
apoyar los parques científico-tecnológicos de Elche, Alicante,
Sagunto y Castellón. A la retaguardia estamos en este sentido.

En su programa del año 2007, usted vuelve a reiterar esos
compromisos con los ciudadanos de esta comunidad. La
realidad es que en el año 2006 ni tan siquiera hemos llega-
do a alcanzar el 1% de gasto del PIB en I+D+I. ¿Qué medi-
das piensa usted aplicar para alcanzar esta magnitud?

Cinco años más tarde, su apuesta por los parques científi-
co-tecnológicos de la Comunidad Valenciana se reduce a un
aval,  un aval, no una inversión sino un aval de 2.684.000
euros. ¿Piensa apoyar usted realmente los parques científico-
tecnológicos o va a dejarlos caer en el agujero existente entre
las competencias de la Conselleria de Educación y la
Conselleria de Industria? ¿O es que realmente no hay dinero
y por eso se pasan la pelota de una conselleria a otra? ¿Piensa
usted seguir incumpliendo sus compromisos electorales?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyora Marco.
El conseller té la paraula per un temps d’un minut.

El senyor conseller d’Educació:

Muchas gracias, señor presidente.
Veo que usted no ha hablado de la universidad virtual.

Quizá como usted es de Castellón está más comprometida
con que el Consell se comprometa también con la ciudad de
Castellón, y tiene allí sus intereses electorales. Es una pos-
tura inteligente. (Veus)

Pero revise usted las cifras de I+D+I. Es que el conjunto
del sistema de I+D+I en la Comunidad Valenciana alcanza ya
el 1,7%. Revise usted la cifra de la red de parques científicos
en las universidades valencianas, es que llevamos ya gastados
más 54,5 millones de euros en estos parques científicos. 

Mire usted, lleva usted en su preciosa chaqueta dos
leyendas: maravilloso y desigual. Pues, bien, maravilloso es
el tratamiento que el gobierno da a las universidades finan-
cieramente, y desigual es el tratamiento que el señor
Zapatero da en materia de agua a la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Senyories, per a formular la pregunta, la síndica del Grup
Parlamentari Compromís, la il·lustre senyora diputada Oltra.

Quan vullga senyora diputada, té vosté la paraula.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Senyor president, el nostre grup vol formular-li una pre-

gunta, i és que davant la situació crítica del sector de la
construcció, entre altres coses, per la seua política d’incon-
tinència urbanística, –i ara atent al temps verbal, per favor,
president–, ¿quines mesures ha posat en marxa el Consell
dintre de les seues competències per fomentar la rehabilita-
ció de vivendes amb mires a la recuperació de barris d’acció
preferent i nuclis urbans degradats?

Moltes gràcies. 

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyora síndica.
Senyor president. 

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
És una contradicció, senyora portaveu, el que ha dit res-

pecte de la nostra actuació urbanística; és incompatible: o no
n’hi ha desenrotllament o n’hi ha desenrotllament. Jo crec
que en la mateixa formulació de la proposta de la seua pre-
gunta n’hi ha una contradicció.

Els que han lluitat tots els dies criticant el desenrotlla-
ment del nostre territori en Espanya i en Europa han segut
vostés. I culpables directes, necessaris, de part del problema
del creiximent econòmic lligat al desenrotllament urbanístic
del nostre territori, clarament, són vostés en les seues decla-
racions i en les seues percepcions polítiques al respecte d’un
sector bàsic per al creiximent de la nostra comunitat i de la
creació de llocs de treball.

En qualsevol cas, l’esforç de la Generalitat valenciana
també està encaminat a la rehabilitació de vivendes en pro-
grames específics i també a la rehabilitació d’espais urbans
en projectes més globals. Els més, possiblement, puntuals i
referents siguen els plans Riva o Racha i també les inver-
sions que se fan a la ciutat de Castelló. En qualsevol cas,
n’hi ha en estos moments programes individualitzats per a la
rehabilitació de vivendes en centres històrics de tota la
Comunitat Valenciana, i també inversions específiques per a
espais urbans en la ciutat de València, de Castelló, d’Alacant
i altres pobles i ciutats de la nostra comunitat.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor president.
La senyora síndica... Té la paraula.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Senyor president, la veritat és que vosté sempre té la

capacitat de sorprendre’ns, perquè un sempre pensa que no
pot aplegar a més, però vosté aplega a més.

S’ha passat vosté, en esta legislatura, diguent-mos que
nosaltres no som res, estem en la lluna, tenim una incidèn-
cia electoral mínima... i ara vosté ens responsabilitza a nos-
altres, que som una insignificança electoral, del problema
urbanístic en esta comunitat? ¡S’ha de tindre barra! S’ha de
tindre barra, senyor Camps.

