
el Pla hidrològic nacional, sense cap dubte. (Aplaudiments)
Obres que estaven fetes les han paralitzat estos senyors.

Li diré més. Jo crec que ell a la millor no sap que la
Comunitat Valenciana té una part del territori dins de la
conca de l’Ebre, i tampoc renunciem a eixe volum d’aigua
que mos correspon com a ells, perquè hi ha sobrants i per-
què som un territori del transvasament de l’Ebre.

I li diré més. No necessàriament ha d’acabar-se tot. Però
sempre en el Pla hidrològic nacional ha sigut prioritari, sempre,
les conques on està l’aigua, les conques que necessiten l’aigua
d’eixa conca, les conques que necessiten eixa aigua. Sempre. El
transvasament de l’Ebre en el Pla hidrològic de 2001, en el de
2003, sempre ha sigut aixina. Vostés són els que se carreguen
el transvasament de l’Ebre perquè no estan defensant... (La sen-
yora presidenta desconnecta el micròfon de la trona)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor conseller. (Aplaudiments)

(Se sent la veu del senyor Camarasa)

Señor Camarasa, por favor.

El senyor Signes Núñez:

Valencians i valencianes, no sabem si sí o si no. És la tàc-
tica del Partit Popular.

Senyor president, repetisc la pregunta no contestada per
vosté i li demane que siga concret i concís. Si tal i com
apunten les previsions, el pacte... (La senyora presidenta
desconnecta el micròfon de la trona)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Signes. (Se sent una veu que diu:
«Li toca a ell, li toca a ell.») ¿Pero no es la segunda?
(Protestes)

Perdón, señores diputados, como le quedaban a usted
ocho segundos, se los estaba computando. (Remors)

El senyor Signes Núñez:

Entenc que no agrade el que dic, peró repetisc, senyor
president, repetisc la pregunta no contestada per vosté i li
demane que siga concret i concís.

Si tal i com apunten les previsions, el Pacte de l’Aigua
d’Aragó no s’acabaria d’executar fins 2015, com vosté sap,
i l’aigua de l’Ebre no arribaria a la Comunitat Valenciana,
per tant, fins 2020 com a mínim, en cas d’haver sobrants —
que és el que diu el seu programa electoral, tal i com diu el
programa electoral del Partit Popular—, i tenint en compte
la seua oposició, la de Rajoy i la del senyor González Pons
a les dessaladores i a la resta d’actuacions del Programa
AGUA del Govern d’Espanya, pregunte: com pensa vosté
garantir fins a eixa data, fins el 2020, l’aigua que necessitem
els valencians?

Moltes gràcies.

El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge:

Senyor Signes, jo crec que ha quedat evidentment con-
testat. Però li torne a dir: sí i sí, tenint en compte que el Pacte
de l’Aigua i el transvasament de l’Ebre no són un per acabat
i l’altre començat, sinó un garantit que ha començat i l’altre

també. Sí i sí.  (Se senten unes veus que diuen: «No, no, no,
no, no, no») (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Signes, le recuerdo a usted que anteriormente ha
tenido usted un tiempo…

El senyor Signes Núñez:

Que he renunciat a ell.

La senyora presidenta:

No. Perdón, no ha renunciado usted. (Remors) Con el
tiempo, señor Signes, con el tiempo que ha intervenido la
primera vez y luego que ha vuelto a intervenir, que yo he
puesto… (Remors)

Pasamos…, pasamos, señor Signes. Señor Morera…

El senyor Signes Núñez:

Me queden deu segons.

La senyora presidenta:

…interviene, inter… (Remors)

Señor Signes.

El senyor Signes Núñez:

Deu segons.

La senyora presidenta:

Perdón, señor Signes, usted ha intervenido tres veces,
cuando su (veus) turno es de dos. (Protestes)

Señor Signes, ha intervenido. Y ahora tiene la palabra el
portavoz adjunto de Compromís, señor Morera, por motivos
de intervención de la señora Oltra. (Protestes)

La senyora presidenta:

Señor Morera ¿usted renuncia a su turno? (Esbronc)

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora pregunta.
La pregunta prèvia que ens podíem formular és si este

espectacle el podrem presenciar en Las Vegas de Los
Monegros, perquè tant vostés, el Partit Popular com el Partit
Socialista, estan d’acord en urbanitzar el desert.

