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Senyora diputada, doncs, este es un tema que està tots els
dies en la premsa, vull dir, que és notori. Però jo li’l conteste.
Miren, nosaltres ens vam trobar una ruïna, una ruïna en diferit.
Contenidors buits, sense..., amb molt de sobrecost, amb molt
de deute i sense contingut, que ara, poc a poc, estem donant-li
contingut.
Li posaré un exemple. L’Àgora i el tema de Caixa Fòrum, és
OèH[HPSOHSDUDGLJP¢WLFGHFRPXQHGLĆFLTXHHUDLQ¼WLOTXH
HVWDYDPDOIHWTXHW«JRWHUHVLTXHW«WRWHVOHVGLĆFXOWDWVTXH
sabem que té, podrà tindre un contingut permanent que, a
més, li donarà un prestigi molt gran a la ciutat de València. I,
en eixe sentit, estem treballant.
Clar que Ciutat de les Arts i les Ciències és un destí que hem
de treballar i promocionar. Per exemple, en les rutes turístiques accessibles de què li parlava, en la ruta accessible de la
ciutat de València una de les destinacions és València cientíĆFDRQHVW¢&LXWDWGHOHV$UWVLOHV&LªQFLHVLRQDSURĆWHPHO
fet de l’accessibilitat per a promocionar Ciutat de les Arts i
les Ciències i, a més, fer-la un destí inclusiu. Com això, molts
més exemples.
Òbviament, la Ciutat de la Llum, senyora diputada, vosté sap
la problemàtica que porta afegida pels diferents pronunciaments dels tribunals europeus respecte de la destinació que
se li pot donar. Però no patisca, també estem pensant en quin
ús donar-li, sobretot un ús que faça que els dos-cents milions
d’euros que algú va dilapidar allí almenys els puguen disfrutar els valencians i valencians i, en eixe cas també, els alacantins i alacantines.
No se preocupe. Estem donant contingut. I el que estem és
reparant una ruïna en diferit que tots els dies mos esclata en
la cara, però que nosaltres, poquet a poquet, anem posant
ordre i anem posant en valor.

Pàg. 3941
promeses per Madrid i per dur a terme les actuacions pròpies
per a les comarques del litoral i de l’interior de la Comunitat
Valenciana afectades pel temporal?
Gràcies.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Montiel.
El president del Consell li respondrà.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Montiel.
3HUPHWDèPYRVW«TXHDEDQVGHWRWDSURĆWHSHUDDJUDLUDWRWHO
personal, als treballadors i treballadores dels serveis d’emergència, a les forces de seguretat, als bombers, forestals, als
agents mediambientals, a tots els qui han fet un gran treball
durant estos dies de temporals, de pluges, de neu o de vent.
/DYHULWDW«VTXHHQSRFGHWHPSVGHVGHOVLQFHQGLVĆQVDUD
hem tingut tot tipus de plagues. Esperem que ara en la primavera arribe la pau.
També vull avui, especialment, agrair el treball, el treball
extraordinàriament professional que van fer ahir a Paterna
tots els bombers, que van tindre una actuació ben complicada. (Aplaudiments) I demanar disculpes i també el reconeixement a tots els ciutadans que van tindre ahir molts problemes per l’accident que va passar.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Continuem la sessió de control, ara amb la pregunta que
formula el síndic del Grup Podemos-Podem, des de l’escó.
Senyor Montiel, té vosté la paraula.

Les excepcionals circumstàncies meteorològiques que va
patir la comunitat estos dies van obligar a fer un gran esforç
humà i tècnic per pal·liar danys i mals majors. L’intens treball
desenvolupat per tots els cossos va ser, com li he dit, d’una
JUDQHĆFLªQFLD6HPSUHHVSRWPLOORUDUWRWSHU´FUHFTXHYD
VHUGèXQDJUDQHĆFLªQFLD
¿Què hem fet, des de La Generalitat? El 30 de gener vam
tindre una reunió, a Dénia, la comissió interdepartamenWDOGHOVHJXLPHQWGHODSRVWHPHUJªQFLDLHVYDFUHDUOèRĆcina única de postemergència. Este organisme serà l’encarregat de garantir la coordinació entre totes les administracions
i departaments que actuen en la recuperació de les zones
afectades pel temporal.