I me diu que té mesures... el pla Riva. Senyor Camps, el
pla Riva té quasi més anys que jo, el pla Riva té quasi més
anys que jo. Jo li he preguntat, què ha fet vosté. Què ha fet
vosté? El que passa és que supose que a vosté li incomoden
les preguntes que no van dirigides a posar verd a altres
govern o a plorar o a fer victimisme. I quan se’ls pregunta a
vostés què fan vostés, no sap mai què contestar, perquè vos-
tés fan ben poquet, a banda de discursos buits, victimistes,
etcètera.

Però, bé, jo vaig a insistir en fer pedagogia ací. Perquè
com vosté sabrà i, si no, jo li ho conte, és evident que el sec-
tor de la construcció està en un procés de desacceleració que
podríem definir de brusca. Ahir mateixa anunciava per part
del Ministeri d’Economia una caiguda del superàvit de
3.276 milions d’euros, xifra que equival al 0,29 del produc-
te interior brut.

Seria hora que vostés feren els comptes, senyor Camps,
atenent a estes dades, ja que vosté en el pressupost que ens
va presentar en l’octubre de l’any passat mantenia les previ-
sions de creiximent en el sector i, per tant, els ingressos en
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impostos que pensava recaptar que, òbviament, no ho obtin-
drà. Vagen fent enginyeria financera i aprenent que una cosa
és pressupostar i una altra cosa és pagar.

De totes maneres, no ens sorprèn, perquè ahir mateix el
flamant president de Bancaixa i expresident de La
Generalitat invitava les empreses a desinvertir en l’actual
crisi; amb defensors dels interessos públics generals com
este senyor no ens fan falta enemics del poble i, en tot cas,
sempre n’hi ha –estiga vosté tranquil– algú que el supera a
vosté en els despropòsits, senyor Camps.

Les conseqüències d’esta desacceleració en general del
sector de la construcció en particular són diverses. Per un cos-
tat, el que més ens preocupa a nosaltres: l’increment de la des-
ocupació, que és el que no els interessa a vostés; a vostés els
interessen més les pèrdues que estan tinguent alguns amics, i
per altra, l’estoc de vivendes. Sumant estes dos qüestions, és
hora, senyor president, que refaça les seues previsions i des-
envolupe actuacions, no me parle del pla Riva, actuacions
concretes que permeten planificar l’evolució del sector, ja que
en cas contrari les conseqüències les acabarà pagant la pobla-
ció, perdó, ja les està pagant la població.

I li vaig a donar més dades. En la nostra comunitat autò-
noma hi ha un parc immobiliari molt important, més del
10% del total de les vivendes d’Espanya. D’eixe total,
100.000 es troben en estat deficient, roí o ruïnós, segons les
seues pròpies estadístiques. A data d’enguany, 300.000
vivendes tenen més de 50 anys, el que suposa un 35% del
parc immobiliari, la qual cosa ens pot indicar que el deterio-
rament anirà en augment. Ahir mateix parlaven en esta cam-
bra –vosté no estava– que no cal disposar més sòl per a la
construcció de vivendes, sinó que les actuacions que cal
adoptar han d’anar dirigides a la rehabilitació i recuperació
dels espais urbans amb mesures fiscals que permeten entrar
en el mercat per a venda o lloguer les vivendes buides i
posar a disposició del mercat les vivendes per mitjà d’ac-
tuacions d’habilitació.

Hui m’he de reafirmar en esta qüestió recolzant esta afir-
mació en les més de 350.000 buides de menys de 50 anys que
existixen a la nostra comunitat autònoma. Si rehabilitar unes
vivendes de més de 50 anys, només de més de 50 anys, a més
de millorar els entorns urbans... i les posem en el mercat estes
vivendes, serien suficients per a cobrir la demanda dels nos-
tres conciutadans. Del total de vivendes disponibles buides, el
80% estan ubicades en poblacions de més de 20.000 habi-
tants. Per tant, les actuacions de rehabilitació o mesures fis-
cals per posar en el mercat les vivendes afecten majoritària-
ment a nuclis urbans consolidats. Encara més, si actuem
només sobre les vivendes buides de menys de 50 anys, el parc
disponible directe seria superior a 290.000 vivendes; sent
molt conservadors, senyor Camps, com vosté.

Estes actuacions –sobre les quals, per cert, presentarem
una proposició de llei– permetrien resoldre molts dels pro-
blemes que patim, començant per la generació d’una opció
econòmica nova que podria absorbir la desocupació que
provoca la crisi immobiliària, a més de les conseqüències
positives sobre el medi ambient i sobre els pressupostos
municipals.

