
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 25 d’abril de
2013. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 48.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Es reprén la sessió.
Abans de continuar la sessió plenària, crec oportú hui, 25

d’abril, en nom de la mesa, fer una breu menció al significat
d’aquest dia per a les Corts Valencianes.

Des de 1994, Les Corts celebrem en esta data el seu dia
per subratllar la recuperació de les institucions polítiques
pròpies perdudes el 25 d’abril de 1707 en Almansa.

Este dia deu ser, precisament, motiu d’espenta i de reafir-
mació a la nostra identitat com a poble, de ficar en valor la
capacitat dels valencians, dels alacantins i dels castello-
nencs, per a organitzar-mos com a comunitat amb capacitat
d’autogovernar-mos, aprovar lleis i normes que asseguren
una bona convivència entre tots en esta terra.

Este matí, a les 12:30, tindrem ocasió de recordar amb
una exposició els convulsos i no fàcils moments de la preau-
tonomia, i a la una, en l’andana d’este palau dels Borja, tin-
drem l’acte institucional, on recordarem aquell any amb les
persones a les quals hem concedit l’Alta Distinció Francesc
de Vinatea.

Comencem, doncs, este ple que fa set-cents setanta-dos
des de 1983, recordant que fins arribar a este punt són molts
els esforços i els treballs de moltíssima gent al llarg dels
anys, treball no sols dels diputats i diputades que han ocupat
un escó, sinó també, i, principalment, de molts ciutadans
amb molta estima pel seu poble i per la seua comunitat.

I, també, voldria ficar en valor l’esforç del treball que els
treballadors i treballadores d’este parlament han realitzat al
llarg d’estos trenta anys.

Desitge que tingam per davant moltes sessions parla-
mentàries plenes de treball positiu amb el debat de profit per
als nostres conciutadans, de propostes i iniciatives ben pen-
sades amb gran benefici per a tots i d’un control al govern
seriós i amb fonament, amb diàleg i bona voluntat perquè
des del govern, que té l’encàrrec de governar i, des de cada
un dels grups parlamentaris, fem tots el que estiga en les
nostres mans per al bé del nostre poble.

Reanudem, doncs, la sessió d’este matí, 25 d’abril, Dia
de les Corts Valencianes. (Aplaudiments)

Compareixença del president del Consell, senyor Alberto
Fabra Part, per a respondre les preguntes d’interés 

general per a la Comunitat Valenciana formulades pels
grups parlamentaris 

(RE números 53.365, 53.368, 53.367 i 53.361)

El senyor president:

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, té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Popular, l’il·lustre senyor diputat, senyor Jorge
Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Molt bon dia.
L’educació dels nostres xiquets i dels nostre joves és un

dels pilars fonamentals sobre els que s’assenta el futur de la
societat valenciana. Els adolescents de hui seran el gros de
les empreses de la nostra comunitat d’ací a quinze anys, i de
la seua formació dependrà en gran mesura el futur del nos-
tre sistema productiu.

Com a conseqüència de la nefasta política econòmica de
l’anterior govern socialista, hui, quasi la meitat dels jóvens
espanyols que busquen una ocupació no tenen treball. Anys
i anys d’estudis, professorat altament qualificat, formació en
idiomes i famílies bolcades plenament en l’educació dels
seus fills perquè quan acaben els seus estudis i busquen tre-
ball no el troben.

Senyores i senyors diputats, mosatros hem de dir als nos-
tres jóvens que la Comunitat Valenciana té present i té futur,
perquè la nostra terra ha sigut –i és– una terra d’oportunitats,
perquè som una regió d’emprenedors, perquè som el bressol
de grans empreses que hui, en plena crisi, estan liderant
importants sectors productius, obrint mercats en l’exterior i
destacant en les exportacions.

Senyories, el govern valencià treballa simultàniament en
tots els fronts possibles que permeten la recuperació de la
nostra economia a la comunitat, noves propostes que millo-
ren la formació dels nostres xiquets i dels nostre jóvens,
suport als emprenedors i a les seues pimes, simplificació i
reducció de les càrregues administratives per a posar en
marxa una empresa, impuls a les exportacions i atracció
d’inversions.