El senyor Montiel Márquez:
Gràcies.
Bon dia, president.
Bon dia, vicepresidenta.
Consellers.
Senyor president, ¿quin és el full de ruta concret que té el
govern valencià per a controlar l’aplicació de les actuacions

Com vosté sabrà també, el 24 de gener em vaig reunir amb
el ministre de Foment, a qui li vaig traslladar dos qüestions fonamentals: la primera, la declaració de zona afectada
greument per una emergència de protecció civil en tots els
municipis afectats pel temporal; i, la segona, que els treballs
de reparació dels danys d’infraestructures o paratges que
són de competència de l’estat –que són tots els que tenen
a vore en les costes– es realitzen quan més abans possible,
amb caràcter d’urgència i per tal que les platges estiguen en
plenes condicions abans de l’inici de la temporada turística al
mes d’abril.
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(L[D«VODWDVFDGHĆVFDOLW]DUHOGHVHQYROXSDPHQWDWUDY«V
d’eixa comissió en què esperem que el Govern d’Espanya
actue amb lleialtat, com ho farà la Generalitat valenciana.
Perquè del que es tracta ara és que, efectivament, no maregem més ni els ciutadans ni els ajuntaments; que hi haja
XQDĆQHVWUHWD¼QLFDLTXHĆQDOPHQWVHGRQHQOHVDMXGHV
en funció de les necessitats, i no en funció de ningun tipus
d’arbitrarietat.
Per tant, eixa és la primera mesura que hem posat.
I la segona mesura... Tenim el fons de contingència, que està
en els pressupostos, al voltant de nou milions d’euros. I el
que hem dit és que, amb caràcter immediat, se duplique, per
tal de donar resposta a totes estes conseqüències que, per a
molts veïns, per a molts ciutadans i per a molts municipis, han
sigut extraordinàriament doloroses.
Per tant, eixa és la primera acció que hem mamprés. També,
en la reunió que vaig tindre amb la vicepresidenta, vaig exposar-li que cal anar a una solució estructural en el tema de les
platges, que no pot ser una qüestió conjuntural, que hi ha
molts llocs que el problema que hi ha és que cal entendre tot
el que és la situació del nostre litoral, que el que està passant
respecte al canvi climàtic és ja una realitat entre nosaltres i
que hem de posar solució.

Pàg. 3942
Señor presidente, la violencia del temporal ha sido terrible. Pero, mire, en las situaciones de catástrofe hay algunas difícilmente anticipables, ¿no?, porque son fenómenos
meteorológicos: el caso de la nieve, esa imagen de la nieve
en las zonas costeras. Pero hay riesgos previsibles. Hay riesgos derivados, en buena medida, de la acción humana y que,
por consiguiente, pueden estimarse o predecirse con mayor
o menor medida, bien en el momento de adoptar decisiones sobre el territorio o bien cuando se establecen los usos
\ODSODQLĆFDFLµQGHDVHQWDPLHQWRV\RWUDVDFWXDFLRQHVSHUR
también cuando se toman determinadas actuaciones sobre
infraestructuras.
Por eso, nos parece terriblemente importante cambiar la
mentalidad, cambiar la mentalidad para que la lógica de
nuestra actuación no vaya orientada solo para paliar los
daños, sino también para prevenirlos, para prevenir hacer
trabajos de predicción, trabajos que…, e intenten evitar esas
situaciones.
Esa tarea debería ser objeto de atención especial por parte
de la agencia valenciana de seguridad. Vemos que el observatorio del que habla la ley de la agencia queda un poquito
corto en ese tema, y nos gustaría que se le diera mayor entidad en el desarrollo reglamentario de la ley.

3HUWDQWP«VHQOO¢ĆQVLWRWGèDOO´TXH«VFRQMXQWXUDOKHP
d’anar a buscar una solució estructural per al nostre litoral.

Más en concreto, en el acuerdo del Consell de 27 de enero
último, y hablando ya de pura técnica de actuación frente a la
catástrofe, echamos de menos varias cosas.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Mire, echamos de menos la declaración de emergencia de
los procedimientos administrativos y las medidas de ejecución que tengan que adoptarse en función del acuerdo del
Consell.

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyor Montiel, té vosté la paraula per a acabar de formular
la pregunta.
Quan vosté vullga.

