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La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori:

Gràcies, senyor president.

Hem incrementat un 1.165% la venda de parcel·les amb el 
PLV respecte de la legislatura anterior, blanc sobre negre, en 
un període de dos anys i això implica una aposta per la logís-
tica i això implica una aposta pels nostres ports.

Vull recordar la implantació, la setmana passada vam inaugurar…, 
la implantació d’una multinacional, Prologis, en el PLV de València. 

-
tor general d’eixa empresa multinacional dient quina estabili-
tat té el govern valencià, quina seguretat jurídica té el nou govern 
en la tramitació i en la implantació d’esta empresa en el PLV de 
València. Per tant, eixe és el bon camí que nosaltres hem obert.

Vull també indicar quin és el gran recolzament dels nostres 
ports, fer que els nostres ports siguen més competitius, el 
corredor mediterrani per al port d’Alacant, per al port de 
València, per al port de Sagunt, per al port de Castelló, però 
també els ports d’interés autonòmic. La defensa dels nostres 
ports, la defensa del corredor mediterrani, la defensa del 
ramal Sagunt-Terol-Saragossa, que connecta la principal 
plataforma logística terrestre de Sagunt amb la principal 
plataforma logística marítima que és el port de València.

Per tant, esperem que el seu grup, com ha indicat el molt 
honorable president, recolze i vinga amb els partits i amb els 
grups d’este govern botànic al Govern d’Espanya i al govern 
central que vostés recolzen, perquè ens recolze i ajude a 
impulsar en el blanc sobre negre dels pressupostos…

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori:

…generals de l’estat en el corredor mediterrani.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyories, continuem amb la sessió de control.

Ara la pregunta que formula, en nom del Grup Podemos-
Podem, el seu síndic, el senyor Antonio Montiel, des de l’escó.

Quan vosté vullga, senyor Montiel.

El senyor Montiel Márquez:

Bon dia.

Bon dia, president.

Bon dia, membres del Consell.

Senyor president, ¿quin és el full de ruta per a aconseguir una 

dels canvis dels responsables produïts en eixe departament 
en les últimes setmanes?

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel.

President del Consell, li respon.

El senyor president del Consell:

Gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Montiel.

Vosté sap de quina situació partíem; per tant, no vaig a insis-
tir. Però sí que vull posar de manifest que l’estat de la qües-
tió en què deixà l’anterior govern posà, entre altres coses, 
com a exemple, que hi havien 3.600 ordinadors nous, que van 
costar 2,3 milions d’euros, incompatibles amb la plataforma 
informàtica. Per això, efectivament, passava el que passava. 
La falta d’informatització en els tribunals valencians és abso-
lutament intolerable.

Este és un exemple de la deixadesa de l’anterior govern. I, 
davant d’estes situacions, el que volíem era assolir eixe objec-
tiu d’una justícia de qualitat i iniciàrem una primera etapa 
centrada en el desenvolupament normatiu. S’aprovà el decret 

S’aprovà el reglament d’assistència jurídica. I s’ha elaborat ja 
l’esborrany de la llei de mediació, que pròximament remetrà 
el Consell a esta cambra per a la seua aprovació.

Hem superat esta etapa. I ara comença la segona part de la 
legislatura, amb una etapa centrada en la gestió i l’execu-

dels objectius estratègics de la Direcció General de Justícia 
on s’emmarquen els canvis dels responsables de les darre-
res setmanes. Per a esta segona etapa, el full de ruta té dos 

amb dotació de recursos materials i humans; en segon 
lloc, potenciar els serveis directes a la ciutadania, sobre-
tot en la millora d’accés a l’administració de justícia que, com 
vosté sap, és una de les conseqüències més terribles de la 
desigualtat.

Com veu, senyor Montiel, estem seguint el full de ruta que 
marcàrem als acords del botànic, que pretén la transformació 
de l’administració de justícia amb paràmetres de racionalitat, 

Gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Senyor Montiel, té la paraula per a acabar de formular la 
pregunta.

