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La senyora presidenta:
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari
Compromís, senyora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, jo li parle de l’atur i vosté me parla del
PP. Jo li parle dels valencians i valencianes que ho passen
mal i vosté me parla del PP. Jo li parle de les famílies que no
apleguen a final de mes i vosté me parla del PP. Doncs ja
està clar quin és l’interés del president de La Generalitat: el
PP. Doncs bé, l’interés del nostre grup són els valencians i
valencianes.
La nostra comunitat lidera les xifres d’atur d’Espanya:
10.000 nous desocupats en l’últim mes i ja vorem les xifres
d’octubre. En dos anys, 112.000 aturats nous en la nostra
comunitat; 112.000 persones, 112.000 famílies.
I li torne a preguntar el que li vaig preguntar fa dos sessions de control. Eixes famílies, també li preocupen a vosté?
Eixes famílies, també li preocupen al PP o només li preocupa a vosté el Partit Popular?
L’última taxa anual de creixement de la desocupació a
la nostra comunitat: 44,69%; 14,5 punts per damunt de la
mitjana estatal. Eixa és la gestió del PP. Eixe és el seu
assoliment.
I vosté ve ací a dir que això és culpa de Zapatero, que és
el pitjor president d’Espanya, i després diu que, efectivament, les mesures econòmiques han tardat vostés poc, tant
PP como PSOE, en posar-se d’acord. Aleshores, he de concloure també que Mariano Rajoy serà el pitjor cap de l’oposició d’Espanya, perquè si s’ha posat d’acord amb el pitjor
president d’Espanya, segurament... mesures que nosaltres,
per cert, no compartim.
És que en política econòmica, normalment, sempre se
posen vostés d’acord molt ràpidament i, normalment, sempre a esquenes dels treballadors i treballadores.
Mire vosté, jo li preguntava sobre els ERO i no m’ha dit
vosté res sobre els ERO. 25 expedients de regulació d’ocupació, pèrdua de 900 llocs de treball: província de Castelló.
Els expedients de regulació d’ocupació en la ceràmica afecten a 1.000 treballadors en Castelló. Ford Espanya aplicarà
un expedient de regulació d’ocupació temporal que afectarà
entre 1.000 i 1.200 persones –per cert, ja també aprovat pel
seu govern–. Els expedients de regulació en la construcció
creixen un 395%. Els expedients de regulació d’ocupació se
disparen en 2008. I suma y sigue. Cierval avisa de que se
seguirá destruyendo empleo hasta 2011. Suma y sigue. Se
multipliquen per cinc els expedients de regulació d’ocupació i tots estos expedientes, a més, aprovats per La
Generalitat.
Corbacho, –i m’estic referint, dissortadament, al ministre i no a l‘humorista– partidario de los expedientes de regulación de empleo para superar la crisis.
Mire vosté, a mode d’exemple: en el Camp de Túria, els
expedients de regulació d’ocupació afectaran 657 persones,
només en una comarca del nostre territori.
A més, empreses que envien la gent a l’atur durant tres
mesos; atur que, per cert, paguem tots. Perquè esta és la
qüestió. Ací socialitzem les pèrdues i privatitzem els beneficis i ara pagarem tots la mala gestió.
I jo li pregunte: quines mesures, senyor president? I
vosté me diu: «Lo haremos de la mejor manera posible.
Tenemos algunas otras medidas.»
Vosté no me diu res. Jo vull saber les mesures concretes.
Jo vull saber eixos 200 milions que vosté va a injectar a les
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pymes, si aplegaran a les pymes, als autònoms i a les famílies o, simplement, serviran per a arreglar forats de Bancaixa
i de CAM, que les tres auditores més importants han dit que
han pujat molt el risc d’estes financeres, precisament, per la
seua dependència del sector immobiliari i, a més, per la seua
excessiva dependència política.
Són els diners per als autònoms i per a les pymes i per a