El senyor Montiel Márquez:
Gràcies, president.
1RVRWURVOHVGLUHPRVDQXHVWURVLQVFULWRVHVWHĆQGH
semana, en Vistalegre, cuál es el trabajo enorme que tenemos que hacer en las instituciones y en los ayuntamientos
y en las Cortes Valencianas para revertir el enorme estropicio que han causado veinte años de gobierno del Partido
Popular. (Aplaudiments)
Ahora, sería conveniente, sería conveniente que algunos
SHQVDUDQTX«OHYDQDGHFLUHVWHĆQGHVHPDQDDVXRUJDQL]DFLµQ\TXHOHWUDGX]FDQTX«VLJQLĆFD%UXJDO)LWXU
Gürtel, EMARSA, Taula, Imelsa, Avialsa, fórmula 1, Bankia…
(Aplaudiments) Eso sí sería también interesante saber. (Veus)
Más de ciento cincuenta políticos del Partido Popular imputados solo en esta comunidad, desde expresidentes, consellers, alcaldes, presidentes de diputación…

Echamos de menos la declaración como obras de emergencia
de las inversiones que se tengan que realizar, con los efectos
consiguientes a los efectos de la ley de contratos de las administraciones públicas.
Echamos de menos la declaración de urgente ocupación de
las obras que…, a efectos expropiatorios, de las actuaciones
que hubiera realizar para las obras.
Echamos de menos un inventario de los daños propios.
Porque, claro, todo se encomienda a los inventarios que
presenten los ayuntamientos, aunque bien con apoyo de
La Generalitat o de las diputaciones. Pero creemos que
ahí habría que tener ya un inventario de los daños propios,
porque algunos de los daños propios en infraestructuras y
servicios, competencias de La Generalitat, ya deberían de
tener arbitrado un mecanismo de respuesta, porque se van a
realizar básicamente en base a inversión directa.
Creemos que además la comisión que debe funcionar para
hacer el seguimiento… Perdón, la comisión que se crea en la
orden es una comisión de evaluación de daños, y creemos
que debería haber una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento que, además, ataría en corto al gobierno
central.
Mire, no nos creemos, lo siento, pero vista la falta de previsión, la falta de respuesta adecuada en tiempo de la administración central, algo que ha denunciado hasta la Asociación
8QLĆFDGDGHOD*XDUGLD&LYLOQRVFXHVWDFUHHUTXHHOPLQLVWUR
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cumplirá con su compromiso de que las obras en la costa
estén realizadas antes de la Pascua. Por tanto, nos gustaría
que hubiera un seguimiento concreto.
Nos preocupa, además, que puedan reiterarse situaciones
TXHWLHQHQTXHYHUFRQODPDODSODQLĆFDFLµQ\HVRWLHQHTXH
ver con lo sucedido, por ejemplo, con las torres caídas de alta
tensión, por efecto del temporal que dejaron sin luz ni suministro a la zona de Utiel-Requena. Nos parece terrible que no
se haga una investigación sobre por qué esas infraestructuras no soportan un temporal. Nos parece terrible que incluso
a veces la propia administración realice obras que agravan el
riesgo.
El caso de Pilar de la Horadada, donde en 2010 se hizo un
paso elevado sobre el transvase Tajo-Segura, que lo único
que ha conseguido es que desde el 2010 se inundan las zonas
colindantes, los barrios colindantes. Por tanto, creemos que
falta también esa previsión. Creemos que además tenemos
una responsabilidad muy grande, cuando usted hablaba,
estamos de acuerdo en el diagnóstico, necesitamos soluciones estructurales para el litoral valenciano.
Pero necesitamos también que ahí haya políticas que no
se han desarrollado, que vienen de compromisos del 2002
sobre actuación en el litoral, y también compromisos adquiridos por el Partido Popular en su anterior etapa.
En resumen, presidente: no se trata tan solo de conseguir la
vuelta a la normalidad. Se trata de hacer la normalidad más
segura y más sostenible.