Quan vosté vullga, senyor Montiel.

El senyor Montiel Márquez:

Moltes gràcies, president.

Benvinguda la nova parlamentària, nova diputada.

Senyor president, la renovació de l’Acord del Botànic, que 
vam subscriure el passat gener, va incorporar set objectius 
concrets en matèria de justícia que, bàsicament, s’ubicaven 
en l’àmbit competencial de la direcció general, la qual..., la 
responsable ha sigut substituïda en les últimes setmanes.

En esa remodelación, se llevó a cabo también el relevo del 
subsecretario de la conselleria de justicia. Nos preocupa la 
zozobra que los relevos en la cúpula directiva de la conselleria 
puedan introducir, de cara al cumplimiento de los objetivos 
del Acuerdo del Botánico.

Hay medios, incluso, que han hablado de decepción, de 
tensiones… Nos consta que algunas medidas, con algunas 
demoras respecto de los compromisos de gobierno adqui-
ridos en los encuentros semestrales que el Consell realiza, 
pueden incorporar esa…, pueden aumentar la demora.

De todas formas, sin menoscabar la importancia de otros 
objetivos, nos queremos detener ahora en varios:

En primer lugar, la mejora del modelo valenciano de justi-
cia gratuita. Ese va ser un modelo abandonado por el Partido 
Popular, pero que hoy todavía presenta un cumplimiento 

-
dad de las medidas necesarias para posibilitar el acceso a la 
justicia a personas con pocos recursos.

consta que se ha incrementado un 15% el presupuesto para 
infraestructuras judiciales, pero nos preocupan también otra 
clase de infraestructuras, por llamarles de alguna manera: 
las infraestructuras humanas. De 488 puestos de trabajo 
que registra la conselleria de justicia, 44 son vacantes absolu-
tas, no tienen ni ocupante ni titular, siquiera provisional; 268, 
más de la mitad, tienen un ocupante provisional, básicamente 
personal en comisión de servicios.

también que ese cumplimiento es un cumplimiento que está 
aquejado por recursos y quejas que plantean algunas organi-
zaciones sindicales que cuestionan el modo en el que se han 
llevado a cabo algunas decisiones, critican los procesos de 
acoplamiento, ponen en cuestión algunos nombramientos e 

incluso dicen que se han adoptado decisiones sin negociación 
previa. Me imagino que esto puede acabar en los tribunales.

Me parece importante que no se complete, aunque sé que 
se está trabajando en ella ya, la segunda fase prevista para 
el primer trimestre de 2018, sin que, previamente, evalue-
mos el funcionamiento de esa primera fase en los 35 partidos 
judiciales en los que se ha llevado a cabo.

-
nes y resoluciones dictadas por la conselleria de justicia se da 

-
ciones jurisdiccionales. Pero nos parece que, aunque se ha 
iniciado un proceso de formación de personal, no hay todavía 

preocupa –y sabemos que no es competencia del gobierno, 
sino del gobierno de Rajoy– la creación de nuevos órganos 
judiciales y la creación de mecanismos de apoyo a estos órga-
nos judiciales.

Los presupuestos generales de 2017, como se puso ayer de 

con la comunidad, pero, básicamente, son unos presupues-
tos antisociales, que consuman las políticas de austeridad 
y que incorporan también una situación en la que la justicia 
sigue sin ocupar el lugar que merece como servicio público 
esencial. Parece que el gobierno de Rajoy estuviese más inte-

-
les, incluso tienen la capacidad de anticipar seis meses antes 

precisamente la persecución de delitos en los que pueden 
estar imputadas personas pertenecientes al Partido Popular.

Pues, bien, nos parece que existe más esa preocupación que 
la de dotar los órganos jurisdiccionales que reclama la comu-
nidad, porque no olvidamos, no olvidamos, que desde 2009 
no se crean órganos judiciales en esta comunidad.