les famílies o són els diners per a arreglar els problemes
financeres de Bancaixa i de CAM? Perquè si són per a les
pymes, per què no se donen eixes ajudes a través de
l’Impiva? Per què se donen eixes ajudes a través dels bancs
i a través de les caixes? Com anem a controlar que eixos
diners no servisquen per a, després, a un tipus d’interés més
alt, seguir ofegant les xicotetes empreses, seguir ofegant els
autònoms i seguir ofegant les famílies?
Això és el que jo li pregunte i eixa és la seua responsabilitat.
On estan els 1.400 milions que vosté va prometre en el
mes de maig en set plans estratègics? On estan els plans?
Almenys, volem vore els plans. Ja sabem que els seus plans,
al final, mai no se complixen, però volem vore eixos plans.
Volem que els diners de tots els valencians no vagen als
gestors que, per al seua avarícia, han fet de la crisi financera el que han fet.
Per tant, senyor president, destrucció d’ocupació, ERO
per tot arreu i el president... El president? Muy bien, gracias,
en Mundo Ilusión.
La senyora presidenta:
Per a respondre, té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, presidenta.
Señorías.
Ha trasladado el discurso que la gente que representa
políticamente al grupo parlamentario que usted representa
aquí, está haciendo a nivel nacional. Con una diferencia, que
el presidente del Gobierno de España es Rodríguez Zapatero
y es del Partido Socialista, y aquí gobierna el Partido
Popular y que esa responsabilidad que usted está intentando
transferir del ámbito nacional al autonómico, no se corresponde, no tiene relación alguna. (Veus) No tiene relación
alguna. Es verdad. No tiene relación alguna.
Ese discurso está muy bien donde lo oí el otro día, desde
la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados de
España.
Porque, además, está usted hablando de una medida de
inyección económica a las entidades financieras que no se
corresponde, stricto sensu, con lo que hemos hecho nosotros. Por eso, esa parte del discurso no encaja en el discurso de esta mañana de aquí.
Pero, en cualquier caso, le tengo que decir que, obviamente, ese dinero es para las pequeñas y medianas empresas,
como se anunció el lunes pasado, y el control riguroso de
todos, desde la propia entidad financiera hasta la administración, que es la que capta ese dinero en el mercado al mejor
precio, es el control que va a permitir que ese dinero vaya
hasta la pequeña y mediana empresa de nuestra comunidad.
Por esos 600 millones de euros, usted no tenga la más
mínima preocupación; la más mínima preocupación, porque
le puedo asegurar que ese dinero va a ir donde corresponde
ir, que es a la economía real de nuestra comunidad y es a las
pequeñas y medianas empresas.
Y lo que le pido también es que está bien que hablemos
de los grandes discursos de ámbito nacional, pero que aquí
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estamos hablando de las competencias y de la realidad económica y social de nuestra comunidad.
Por cierto, por cierto, le habla usted a un gobierno que ha
liderado el crecimiento económico y de empleo de España;
que ha creado, sólo en los últimos cinco años, más de
450.000 puestos de trabajo; que ha duplicado en diez años el
número de puestos de trabajo que hay en nuestra comunidad; que ha trabajado por las familias y por las personas
como nunca jamás nadie había hecho en el gobierno autonómico de la Generalitat valenciana; que es verdad que se
está destruyendo empleo, como en toda España, que estamos destruyendo empleo por debajo de la media nacional
–por cierto– y que estoy completamente convencido, con las
medidas que le hemos presentado más de una vez y con el
apoyo y el acuerdo de los sindicatos y empresarios, que saldremos antes y más reforzados que todas las comunidades
autónomas del resto de España. (Aplaudiments)