Dit això, la pregunta que li volem formular en nom del
nostre grup, senyor president, és quines actuacions està
duent el Consell de La Generalitat de cara a la prevenció
dels incendis de la campanya primavera-estiu del 2008.

La senyora presidenta:

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Gràcies, presidenta.
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Senyories.
Senyor Portaveu del Compromís, les actuacions que s’es-

tan portant són inversions en les nostres infraestructures de
prevenció i extinció d’incendis, increment dels mitjans
materials, increment també dels mitjans humans, manteni-
ment actiu del pla de vigilància forestal, la realització d’ac-
cions directes en col·laboració amb professionals agraris i
ramaders, la posada en marxa dels plans de prevenció d’in-
cendis forestals en diferents demarcacions i parcs forestals
del nostre territori, accions de formació i conscienciació ciu-
tadana i mobilització del voluntariat a través del programa
del voluntariat ambiental.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor Morera Català:

Senyor president, hem triat este tema perquè ens sembla
un tema clau en la política valenciana. Sembla clau, perquè
els incendis s’apaguen en hivern, no s’apaguen en estiu i,
lamentablement, vostés, el seu govern, que va firmar un
acord sent conseller de Territori i Habitatge el senyor
Esteban González Pons, van signar tres acords amb els
representants sindicals, tres acords del seu govern, en estos
moments hem de dir que no s’està complint cap d’ells.

Són acords de govern, són decisions importants que afec-
ten un col·lectiu significatiu, els agents ambientals, que
estan en unes condicions tercermundistes al nostre país. Són
poquets, mal pagats, en condicions d’inseguretat i, per això,
el seu govern, en una època preelectoral com la que tenim,
doncs, va decidir constituir allò que en el seu temps van dir
la policia verda, el futur cos d’agents mediambientals de la
nostra comunitat, i segons les paraules del seu conseller,
actual síndic i candidat del Partit Popular, va dir que «es el
pago de una deuda de unos trabajadores que hace mucho
que se les debe».

Van fer en context preelectoral unes valoracions molt
positives i necessàries sobre el que s’havia de fer, i el seu
govern no ho ha fet. No han complit els acords presos, que
dien claríssimament que s’havia de constituir i crear el cos
d’agents forestals: no s’ha constituït; que eixa partida aniria
en els pressupostos de La Generalitat del 2008: no hi ha
anat; i, per tant, ens trobem en una situació de falta de rigor,
de falta de concreció, i que els acords que vostés van pren-
dre, no s’han executat.

I la pregunta que ens podíem ací fer hui són: ¿vosté és de
fiar?, ¿es pot fiar d’un govern que incomplix els acords que
ha signat amb els sindicats, acords de govern? Els tinc ací,
president, si vol, li’ls done: tres acords, tres acords firmats
que estipulaven unes decisions molt concretes i molt clares,
i la pregunta és eixa: ¿algú els pot comprar a vostés un cotxe
usat? Si el que pacten amb els sindicats, després no ho
acomplixen i posen en perill l’estabilitat laboral i la preven-
ció d’incendis forestals, ¿de què estem parlant ací?

Miren vostés, ens preocupa esta deriva, ens preocupa que
el que es diga i el que s’acorda i el que es firma, després no
es complix, perquè això ens du a una situació molt negativa
per al que hauria de ser un govern rigorós, un govern que
complix els seus compromisos, un govern que més enllà de
les promeses electorals —i promeses n’hi han moltes—,
sinó els acords que se prenen amb els sindicats, amb els
representants dels treballadors, no s’arriben a complir.

Nosaltres entenem, des del nostre grup parlamentari, que
les formes són molt importants, i en este cas concret, les for-
mes han fallat d’una forma estrepitosa, estrepitosa.
(Remors) A mi m’agradaria que vosté es comprometera ací
a, el que estan reclamant els agents forestals, els agents
ambientals, que són un element imprescindible de la nostra

política ambiental, de prevenció d’incendis, d’abocaments
incontrolats, es complira. Que ho diga hui ací, perquè n’hi
han 264 famílies que estan esperant una resposta per part
d’un govern que no respon. Vosté no respon ni a la premsa,
ni als mitjans de comunicació, però, en esta cambra, vosté
ha de respondre a per què no complix un acord signat pel
senyor Esteban González Pons quan era conseller del seu
govern.