Senyor president, tampoc en este tema no pot fer deixa-
desa de les seues funcions en defensa de l’interés general,
cosa que ve sent molt habitual...

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyora síndica.
La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, gràcies senyor president.

El senyor vicepresident primer:

El senyor president té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyora portaveu, el seu és la teoria. Mosatros hem de

treballar tots els dies i ficar en pràctica les nostres propostes,
lògicament. Jo el que li dic són els tipus d’ajuda que estem
fent a la rehabilitació de vivenda i espais urbans, entre
altres, el pla Riva, el pla Racha i altres actuacions que s’es-
tan fent realitat al llarg de tota la nostra comunitat.

Per exemple, en la legislatura passada vàrem invertir 80
milions d’euros en la rehabilitació de vivendes i en estos
moments, en este any, en el que portem d’any, portem ja 40
milions d’euros d’inversió  en rehabilitació, 40 milions
d’euros. N’hi ha un projecte també de 215 milions d’euros
en inversió en espais públics on n’hi han vivendes també i
també el mateix espai públic per a la seua rehabilitació i 105
milions d’euros en inversió de rehabilitació de centres his-
tòrics a la nostra comunitat.

Esta és la realitat, que la Generalitat valenciana fa possi-
ble en actuacions importantíssimes, entre altres coses per-
què es tracta de vivenda, però també de recuperació dels
nostres espais que tinguen un deteriorament més acusat i
que necessitem per a la projecció i la qualitat de vida en les
nostres ciutats i els espais on convivim tots mosatros. És
una, a més, de les tasques més importants que tenen enco-
manades les conselleries, fonamentalment en este cas, la
Conselleria d’Infraestructures i també el treball de la
Conselleria de Vivenda. Se fa un gran esforç de rehabilita-
ció, se fa un gran esforç de recuperació.

Vostés continuen en la demagògia política al respecte de
qüestions fonamentals com és la vivenda. I vostés tracten
qualsevol procés de rehabilitació, de recuperació, de projec-
ció i de construcció de vivenda com una arma contra el
govern de La Generalitat. El seu treball al llarg d’estos anys
ha tingut també les seues conseqüències, i possiblement la
imatge danyada de la nostra comunitat fora dels nostres
límits territorials a Espanya o Europa tinga també una causa,
que siga la seua política demagògica al respecte de la cons-
trucció. Ja siga en xicotetes dosis o ja siga també en grans
manifestacions, ja siga intentant parar o transmetre sempre
la idea que darrere d’una vivenda n’hi ha un projecte més
enllà del que és la qualitat de vida dels nostres conciutadans.

Qualsevol projecte, ja siga l’ampliació de Blasco Ibáñez
o ja siga la construcció de vivendes de protecció oficial o ja
siga el desenrotllament d’un poble o d’una àrea metropoli-
tana del nostre territori, sempre s’ha trobat amb la seua crí-
tica àcida al projecte de prosperitat de la nostra terra. Han
segut un llast per al futur de la nostra terra, han segut una
imatge danyada constant del nostre territori. Vosté forma
part d’un grup parlamentari on n’hi ha gent que prové de
l’esquerra més radical i també del pretés nacionalisme.
Voler a esta terra, és defendre esta terra, i vosté no defèn la
nostra terra quan se va fora de la nostra terra a dir que el se
fa ací sempre té un camí estrany o rar.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor president.
Per la intervenció de la diputada del Grup Parlamentari

Compromís, per a formular la pregunta en un temps d’un
minut. Contestarà el conseller que crega oportú.
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Senyora Mollà la presidència està polsant... i vosté, per
tant, té la paraula, clar.

La senyora Mollà Herrera:

Moltes gràcies, senyor president.
Jo crec que nosaltres no som els responsables que hi haja

una llei urbanística valenciana del Tribunal Superior
Europeu. De fet, vostés a soletes s’han guanyat la mala fama
que tenen a Europa i, de fet, el Partit Popular Europeu, el PP
europeu, els deixen a soles en la seva batalla de destrucció
del territori valencià. Per tant, jo crec que fer responsable al
Compromís i a les nostres polítiques que sempre han vetlat
pel nostre territori és faltar a la realitat.

Però, bé, nosaltres creguem que cal parlar també dels
nostres ingressos i, per tant, jo crec que vostés ja que han fet
bandera en les eleccions generals de la crisi econòmica i ara
el partit en el govern, el Partit Socialista, ho ha reconegut i
ha dit que en part és per la crisi en el sector immobiliari, jo
el que vull saber és quines previsions fa el Consell de cai-
guda d’ingressos en La Generalitat, tenint en compte la crisi
del sector immobiliari. Com pensa compensar aquesta
reducció als ingressos per tal que no afecten els nostres ser-
veis bàsics, educatius, sanitaris, els serveis socials. Pensa
vosté mantindre la política de malbaratament que fa el
Consell d’estos últims anys?