Pàg. 3943
se puga reparar tot el que ha segut el mobiliari urbà, que ha
estat molt afectat, molt danyat.
D’altra banda, efectivament, ahí hi ha un pressupost del
govern, el decret que són al voltant de dos milions per provínFLDQRVDOWUHVSHQVHPTXHVµQPDQLIHVWDPHQWLQVXĆFLHQWV
Però efectivament en estos moments el que cal és garantir
el prioritari, que és que estiguen acabades les platges per al
moment de la temporada turística.
Però efectivament, jo li ho he dit abans, i crec que és l’objectiu fonamental que ens hauria de convocar. Més enllà que
altres conselleries, com per exemple agricultura, està fent les
seues inversions també, de camins rurals, s’està directament
DFWXDQWVREUHHOVOODXUDGRUVTXHVROVHOVIDOWDYDMDTXHĆQVL
tot quan ploga, ploga malament. La veritat és que és terrible.
Tenim una situació molt difícil per a molts llauradors i per a
molts de jornalers, i hem de vore com se poden donar ajudes
a través del Servof per al treball, que és fonamental, perquè
estes conseqüències dels temporals també afecten el treball.
Però jo crec que en el tema del litoral és una qüestió que
s’està treballant en el Pativel, des de la nostra banda.
Però nosaltres hem de demanar, hem de participar en un gran
acord de les comunitats autònomes del litoral, més enllà de
nosaltres, perquè de fronteres tampoc sap la costa, per tal de
garantir la sostenibilitat i acabar en esta erosió progressiva
que està posant en perill també el que és un element fonamental del nostre patrimoni, que són les nostres platges.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Montiel.
Sí, senyor César Jiménez, té vosté la paraula.
Li contestarà el president del Consell en el temps que queda
per a respondre.
El senyor Jiménez Doménech:
El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.

Moltes gràcies, senyor president.

Les últimes setmanes han estat mogudes, si d’infraestructures
parlem. Fonamentalment per les conseqüències del temporal de neu i fred que va posar en evidència una vegada més la
manca de dotacions i efectius per combatre aquests successos. Alguns dirigents del Partido Popular, pense ara en el delegat del govern, el senyor Moragues, volien tancar ràpidament
el capítol dient-nos que no férem política d’aquestes coses.

Senyor Montiel, efectivament coincidixc en el seu plantejament, i realment hi han qüestions de les que vosté plantejava que efectivament li corresponen directament a La
Generalitat i que ja està fent, que estan fora del mateix
decret. Per exemple, en els ports fonamentalment tenim una
DFWXDFLµE¢VLFDHQ;¢ELDLHQ&DOSTXHVµQHOVP«VGDPQLĆcats. Els dos són de titularitat autonòmica.
En els dos casos, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del territori contractarà per procediment
d’emergència, perquè ara ja li correspon, les obres de
reparació.
Per una alta banda, des de l’Agència Valenciana de Turisme
també s’està ja preparant els contractes per tal que, quan
les platges, que li correspon a costes, estiguen en condicions

Es veu que ara ens hauran de dir si podem o no expressar el
que no s’ha fet bé. Mentrestant el senyor ministre Íñigo de
la Serna va visitar les nostres terres per a avaluar els danys
ocasionats, i sembla predisposat a agafar el guant i atendre
OHVSHWLFLRQVSHUDOGHFODUDFLµGH]RQDFDWDVWU´ĆFD0ROWE«
No dirà este diputat que el senyor ministre va vindre a fer
política del temporal de neu.
En canvi, de qui no tinc dubte sobre el seu oportunisme és del
ministre Rafael Catalá, qui va ocupar de manera transitòria la
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cartera de foment i en aquells dies va vindre al Puig a dir-nos
com d’important era el corredor mediterrani. I dos mesos
després, fa uns dies, ve a València a dir-nos el contrari, a
dir-nos exaltats. Tenim mala sort amb els ministres de foment.
I perquè no volem que ens torne a passar, i hem de ser cautelosos, la pregunta és: quins són els mecanismes de coordinació amb el ministeri per a atendre les afeccions de l’últim
temporal?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Jiménez.
Consellera, té vosté la paraula.

La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori:

