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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 12 de maig 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 49. Segona i darrera sessió.

El senyor president:
Molt Honorable President del Consell.
Honorables consellers.
Il·lustríssims 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 parlamentaris.
En primer lloc, formula la pregunta l’il·lustre diputat i
síndic del Grup Parlamentari Popular, senyor Castellano.
Por favor.
El senyor Castellano Gómez:
Molt Excel·lent President.
Senyories.
Molt Honorable President de la Generalitat.
La vertebració territorial i social ha sigut i és un objectiu bàsic per a tots els governs del Partit Popular i, sobretot,
també, el desenrotllament harmònic de la nostra comunitat.
Un desenrotllament socioeconòmic i un principi de cohesió
territorial és el camí a seguir per a tindre una comunitat forta
i de futur. Les desigualtats no tenen cap sentit en una societat moderna com la nostra que mira cap a Europa i que
busca la prosperitat i el benestar social. Si demanem la solidaritat intererritorial a l’Estat i a la Unió Europea, nosaltres
hem de donar exemple, també, dins de la nostra comunitat.
Les comarques d’interior, senyories, representen el 50%
del territori de la Comunitat Valenciana i, tanmateix, soles
concentren el 5% de la seua població. El 58, quasi 59% dels
municipis de menys de 2.000 habitants, són el 58% –com
deia–, quasi el 59% són de menys de 2.000 habitants. I no
cap dubte que les greus conseqüències del que és l’index
demogràfics en les zones d’interior són negatius, el tema de
l’envelliment progressiu de la població per al seu desenrotllament social i econòmic de totes les comarques d’interior.
Els números demostren que la renda per càpita de les
comarques d’interior, a les de les comarques del litoral i els
sectors més dinàmics i actius de la població, han de buscar
eixes oportunitats fora d’ahí ja que estes comarques tenen
–com deia– eixa renda per càpita molt més inferior. Així, és
necessari apostar d’una manera clara i rotunda pel progrés,
pel creixement econòmic i social de les comarques d’interior impulsant i gestionant de manera eficaç i rentable la
riquesa potencial de les mateixes, com poden ser els valors
paisatgístics, el patrimoni històric artístic i monumental que
tenen i que no es poden desaprofitar amb el fi de frenar la
despoblació progressiva. I açò és el que dóna resposta, al
nostre entendre, este Pla de revitalització de la Generalitat
pensant en estes comarques mes desfavorides.
Consolidar, doncs, la vertebració territorial, així com l’equilibri i solidaritat en el si de la Comunitat Valenciana, és
important perquè tots els valencians, qualsevol que siga el
lloc on visquen, puguen disfrutar de les mateixes oportunitats de futur i de creixement i tinguen a la seua disposició
els centres educatius, de salut, les residències de tercera edat
o qualsevol altre tipus de serveis públics o de beneficis
socials que no seria possible sense eixa aposta de la cohesió
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i la vertebració territorial. Sols portant a cap millores en la
xarxa de carreteres, en el desenrotllament dels ferrocarrils,
el Pla eòlic valencià, en les estructures agràries, en els regadius o en la xarxa de camins rurals, va a ser possible la generació de riquesa i d’ocupació en les comarques d’interior. I
així, es podrà evitar –com deia– que la població jove haja de
desplaçar-se a comarques del litoral o de costa, fora de la
seua terra, fent inviable en este cas l’equilibri i la vertebració que crec que tots busquem. I estes són, precisament, a
l’entendre del Grup Parlamentari Popular, les virtuts que té
el Pla de revitalització de les comarques d’interior que ni
més ni menys fa un esforç econòmic de 7.300 milions d’euros, com s’ha explicat per part del govern.
Nosaltres entenem que recolzar la segona descentralització,
potenciar l’autonomia local, aplicar el Fons Autonòmic de
Cooperació Municipal, promulgar una llei de règim local i
executar plans ambiciosos, com el que presenta en este cas
el Consell de la Generalitat, és el camí a seguir per a fer eixa
autonomia municipal que tots ens meresquem i per a fer,
sobretot, eixa segona descentralització que siga una realitat.