Ens preocupen les formes, i hem de dir, seriosament, que
ahir, este Corts Valencianes van vore un episodi negre en la
seua història. No pot ser que davant un atac denigrant a una
diputada d’este grup, davant una injúria clara a una diputa-
da, des de la bancada popular ¡s’aplaudixca com es va
aplaudir! Això ens sembla que és una actitud negativa quan
acomplírem..., quan decidírem (veus) una decisió el Dia de
la Dona. Les formes són molt importants. S’han de complir
els acords i no se pot aplaudir a diputats que fan injúries cla-
res contra una diputada del nostre grup.

Moltes gràcies. (Veus)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gràcies, presidenta.
Senyories.
Senyor portaveu del Compromís, dir-li que, segons el

Ministeri de Medi Ambient actual, la Comunitat Valenciana
és la segona de tota Espanya en prevenció i extinció d’in-
cendis per hectàrea en terreny forestal, i és la tercera de tota
Espanya en inversió forestal per hectàrea, i la Comunitat
Valenciana té més de la mitat de la superfície forestal prote-
gida. Per tant, això és el que realment estem fent.

El seu programa electoral d’estos moments, el del
Compromís, perquè crec que és el Compromís ara, ¿no?...
És que vaig una miqueta embolicat, com tots els valencians,
però és... Sí. Doncs, en el Compromís vostés no diuen res de
res respecte a prevenció o extinció d’incendis, el programa
electoral d’estos moments.

En matèria de prevenció i extinció d’incendis, també és
molt important la qüestió de l’aigua. La Comunitat
Valenciana és la frontera meridional verda de tota Europa.
Per això, quan demanem aigua, demanem aigua per al nos-
tre medi ambient. (Veus) Demanem aigua per a continuar
sent una comunitat autònoma verda, mediambiental, soste-
nible en el seu desenrotllament. Jo crec que és necessari que
a banda d’esta tensió al voltant de l’aigua tota la cambra
estiga a favor d’allò que significa present i futur per a la nos-
tra terra, per a la nostra economia i prosperitat, però també
per al nostre medi ambient. Fonamental.

Per tant,  quan parlem també dels nostres boscos, tenim
de parlar també de la defensa d’eixa qüestió. Només el pro-
grama del Partit Popular per a les eleccions del 9 de març,
programa de govern el dia 10 de març, parla d’una política
hídrica completa a tota Espanya, parla clarament, ¡clara-
ment!, de l’execució de totes les obres hidràuliques neces-
sàries al mateix temps per a fer possible el programa, el
pacte de l’aigua i també les obres dels transvasaments. ¡Al
mateix temps! De fet, estava en marxa fa quatre anys l’exe-
cució del transvasament de l’aigua de l’Ebre i també les
obres del pacte de l’aigua en Aragó.

Quatre anys després, la Comunitat Valenciana, per culpa
del govern socialiste, no té transvasament i, quatre anys des-
prés, Aragó tampoc té les seues obres hidràuliques necessà-
ries (aplaudiments) del pacte de l’aigua. És a dir, en el nos-
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tre programa, per a previndre també els incendis forestals i
el futur verd de la nostra terra, es planteja una política glo-
bal en matèria d’aigua, aigua per a tots, per a Aragó, per a
Catalunya, per a València, per a Múrcia i per a Almeria.
Governant els socialistes, ¡aigua per a ningú!, i el que està
passant en estos moments, que estem sorpresos: sequera i
més sequera.

El Partit Socialista té una política d’aigua que no va a cap
lloc, i la nostra política hídrica és completa i és global i es
farà al mateix temps. I, sí, el Partit Popular té com a garan-
tia els seus projectes, el desenrotllament del PHN i la possi-
bilitat que al mateix temps Aragó, Comunitat Valenciana,
Múrcia i Almeria tinguen l’aigua amb qualitat i amb quanti-
tat necessàries. I tot això per a mantindre també el nostre ter-
ritori sostenible des d’un punt de vista mediambiental.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el señor Torró.