usted ha hecho esta mañana en un turno de preguntas en el
que no ha preguntado absolutamente nada. (Veus)
El listado que ha dado usted de comunidades autónomas,
refiriéndonos a las tasas de paro, si hubiera querido tener
usted algo de rigor –algo de rigor–, podría haber dicho si es
el paro de la encuesta de población activa, el paro registrado del (inintel·ligible) ... ¿Es mes a mes? ¿Es trimestre a trimestre, como lo mide la EPA? ¿O es un interanual?
Mire, si es del último mes de paro registrado, no es verdad; si es del último trimestre de la EPA, no es verdad; si es
del último interanual de paro registrado, tampoco es verdad;
y si es del último interanual de la EPA, tampoco es verdad.
Así que me parece que su señoría ha ido cogiendo de un sitio
(aplaudiments) y de otro para intentar llamar aquí al presidente de La Generalitat que más empleo ha creado en nuestra historia «el presidente del paro». Quien está fuera de la
realidad es usted, señoría. (Aplaudiments; pausa)

La senyora presidenta:

La senyora presidenta:

Per a preguntar, té la paraula l’il·lustre diputat senyor
Morera.

Té la paraula la il·lustre diputada senyora Mollà.
La senyora Mollà Herrera:

El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, no només Zapatero va prometre la
plena ocupació. Vosté també va prometre la plena ocupació.
Vosté la va prometre.
I si uns han negat la realitat de la crisi, me fa l’efecte que
vosté està fora de la realitat. Perquè la realitat és que són
líders en desocupació. Tenim més atur que Aragó, que
Astúries, que Balears, que Cantàbria, que Castella i Lleó,
que Castella-la Manxa, que Catalunya, que Galícia, que
Madrid, que Navarra, que el País Basc, que La Rioja.
Vosté és el president de l’atur i si vosté se posava tantes
medalles per a dir els èxits econòmics del seu govern en l’època passada, ara, què està passant? Vosté és el president de
l’atur, perquè si era bo per a posar-se les medalles, també ha
de ser bo per a dir que la seua política econòmica i el model
que vosté ha implantat, de destrucció del territori, és un
absolut fracàs.
La política valenciana necessita rigor, necessita rigor i
necessitem un president que no estiga fora de la realitat, si
no en la realitat, actuant per a millorar estes xifres...

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president i senyor conseller, vostés volen fer
creure que la crisi va començar en setembre, ¡com l’inici de
curs!, però és que resulta que açò ve de molt més enllà.
Vostés no reconeixen que la seua política econòmica ha
sigut un error molt gran. Centrar el creiximent econòmic en
el sector de la construcció única i exclusivament deixant de
la mà de Déu el sector industrial, el sector del tèxtil, l’agricultura... Això ha sigut el que vostés han fet.
Nosaltres volem saber si és veritat o no i què pensen fer
vostés amb les dades de 112.000 parats més des de l’any
2006. Això és el que volem saber, volem saber per què ací
no se fan polítiques per a les persones i sí per a alguns pocs.
Vostés parlen de creació d’ocupació, ¿quina ocupació?
Vostés parlen d’una ocupació que no és tangible, que se’n va
com l’aire, l’ocupació que genera l’America’s Cup, la Volvo
Ocean Race, unes dades que són passatgeres. Nosaltres
volem parlar d’ocupació, una ocupació de qualitat i permanent, senyor conseller i senyor president.
Per tant, jo vullc saber què pensen fer vostés amb estos
112.000 parats més des de l’any 2006, quines són les polítiques...

La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Morera.

La senyora presidenta:
Muchas gracias, señora Mollà...

El senyor Morera Català:
... que són objectives. Som la comunitat líder en desocupació, senyor president.

La senyora Mollà Herrera:
...que vostés volen fer per a aquesta gent, la gent del
poble valencià.

La senyora presidenta:
Té la paraula l’honorable conseller d’Economia,
Hisenda i Ocupació, senyor Camps.

La senyora presidenta:
Té la paraula l’honorable conseller d’Economia,
Hisenda i Ocupació.

El senyor conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Morera, no sé exactamente qué pregunta me ha
hecho usted, (veus) no lo sé. Entonces, ¡no sé qué contestarle! Haré una consideración sobre las consideraciones que

El senyor conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Sí que he entendido la pregunta en esta ocasión, ha sido
usted bastante más explícita que su compañero de grupo del
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Compromís, y le puedo contestar directamente a lo que
usted me pregunta que vamos a seguir con las políticas que
han dado buenos resultados en tiempos de bonanza económica y que también los darán en tiempos de situación de crisis económica.
Cuando dice que nosotros nos hemos enterado de esto de
la crisis hace apenas dos días, ha dicho, al inicio del curso
escolar, se ha vuelto usted a equivocar de gobierno, pero no
voy a entrar en esas cuestiones, se ha vuelto usted a equivocar de gobierno.
Pero, mire, señoría, (veus) en un momento como en el que
nos encontramos ahora, lo peor que se puede hacer es lo que
sus señorías hacen, cerrar los ojos a la realidad, decir que porque hay expedientes de regulación de empleo en un momento de crisis económica es porque cuando hay crisis económica (inintel·ligible) ... hay más expedientes de regulación de
empleo y, por lo tanto, más trabajos afectados, la mayor parte
de ellos consensuados con los representantes de los trabajadores en la empresa, y en muchos casos como el de la Ford al
que ha hecho referencia también su portavoz de grupo, bajado el número de trabajadores que les afectaba por la
Dirección General de Trabajo dependiente de la Conselleria
de Economía, Hacienda y Empleo de este gobierno.
Sabemos qué políticas tenemos que realizar, políticas
activas, para que se inserten cuanto antes. Les dejamos la
pasiva a quien corresponde, que es al Gobierno de España,
y, desde luego, con el gobierno del PP los trabajadores de
esta comunidad tienen la garantía que saldrán antes y encontrarán un puesto de trabajo que en otros lugares de España.
(Aplaudiments i veus)