Altres, senyor president, es dediquen a la demagògia, a la
crítica fàcil, sense aportar idees i alternatives, i, altres, es
dediquen a obviar i a ignorar a la Comunitat Valenciana en
debats tan importants com l’estat de la nació per a negarnos-ho tot. Nosaltres, a les polítiques efectives.
Jo crec que la gran diferència que n’hi ha en estos moments
és que el Partit Popular està fent unes polítiques reals i efectives, està fent un govern responsable i altres estan fent una
oposició demagògica.
Moltes gràcies.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Castellano.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Buenos días, señor presidente.
Señorías.
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, el gobierno de la Generalitat tiene
muchísimas responsabilidades, entre otras la de la cohesión
territorial. Todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana han de tener garantizadas sus oportunidades: de
educación, de comunicación, de empleo, en definitiva, de
todo aquello que tiene que hacer que cualquier territorio,
cualquier comarca, cualquier municipio de la Comunidad
Valenciana sea un lugar atractivo para vivir y que cumpla
con todos los requisitos de una sociedad que da calidad y
que da bienestar.
El empleo y la cohesión territorial, por lo tanto, son dos
objetivos que hicieron que el gobierno de la Generalitat presentase un plan de inversiones en las zonas llamadas de
interior, en las comarcas de interior. La Comunidad
Valenciana ha crecido mucho, ha crecido bien durante estos
años, en algunas comarcas en concreto, fundamentalmente
en las llamadas del litoral, y queremos apostar claramente
por las comarcas del interior.
Durante estos dos años hemos conseguido crear más
empleo que nunca en la historia de la Comunidad
Valenciana. Durante esos dos años hemos conseguido que
177.000 personas se hayan incorporado al mercado de trabajo. Durante estos dos años hemos conseguido reducir en
8.500 el número de parados, pero queremos mucho más,
queremos muchísimo más, y sabemos que la apuesta para el
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pleno empleo pasa también por incorporar al elemento de
prosperidad y generación de empleo a las comarcas del interior. Red de carreteras, inversiones en educación, inversiones en sanidad, inversiones que tienen que ver con la apuesta también por la agricultura o por la empresa en el interior
por la comunidad, son apuestas fundamentales para el futuro de la Comunidad Valenciana.
El Partido Popular es un partido que sabe perfectamente que cohesión social, cohesión territorial, oportunidades
para todos, son siempre objetivos básicos fundamentales,
esenciales, de cualquier gobierno democrático. Por eso,
para los dirigentes y los responsables políticos del Partido
Popular es tan importante la inversión en un lugar u otro
de nuestro territorio, en el norte o en el sur, en el este o en
el oeste.
Y hoy, aquí, hablando de comarcas del interior, hablando de apuestas por el desarrollo de las comarcas del interior,
hablando de oportunidades para todos, hablando de tener
sólo ojos para los ciudadanos, para todos los ciudadanos y
para todos los lugares de nuestra comunidad, podemos perfectamente entrar en contraste y dejar en evidencia un debate como el de ayer en donde el presidente del gobierno de
España volvió a ser cicatero con algunas comunidades autónomas españolas. Hoy presentamos un Plan de revitalización de las comarcas de interior de la Comunidad
Valenciana, pocas horas después de que el presidente del
gobierno volviese a olvidarse de la Comunidad Valenciana
en su intervención. Y lo que es más grave, lo que es más
grave, al partido político que durante tantos años generó
tristeza, depresión y paro, (remors) el Partido Socialista pretende también parar a la Comunidad Valenciana. No hablar
ayer del agua, no hablar ayer de los planes de sequía incorporando a la Comunidad Valenciana es una forma cicatera,
pequeña, de hacer política en nuestro país.
Nosotros somos diferentes, nosotros entendemos que
todos los ciudadanos tienen que tener las mismas oportunidades y, por eso, nosotros presentamos un Plan de revitalización de las comarcas de interior que supera los 7.000
millones de euros hasta el año 2011. Nosotros sí que tenemos un proyecto para toda la Comunidad Valenciana. El
gobierno socialista no tiene un proyecto para toda España.