Pàg. 3944
Cada vegada que un d’aquestos temporals ens visita s’evidencia que queda molt lluny poder dir que en les administracions estan ben coordinades. En la línia de la costa moltes
vegades actuacions a les platges o la col·locació d’espigots
provoquen un efecte multiplicador dels efectes dels temporals que vindran. I què dir de les construccions autoritzades a
vora mar i que tot el mar acorre a protegir. Algú dubta que el
pròxim temporal serà implacable amb elles per molts recursos que hi posem?
L’interior dels treballs per habilitar la xarxa secundària de
vials van durar dies, i les dotacions per cobrir aquests treballs
VµQLQVXĆFLHQWVLSRFEDODQFHMDGHVHQWUHOHVGLIHUHQWVSURY¯Qcies. Ara que s’albiren mecanismes de coordinació entre
Consell i diputacions en diversos assumptes, no seria hora
de coordinar esforços també en la prevenció i reacció davant
temporals, com el que ens ocupa?
Cal reaccionar davant retallades com les que el govern
central prepara en la conservació de carreteres, com l’A-3.
1RVHPEODULDTXHKDXULDGèKDYHUPDVVDGLĆFXOWDWVSHUFRRUdinar-nos en les diputacions de València i de Castelló. Altra
FRVDVHULDHQODGè$ODFDQW(QGHĆQLWLYDHQVDJUDGDULDVDEHUVL
hi ha previstos nous esforços de coordinació entre administracions, davant la certesa que nous temporals vindran.

Gràcies, senyoria.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Bé, evidentment, com ha indicat el president, l’organisme de
FRRUGLQDFLµ«VOèRĆFLQDSRVWHPHUJªQFLHVTXHVèKDFUHDWLQDWXralment que nosaltres anem a estar en alerta per garantir que
funcione i que el ministeri complixca, com hem fet sempre.
Inclús durant el temporal, nosaltres vam oferir col·laboració
des del minut zero, especialment per exemple de la nacional 344, de la Font de la Figuera, on n’hi havien efectius de La
Generalitat i els vam posar a disposició, no van ser acceptats.
1RDQHPDIHUGèDL[´QLQJXQFRQćLFWHQLQLQJXQDJXHUUD&UHF
que és important aprendre del que ha passat. I sobretot és
important el manteniment i conservació de les carreteres i
de les nostres infraestructures.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Jiménez.
Vicepresidenta del Consell, té vosté la paraula.

La senyora vicepresidenta del Consell:
Gràcies, senyor president.

Mentres nosaltres ampliem el pressupost respecte de l’any
passat en un 15%, el Ministeri de Foment el que està fent és
reduint el pressupost de manteniment i conservació, que és
fonamental en el dia a dia, però especialment es nota quan
es produïxen catàstrofes d’estes característiques i d’estes dimensions, que posen en solfa i damunt de la taula què
implica treballar per la prevenció i tindre efectius, recursos
econòmics i humans, i no tindre’ls o reduir-los.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, honorable consellera.
Sí, senyor César Jiménez, té vosté la paraula.

El senyor Jiménez Doménech:
Gràcies de nou, senyor president.

Mire, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències coordina absolutament tots els efectius. I en
cas d’emergència, en cas, per exemple, com ahir en Paterna,
s’actuava baix comandament únic. Això ho ha de saber vosté.
S’actua baix comandament únic, vinguen efectius de diputacions, vinga l’UME, o vinga qui vinga.
El problema que es va plantejar en el temporal va ser
precisament que la posada a disposició dels mitjans de La
Generalitat per a fer front al temporal no se van acceptar per
SDUWGHOJRYHUQFHQWUDOĆQVHOGLMRXVDODQLWTXDQMDHVWDYD
l’A-3 tallada, quan ja estava la línia d’AVE tallada, i quan ja
s’havia embolicat ací la de Dios es Cristo.
Aleshores, el problema va ser eixe, perquè l’Agència
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències actua
baix comandament únic, i ahí no n’hi ha ninguna descoordinació. I coordina, a més, efectius, com dic, de diputacions, de
l’UME, davant les emergències.
Però, si el govern central no accepta els nostres mitjans
ĆQVDOHVRQ]HGHODQLWGHOGLMRXVTXDQMDHQVYHJHPFRSDWV
doncs ahí ja nosaltres, com vosté comprendrà, per molt que

Número 79 ¦ 09-02-2017

coordinem i per molt que tingam comandament únic, doncs
estem a compte que el Govern d’Espanya complixca la seua
part d’eixa col·laboració, a la qual per descomptat el convidem amablement, com sempre.

Pàg. 3945
»En 1997, prosiguiendo la labor realizada en los decenios
anteriores, la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
hicieron pública una declaración conjunta contra la práctica
de la mutilación genital femenina.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

»En 2008, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la eliminación de la mutilación genital femenina,
en la que se subrayaba la necesidad de una acción concertada
HQWUHWRGRVORVVHFWRUHVVDOXGHGXFDFLµQĆQDQ]DVMXVWLFLD\
asuntos de la mujer.

