionament d’una conselleria.

Però, mire vosté, independentment de l’altura ètica, hi
ha una cosa que és clara: vosté és el primer i l’últim res-
ponsable, el primer i l’últim responsable. Jo li voldria donar
dos recomanacions per acabar, la primera copiada dels par-
lamentaris europeus: decrete una moratòria urbanística
mentre no s’arreglen tots els problemes que s’han plantejat
amb claredat per culpa de la Lrau, de l’aplicació de la Lrau,
de no haver fet el reglaments o de no haver-la modificat. I
si no és capaç de fer-lo, si no és capaç d’introduir aquestes
modificacions almenys canvie-li el nom: Llei reguladora del
pelotazo urbanístic seria el nom adequat per a aquesta llei.

El senyor president:

Señor Maluenda, por favor.
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula, senyor president.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyor Ribó, altura per a parlar també des de la trona de

les Corts Valencianes quan parlem de qüestions que són
fonamentals i importantíssimes per a la nostra Comunitat.
És una llàstima que malbarate vosté moltes vegades en un
impuls que no entenc moltes vegades quan parla de qües-
tions d’este calat. Una llei que es va aprovar en l’any 1994,
que s’ha desenrotllat al llarg d’estos anys i una llei que,
entre altres coses, precisament, precisament, ha funcionat
per a la no acumulació de terrenys per part d’algunes perso-
nes i poder fer especulació.

I una altra cosa més, una altra cosa més. Com vostés
tenen estes idees que ja ningú explica en cap facultat del
món, ni en les xineses, ni en les xineses, li vaig a dir una
cosa, senyor Ribó: moratòria sí que és exactament igual a
pelotazo. Les moratòries normalment solucionen la vida
de vàries generacions d’algunes famílies, senyor Ribó. És
que és curiosíssim, perquè vostés estan encara en estes
teories estranyes ja passades on la intervenció de
l’Administració juga sempre un paper de regularització i
afavorix a algunes famílies o a algunes empreses. Sempre
l’aplicació de les idees de l’esquerra són sempre a favor
d’un grup determinat de famílies o d’empreses. Moratòria
exactament igual a pelotazo i especulació. Sempre, senyor
Ribó.

Anem a modificar la llei, entre altres coses perquè fa
onze anys que es va ficar en marxa, i perquè qualsevol llei
necessita també de l’actualització i de la modernització
sobre la base d’una aplicació exitosa d’esta llei. Esta llei,
entre altres coses, ha procurat el desenrotllament sosteni-
ble de pobles i de municipis governats pel PP, pel Psoe o
per Esquerra Unida de tot el territori de la nostra
Comunitat; ha possibilitat el creixement dels llocs de tre-
ball i ha possibilitat que la Comunitat Valenciana siga una
locomotora quan a la generació de riquesa i, en definitiva,
de dinamisme econòmic en tota Espanya i fora del nostre
país.

I, com sempre, qüestions a actualitzar i a modernitzar
sense cap tipus de problema. La setmana que ve donarem
bona informació respecte de la modificació d’esta llei. Però
el camí del pelotazo, el camí de l’especulació sempre és
quan el paper de l’Estat o l’Administració intervé en les
decisions de la societat. A soles l’Administració quan juga
un paper, un paper preponderant en aspectes que han de
vore amb el funcionament econòmic de la societat, funcio-
na el pelotazo y l’especulació. Esquerra igual a especulació
i a pelotazo.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Por favor, señores diputados.
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspende el Pleno por quince minutos.

(Se suspén la sessió a les 10 hores i40 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 15 minuts)