És per tot açò –estic convençut– que hem aconseguit que
la Comunitat Valenciana hasca reduït en 2012 en la desocu-
pació juvenil més que ningú a Espanya, ¡més que ningú! Les
dades són molt clares i la seua objectivitat no admet peròs ni
tan sols per a l’oposició.

Gràcies a totes estes iniciatives que el govern valencià
està impulsant hem aconseguit reduir la taxa de desocupació
juvenil a la Comunitat Valenciana en un 5% només en un
any, i hem liderat la creació d’ocupació juvenil este any en
5.300 llocs de treball que han sigut ocupats per joves valen-
cians menors de vint-i-cinc anys. Però tot això no és sufi-
cient, ¡ni molt menys!, ¡ni molt menys! Estos xics i xiques
han de tindre la millor preparació per a enfrontar-se a un
món globalitzat, món molt competitiu i tecnològicament
avançat. De la seua formació, de la seua preparació per al
seu futur laboral depén, en gran mesura, el futur de la nostra
societat del benestar. Serà la seua obligació, però és la nos-
tra responsabilitat.

Per això, no volem i no hem de quedar-mos parats, per
això no podem deixar de costat les noves claus per a la for-
mació dels nostres fills. I una d’estes claus, una de les grans
transformacions que està liderant el govern valencià ha de
vore, precisament, amb la formació més clarament vincula-
da a l’ocupació, com és la Formació Professional, l’objectiu:
estudiar i treballar, l’aposta per una formació dual, una for-
mació completa, perquè els nostres fills estudien treballant i
treballen estudiant, perquè tinguen a la seua disposició tots
els ingredients que fan als millors professionals.

Senyories, el govern valencià va ser pioner en la regula-
ció de la Formació Professional Dual en 2009 i ja està apli-
cant-la, i s’ha demostrat este mecanisme com enormement
positiu en països del nostre voltant com, per exemple,
Alemanya. I, per això, el Consell està adoptant i comptant
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amb les empreses valencianes per a traure endavant esta ini-
ciativa pionera a Espanya, perquè les empreses són el cor
d’esta iniciativa, d’elles depén la formació pràctica o les
pràctiques formatives –com vullguen dir-ho– que donaran
als nostres jóvens un plus d’experiència fonamental hui en dia.

Senyor president, el Consell que presidix, en la perma-
nent busca de millorar la competitivitat i l’ocupació, ha
aconseguit arribar a un acord amb els agents socials per a
elaborar la normativa que regule la implantació de la
Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana,
model sobre el qual el Ministeri d’Educació ha mostrat
interés fins al punt que va a servir de referència a altres
comunitats autònomes.

Per això, senyor president, li pregunte: ¿en què consistix
el tipus d’estudis de la Formació Professional Dual i com
valora la seua implantació a la Comunitat Valenciana?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, buenos días.
Todos somos conscientes de la importancia que tiene la

preparación de los jóvenes y su período de formación para
poder tener más opciones para poder conseguir un puesto de
trabajo. Es una de las situaciones en las que más hincapié
debe poner la administración para ofrecer el máximo de
oportunidades a aquellos que han querido entrar dentro del
sistema formativo de la administración, de la sociedad, para
poder optar a un puesto de trabajo a través del conocimien-
to y de la formación que desde allí se pueda dar. Y, dentro de
ese escenario, la Formación Profesional es una de las claves
que tenemos la administración para poner más oportunida-
des a los jóvenes valencianos.

Han sido durante estos años muchos los esfuerzos que
desde la conselleria de educación se han hecho para, preci-
samente, dar mayores oportunidades y, sobre todo, que se
viera que a través de la Formación Profesional se podían
conseguir más expectativas a la hora de alcanzar un empleo.

En estos momentos, hay más de setenta y cuatro mil
alumnos en Formación Profesional, y, para que nos hagamos
una idea, es casi el doble de lo que había hace diez años en
la Comunidad Valenciana. Solo el último año se incrementó
en 1,5%, y, en estos momentos, se está impartiendo más de
mil doscientos ciclos formativos. Eso implica el interés por
parte de una administración que pone todos los recursos dis-
ponibles al alcance de los jóvenes para que puedan estar
mejor preparados.