»1. Defensa de la continuïtat de les emissions del canal
Docu TVE o, si és el cas, Canal Cultural o qualsevol altra
denominació que es puga adoptar a posteriori en el centre de
Televisió Espanyola a la Comunitat Valenciana.
»2. Que per part de Radiotelevisió Espanyola s’aprove
un pla estratègic alternatiu perquè Televisió Espanyola a la
Comunitat Valenciana garantisca el manteniment de tots els
llocs de treball amb què compta el centre en l’actualitat, així
com el pes específic i diferenciat que sempre ha tingut el
centre a la Comunitat Valenciana.
»3. Que Radiotelevisió Espanyola respecte l’acord
reflectit en el mandat marc de la corporació Radiotelevisió
Espanyola i la seua norma jeràrquica superior, la Llei
17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i televisió de titularitat
estatal, que en l’article 41.1 estableix, a més de l’emissió de
continguts territorialitzats, els contractes programa contemplats i els recursos precisos per a les emissions de canal
Docu TVE a València, atenent, entre altres, raons temàtiques.
»4. Així mateix, considerem positiu el principi d’acord
aconseguit per la corporació i els sindicats el passat 11 en el
sentit d’elaborar un pla estratègic abans d’abril de 2009 que
garantisca l’ocupació efectiva de tota la plantilla del centre.
»5. Igualment, Les Corts manifesten la seua voluntat que
en compliment del que estableix la Llei de Radiotelevisió
Espanyola, 17/2006, de 5 de juny, es mantinguen els consells assessors territorials amb totes les seues competències.
»Palau dels Borja, 17 d’octubre de 2008 »

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyora secretària.
I ara anem a procedir a la votació.
Señoras, señores diputados, vamos a proceder a la
votación. Comienza la votación: votos a favor, 68. Queda
aprobada.
Y ahora, para la explicación de voto, cinco minutos cada
síndic.
Tiene la palabra la ilustre síndica... (Veus) ¡Síndica o no
síndica! En este caso, síndica. Señora Oltra...

Es proposa per la presidència al ple l’alteració de l’ordre
del dia per a la inclusió de la iniciativa d’una proposició no
de llei de tramitació immediata. Es sotmet a votació la proposta d’alteració.
Señoras y señores diputados, vamos a proceder a la votación. Comienza la votación: votos a favor, 85. Queda aprobada la propuesta de alteración...
Anem a procedir, si les seues senyories hi estan d’acord,
si escau, a la lectura per part de la senyora secretària de la
proposició no de llei.
Senyora secretària.

Proposició no de llei, de tramitació immediata, sobre
el suport de Les Corts a l’acord pres pel Consell Assessor
de RTVE-CV de defensa de la continuïtat
de les emissions del canal Docu TVE
La senyora secretària:
Gracias, señora presidenta.
«Ricardo Costa Climent, síndic del Grup Parlamentari
Popular; Ángel Luna González, síndic del Grup
Parlamentari Socialista; Mònica Oltra Jarque, síndica del
Grup Parlamentari Compromís, a l’empar del que disposa
l’article 161.5 del Reglament de Les Corts tenen l’honor de
presentar la següent proposició no de llei de tramitació
immediata.
»Les Corts recolzen l’acord adoptat per unanimitat pel
Consell Assessor de Radiotelevisió Valenciana,
Radiotelevisió Espanyola a la Comunitat Valenciana, de 16
de setembre de 2008, consistent en:

La senyora presidenta:

La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Bé, mos hem quedat en família. En tot cas, posaré en
antecedents la cambra, perquè segurament desconeixeran el
tema tots aquells que no siguen membres del Consell
Assessor de Radiotelevisió Espanyola, que aquest és un
acord que per unanimitat es va prendre en el Consell
Assessor de Radiotelevisió Espanyola, i l’itinerari cap a este
acord va ser el següent: el consell es va reunir amb representants del comité d’empresa del centre territorial de la
Comunitat Valenciana, que ens varen fer sabedors i ens
varen contar la..., bé, doncs, la convocatòria de vaga que
havien encetat per al manteniment del centre territorial de la
Comunitat Valenciana amb un pes específic per a la garantia de la plantilla amb continguts de treball i perquè, digam,
la consideració del centre de la Comunitat Valenciana seguira tenint una consideració especial, al mateix nivell que
poden tindre Catalunya o Canàries, i que no fóra considerat
com la resta de consells territorials.
En eixe sentit, després, bé, ells van explicar totes les
actuacions, el desenvolupament de la vaga i les seues reivindicacions. Després, es van reunir amb l’empresa, amb els
representants de l’empresa i, efectivament, en eixe moment
ja s’havia assolit un principi d’acord, que el consell, evidentment, va rebre amb molta alegria, perquè nosaltres sí