Gràcies.

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyora diputada.
El conseller, senyor García Antón, va a contestar-li a la

diputada.

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

Gràcies, president.
Senyora Mollà, són reiteratives les seues denúncies sobre

la LRAU, la bondat o no bondat de la LRAU.
Vosté ha de conéixer perfectament quan se va aprovar la

LRAU, com se va aprovar i com s’està gestionant la LRAU.
Conseqüència possible de la LRAU, conseqüència de la polí-
tica que es va dur aquells anys, jo els recomanaria que veren
un article d’un periòdic, d’una revista que segurament els
agrada, El Temps, en la pàgina 54, on parla del sòl artificial,
de superfícies artificials que hi ha en distintes comunitats, i
vorà com la Comunitat Valenciana, en relació amb les Illes
Balears o a Catalunya, ix francament bé, ix francament bé.

Dit tot això, ahir a més aquí se va celebrar un ple, jo crec
que important, on vam vore com dos grups polítics interes-
sats deveres en treballar per la vivenda, en treballar per a
evitar eixa desacceleració o eixa crisi –com vosté vullga dir-
li– van prendre un acord per a prendre mesures urgents per
a treballar en eixa direcció. No obstant això, vostés se van
separar. Jo crec que molt de parlar, però realment de forment
ni un gra.

Res més. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Demana la paraula l’il·lustre diputat Enric Morera.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

Sí, efectivament, president, en el nostre grup hi ha diver-
sitat i hi ha pluralitat. Som una coalició. Som una coalició
encara que no hem tingut ningun trànsfuga, com en el seu
grup parlamentari va passar en la passada legislatura. Però,
en tot cas, en el seu grup també hi ha diferències. Vostés han
optat pel model Rajoy, i s’ha de dir que sectors del seu par-
tit estan apostant per un altre model. I persones a les quals
vosté va entregar emissores de ràdio, com el senyor Jiménez
Losantos, el posen a vosté de volta i mitja i diuen que vosté
és «el de la huerta», i diuen expressions, aquell a qui vosté
ha concedit llicències de TDT, diu de vosté barbaritats. Jo
demane dignitat a la Generalitat valenciana per a defensar la
presidència de La Generalitat.

I li dic una cosa, senyor conseller, és deveres o no que
estan recorregudes davant el Tribunal Superior de
Luxemburg les empreses mixtes que va crear el senyor
Blasco? També és responsabilitat nostra el model de des-
trucció del nostre territori que vostés han impulsat?

Nosaltres estem per un model territorial que es base en la
ciutat mediterrània, nuclis compactes, i vostés han fet de la
nostra terra una autèntica barbaritat, que fins i tot el seus
companys del Partit Popular europeu han dit que és una
autèntica barbaritat. No ens responsabilitze...

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...a nosaltres de la seua barbaritat urbanística.

El senyor vicepresident primer:

El conseller, senyor García Antón.

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

Gràcies, president.
Jo lamente, senyor Morera, que vosté continue en este

tema fent esta demagògia que realment mos preocupa i per-
judica tremendament la Comunitat Valenciana. Perquè no és
cert que açò siga aixina. Si vosté recorre el territori valencià
vorà que no és cert que açò siga aixina. Tenim el territori que
té més superfície protegida de tota Espanya. Tenim un terri-
tori amb una superfície forestal increïble, amb una superfí-
cie agrícola increïble. I sols la superfície que està destinada
a actuacions urbanes, urbanístiques, la superfície actual, és
menys del 5% en l’any 2000, i no ha augmentat de forma
considerable.

Vosté preguntava: sí o no a allò de Luxemburg? No, no.
No és deveres. Entere’s bé. No, no és deveres. Hi ha una tra-
mitació, però no és deveres que estiga en eixe procés que
vosté diu, de ninguna manera.

I estem treballant per a fer les coses de forma rigorosa. I
estem intentant pactar i anem a pactar, sense cap dubte, els
grans grups polítics per a fer una llei urbanística, i voldríem
que vostés s’uniren a açò, que fóra ben rebuda per tots, que
mos donarà garantia jurídica i legal davant tot el món i per
tot el temps, i que a més aconseguira que no anàrem a
Europa tirant-mos els trastos uns a altres, que anàrem de la
mà. Vostés van allí i tenen mala consciència de fer el que
estan fent.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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