Posiblemente, por eso, el portavoz de Esquerra Republicana
de Catalunya le dijo ayer al señor Rodríguez Zapatero:
(remors) “bienvenido al club de los cicateros”.
Nosotros seguiremos apostando por la cohesión social y
territorial de toda la Comunidad Valenciana. Todos somos
importantes. Todos somos necesarios para conseguir que en
esta comunidad, en cualquier lugar de esta comunidad se
tengan las mismas oportunidades de comunicación, de educación, de salud, en definitiva, de bienestar. Y esta apuesta
es una apuesta seria y, si me permiten, irrefutable.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president. (El senyor president
colpeja amb la maceta)
Por favor, guarden los comentarios para luego.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lustríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Pla i Durà:
Senyor president.
Senyor Camps, quina opinió li mereix la desocupació
que registra la Comunitat Valenciana?
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Yo quiero pleno empleo para la Comunidad Valenciana
y estamos en el camino: 9 de cada 10 valencianos, si quieren trabajar, tienen trabajo. Durante estos dos años que soy
presidente de la Generalitat se han incorporado al mercado
de trabajo 177.000 personas. Durante estos dos años que
soy presidente de la Generalitat se ha rebajado el paro en
más de 8.000 personas. Y durante estos dos años que soy
presidente de la Generalitat trabaja más gente en la
Comunidad Valenciana que nunca en la historia.
Yo sé que esta es una gran noticia para la Comunidad
Valenciana y es una mala noticia para usted.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Pla, té la paraula.
El senyor Pla i Durà:
Senyor president.
Senyories.
Parlar de tristor, vosté, el president més trist de la història d’esta comunitat, té mèrit. (Aplaudiments) (El senyor
president colpeja amb la maceta)
En tot cas, senyor Camps, vaig a intentar explicar per
què és vosté el president de l’atur. Vosté és el president de
l’atur perquè, per molt que s’invente, vosté va entrar i en
esta comunitat n’hi havia inscrites, demandants d’ocupació,
gent que volia treballar, 132.000 persones, i hui n’hi ha
158.000. És a dir, des que vosté és president s’ha incrementat l’atur de manera substancial, és a dir, 25.000 persones
més estan demandant ocupació i no poden treballar.
Vosté ha estat incapaç en els darrers anys, vosté ha estat
incapaç d’escoltar, perquè fa dos anys, ja, quan vosté va
prendre possessió, en el debat d’investidura li diguérem que
esta comunitat necessitava actuar de manera molt clara per
a fer front a les debilitats estructurals del seu mercat de treball, especialment de les indústries tradicionals. Vosté és el
president de l’atur perquè va ser incapaç de reaccionar a
eixa crida que férem des d’ací, des d’esta trona, per a fer
front a eixa situació. Vaig estar tot un any presentant iniciatives per a fer front a eixa debilitat estructural, advertint de
la situació que sectors com el tèxtil, el calcer, el moble, anaven a patir, advertint i proposant-li coses. Finalment, davant
del seu silenci, la seua inactivitat, vaig iniciar tot un seguit
d’actuacions al llarg del País Valencià per a fer possible la
presentació d’un pla de mesures urgents per a fer front a la
millora de la competitivitat de les nostres empreses. Vosté
va callar. Ben al contrari, no soles va callar, sinó que va
enviar al seu conseller portaveu, amb desaire i menyspreu,
a dir que no hi havia alternativa i, a més, a insultar en algunes ocasions.
Vosté és el president de l’atur, senyor Camps, perquè és
impossible d’escoltar i de reaccionar. Mire, les conseqüències de la seua actitud indolent, de la seua inactivitat, per no
dir de la seua i-rres-pon-sa-bi-li-tat, la tenim hui presente.
Per primera vegada en la nostra història esta comunitat és
durant tot un any líder en destrucció d’ocupació en el conjunt d’Espanya. Per primera vegada en la nostra història,