Moltes gràcies, senyories.
+HPĆQDOLW]DWHOSXQWGHVHVVLµGHFRQWURO&RQYLGHPHO
Consell que ens acompanye en esta lectura d’un tema molt
important, que afecta la humanitat, les dones, els homes,
però que és especialment cruel amb les dones. Farà la lectura
de la declaració la vicepresidenta primera.

Declaració institucional en el Dia Internacional de Tolerància
Zero amb la Mutilació Genital Femenina

La senyora vicepresidenta primera:

»Actualmente, la OMS está especialmente preocupada por la
tendencia creciente a la participación de personal con formación médica en las prácticas de mutilación genital femenina,
y por ello la OMS insta encarecidamente a los profesionales
sanitarios a que no realicen estos procedimientos.
}3RUWRGRORH[SXHVWR/HV&RUWVPDQLĆHVWDQSULPHUR
respaldar las iniciativas y acciones de sensibilización en
torno a dar a conocer, concienciar y sensibilizar a la sociedad de la Comunidad Valenciana en qué consiste esta práctica. Segundo, reivindicar y reconocer como fundamental la
labor emprendida por la OMS, con el objetivo de sensibilizar
y concienciar a los profesionales sanitarios a que no realicen
esos procedimientos.
»Palau dels Borja, 8 de febrer de 2017.» (Aplaudiments)

Declaració institucional. Dia Internacional de Tolerància Zero
contra la Mutilació Genital Femenina.
«La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los
genitales externos femeninos, así como otras lesiones en los
órganos genitales femeninos por motivos no médicos.
»La mutilación genital es reconocida internacionalmente
como una violación de los derechos humanos de las mujeres
\QL³DV5HćHMDXQDGHVLJXDOGDGHQWUHORVVH[RVPX\DUUDLgada, y constituye una forma extrema de discriminación de
la mujer. Es practicada en la mayoría de los casos en la infancia, en algún momento entre la lactancia y la adolescencia,
y ocasionalmente en la edad adulta. Se calcula que cada año
más de tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital.
»Más de 200 millones de mujeres y niñas vivas actualmente
han sido objeto de la mutilación genital en los 30 países de
África, Oriente Medio y Asia, donde se concentra esta práctica casi siempre en menores, y constituye una violación de
los derechos del niño. En Europa, al menos 500.000 mujeres han sido víctimas de esta agresión contra su integridad y otras 180.000 podrían sufrirla. En España, la población en riesgo es aproximadamente de 17.000 niñas de cero
a catorce años.
»La mutilación viola los derechos a la salud, la seguridad y
la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas
y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la
vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo
la muerte. Y fuera de falsas creencias, no aporta ningún beneĆFLRSDUDODVDOXG)DFWRUHVGHRUGHQFXOWXUDOUHOLJLRVR\
social llevan a practicar la mutilación genital femenina.

Mandat marc de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació, acordat per la Comissió de Radiotelevisió
Valenciana i de l’Espai Audiovisual. Debat i votació

El senyor president:
Senyories, doncs, continuem amb el nostre treball. Ens queden
tres punts en l’ordre del dia, i el següent és el punt onze, que és
debat i votació del mandat marc de la Corporació Valenciana
de Mitjans de Comunicació, acordat per la Comissió de
Radiotelevisió Valenciana i Espai Audiovisual.
El procediment està contemplat en l’article 6.1 de la llei del
servei públic de radiotelevisió d’àmbit autonòmic de titularitat valenciana, i és que els objectius generals de la funció de
servei públic, encomanda a la corporació i les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió i les línies estratègiques que s’han de perseguir i aconseguir en la presentació
del servei públic que estableix en aquesta llei es concretaran
en el mandat marc que Les Corts aproven per a la corporació
per majoria de tres cinquenes parts.
Passarem a l’explicació de la posició de cada grup parlamentari i, en el primer lloc, el grup parlamentari Podemos-Podem.
Està repartint-se el mandat. (Veus) Tot i que el tindreu..., les
seues senyories el tindran en la pantalla del monitor. (La
senyora vicepresidenta primera diu: «S’està repartint en este
moment.») (Veus) Llegirà en primer lloc el dictamen el president de la comissió, el senyor Marc Pallarés.
Té vosté la paraula, senyor Pallarés.