Y vamos dando pasos más allá; no solo queremos que
puedan tener a su disposición toda la formación profesional,
queremos –como está pasando en otros países de la Unión
Europea, especialmente en Alemania– que sirva para poder
hacer prácticas retributivas y que compaginen lo que es la
formación en las aulas con esas prácticas en las empresas.

Para que ustedes se hagan una idea, lo que queremos es
incrementar el número de horas de prácticas realizadas en
empresas. En estos momentos, un 25% solo son las que
están realizando en las empresas, queremos que esta duali-
dad en la formación haga que el 50% de las prácticas se
hagan en las empresas y que, además, éstas estén retribuidas.

Este sistema novedoso en España ha sido implantado por
primera vez, aquí, en la Comunidad Valenciana. Tenemos la

experiencia del Instituto de Formación Profesional en
Benicarló y otros doce centros más, con un total de 272
alumnos. Y esa experiencia es la que nos hace poner mayor
hincapié para poder ofrecer a todos los jóvenes aquello que
está dando buenos resultados y que puede posibilitar mayo-
res expectativas para poder conseguir un puesto de trabajo.

Por eso, antes de finalizar este curso, vamos a realizar el
decreto que regule la Formación Profesional Dual para que
el año que viene pueda ser extendida en todos los centros de
Formación Profesional de la Comunidad Valenciana. Con
ello, ¿qué pretendemos? Pues, mire, dentro de este modelo
que ha sido consensuado con los agentes sindicales y con los
sectores empresariales, vamos a conseguir que haya mayor
autonomía en los centros; habrá un tutor en cada centro edu-
cativo y, también, un instructor en las empresas, estable-
ciendo un porcentaje de dualidad que –como les comenta-
ba– va a ser del 50% y que, además, vamos a hacer que los
jóvenes tengan más posibilidades para poder acabar encon-
trando un puesto de trabajo en la empresa donde estén
haciendo las prácticas. Hay, afortunadamente, entidades y
empresas que están con nosotros en estos momentos.

Y, también, les anunció que vamos a firmar un convenio
con Bankia para poder financiar una bolsa de becas para
alumnos de Formación Profesional Dual. Estamos hablando
de unas 450 becas, de 300 a 450 euros, para cinco o diez
meses y, además, para todos aquellos que estén cursando
ciclos formativos sin límites de edad. Pero, para que esto
además tenga los resultados que deseamos, necesitamos
contar con el sector empresarial. En Alemania, el 25% de las
empresas están dispuestas a poder tener dentro de sus
empresas los alumnos para hacer esas prácticas y, al final, el
70% de esos alumnos se quedan en las empresas teniendo un
puesto de trabajo.

Por eso, en estos momentos, hay que agradecer a las
empresas que ya se están sumando a este proyecto y animar
a todas las demás para que sean conscientes de que con ese
trabajo, con ese esfuerzo, estamos consiguiendo dar espe-
ranza y formación a los alumnos, a los jóvenes de la
Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Muchas gracias.
Señorías.
Señor presidente, hace un año le formulaba mi primera

pregunta como síndic del Grup Socialista sobre su posición
ante la discriminación a la que Rajoy en su primer presu-
puesto sometía a la Comunidad Valenciana.

En su respuesta nos dio la clave de lo que ha venido sien-
do su posición de absoluta sumisión ante el gobierno central.
Justificó entonces el maltrato a nuestra comunidad apelando
a la herencia recibida y, además, proclamó demagógicamen-
te que no consentiría que ningún territorio, por hipotecas
políticas, pudiese tener más recursos que los valencianos.
Todo, menos ejercer de presidente, plantar cara y exigir lo
que nos toque.

Usted, señor presidente, se ha limitado a actuar como un
administrador concursal de una comunidad en quiebra.
¿Qué respuesta ofrece ante la situación de emergencia en la
que nos ha instalado?
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