El senyor Torró Gil:

Bé, sembla que estem que ací estem davant de l’especta-
cle este de tu pregunta el que vullgues, que jo et contestaré
el que a mi em dóna la gana, ¿no? (Remors)

Bé, anem a vore, en concret, el senyor Esteban González
Pons, en qualitat de president del consell d’administració de
VAERSA va signar un acord amb els representants sindicals
d’aquesta empresa pública, i el primer punt de l’acord, sig-
nat, insistixc, el 16 de maig, deia que l’empresa VAERSA
s’adherix en la seua totalitat al segon conveni col·lectiu del
personal laboral al servei de l’administració pública, publi-
cat en el DOGV de 12 de juny de 1995, i acords en desen-
volupament i millora.

Es dia que aquest acord anava a entrar en vigor, tenia
efectes des de l’1 de gener de 2008. Estem, si no compte mal
jo, a 20 de febrer de 2008, i no és que no haja entrat en vigor
eixe acord, sinó que no hi ha, en estos moments, cap signe
que vaja a entrar en vigor en el... (La senyora presidenta
desconnecta el micròfon)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Torró.

El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge:

Gràcies, presidenta.
Senyor Torró, vosté sap, crec jo, perfectament, que s’es-

tà aplicant el segon conveni col·lectiu del personal laboral al
servici de la Generalitat valenciana; que la realitat és que les
funcions professionals que ha d’executar el personal de
VAERSA no van a experimentar cap canvi significatiu, sinó
més bé van a millorar de forma notable; que la jornada labo-
ral, el canvi de conveni correctiu ha determinat una reducció
de la jornada de 191 hores de treball a l’any. És a dir, el per-
sonal de VAERSA passa a tindre l’equivalent de 27 dies lliu-
res addicionals a l’any com una reducció percentual de la
jornada laboral de l’11%.

A més, comentant també això dels agents ambientals i el
compromís, compromís complit, no materialitzat, complit
en els pressupostos de La Generalitat, amb acord amb els
treballadors, amb acord i informe favorable d’Hisenda, i que
la primera comissió..., reunió de la taula, se durà a cap defi-

nitivament, i a partir de l’1 de juliol, d’acord amb ell, obra-
ran els agents mediambientals. Acords complits tots.

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Bé, precisament volia apuntar-li en este segon torn el fet
que el 23 d’abril de 2007 també va signar el conseller de
Territori i Habitatge amb representants sindicals de la con-
selleria, van signar un acord que contemplava la reclassifi-
cació dels llocs de treball d’agents mediambientals, i que, a
més, en l’apartat segon es parlava de tramitar de forma
immediata davant les conselleries d’Administracions
Públiques i Economia, perquè tingueren efectes econòmics i
administratius des de l’1 de gener de 2008.

Evidentment, l’1 de gener del 2008 tampoc s’ha complit
açò. Si vostés, amb acords signats, no ho complixen, ja em
diran amb les declaracions d’intencions que dies com hui o
ahir van fer davant d’aquesta cambra, la validesa que tenen.

Però vull preguntar-li una cosa més concreta. El punt ter-
cer del dit acord contemplava la tramitació d’una llei en
Corts per a la creació d’un cos d’agents mediambientals:
¿quan quan es pensa iniciar la tramitació d’eixa llei?

El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge:

Gràcies, presidenta.
Senyor Torró.
En reunió amb els agents mediambientals, contemplat en

els pressupostos de La Generalitat en més d’1 milió d’euros,
en informe favorable d’Hisenda, sols pendent de l’acord que
s’ha aplegat amb ells, amb la conselleria i també amb
Hisenda, que ha d’acabar en fer efectiu eixe pagament, van
a cobrar a partir de l’1 de juliol en acord d’ells, però, el cent
per cent dels acords que s’havien aplegat, no parcialment
aplegant en un any o en dos anys al cost total, sinó a partir
de l’1 de juliol: el cent per cent. I estan d’acord els treballa-
dors, els agents mediambientals, en reunió que han tingut
amb ells.

Estem treballant en el que és la llei, quan la tinguem —i
la parlarem també amb els agents mediambiental— anirà
tramitant-se. Jo espere al llarg d’enguany puga estar aquí en
les Corts.

Gràcies.

Dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització 
i Règim de les Institucions de La Generalitat sobre 
la proposició de llei de proposició de llei de la reforma 

de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, 
de finançament de les comunitats autònomes

La senyora presidenta:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Continuem en el punt 8 del ple: debate y votación del dic-
tamen de la Comisión de Coordinación, Organización y
Régimen de las Instituciones de La Generalitat sobre la pro-
posición de ley de proposición de ley de la reforma de Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de
las comunidades autónomas.
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