Y nos preocupa el incremento en la dotación también de 

Nos preocupa, incluso, que algunas medidas se podrían adop-
tar sin necesidad de esperar a la acción de la justicia, como 
podría ser, por ejemplo, la destitución del señor Haro, exdipu-
tado provincial y exalcalde de la ciudad de Chiva.

Pero, volviendo al caso, nos preocupa que sigue faltando 
participación de los colectivos afectados en la reforma de 
la justicia valenciana –he citado la Plataforma por un Turno 

sistemas de indicadores para llevar a cabo un adecuado 
seguimiento y evaluación de las políticas, en justicia y en 
otros temas –de esto hemos hablado usted y yo más de 
una vez, señor presidente–. Y, sobre todo, sigue faltando 
información.

Espero que el Partido Socialista sea coherente y mantenga, 

comparta con nosotros la enmienda a la totalidad en el 
Congreso de los Diputados a los presupuestos generales de 
la austeridad del señor Rajoy.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel.

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor Montiel.

Com li deia, les línies mestres continuaran sent les matei-
xes. Són canvis propis d’una administració o d’un govern 
que va canviant els seus membres d’una manera normalit-
zada. El més important, per suposat, és l’optimització dels 
serveis i dels recursos disponibles, la millora de l’atenció a la 
ciutadania.

I és veritat que ens hem trobat una situació de la justícia 
absolutament lamentable. Vosté feia referència a les infra-
estructures. És que n’hi han infraestructures, jutjats, encara 
en estos moments, on és absolutament impossible poder 
treballar amb dignitat. I això ens preocupa molt. Per això s’ha 
augmentat el 15% en els pressupostos, i anem a continuar 
augmentant i anem a vore si podem col·laborar en els ajunta-
ments per tal de poder millorar esta situació, que és absolu-
tament negativa per a un servei públic de justícia de qualitat.

En eixe sentit, vull dir-li també que les condicions de treball 
dels professionals ens preocupen. Ens preocupa també la 
dignitat dels ciutadans que hi acudixen. I ens preocupa que, 

moments no hi ha; hem fet un avanç d’un 20%; s’han estal-
-

ciència energètica... Però tot açò són xicotetes aportacions 
i, evidentment, s’ha de fer des del diàleg. Jo li garantitze que 
n’hi ha diàleg, però, si és necessari més diàleg, més diàleg, 
perquè el diàleg és un element fonamental.

Conforme a l’esperit del renovat Acord del Botànic, la segona 
línia en què estem treballant és l’atenció als serveis directes 
dels ciutadans. La Comunitat Valenciana era la segona auto-
nomia, darrere de Galícia, que prestava menor i pitjor recol-
zament a les víctimes. Per això, s’ha posat en marxa la xarxa 

-
cie, afegiran també gabinets psicosocials, comarcals, este-

es produïa a la ciutat de València. Esta nova estructura, que 
suposarà una inversió d’un milió d’euros, estarà en marxa 
abans de l’estiu.

en un procés, que ja s’ha millorat substancialment. Estem 
tractant ja com es mereixen els professionals i les professi-
onals d’un servei clau perquè la nostra societat siga menys 
desigual i garantisca els principis democràtics. També s’ha 
afegit la justícia gratuïta a les persones en discapacitat, que 
no és en el conjunt d’Espanya, ací sí. Hem augmentat el paga-

-
sitiu perdut en 2012 i que situava la Comunitat Valenciana 
també en la cua d’Espanya. A més, hem reduït el temps de 
cobrament; encara que continuen hi havent de vegades 

retards, volem treballar per a una estabilitat perquè, efecti-

Perquè, efectivament, hem de generar una cultura de l’acord, 
a través de mecanismes de negociació. Serà la primera llei 
integral de la història valenciana i una de les pioneres d’Es-
panya. I és necessari reduir eixa càrrega enorme dels jutjats 
que, en moltes ocasions, l’únic que fan és entorpir la mateixa 
economia i també entorpir la vida dels ciutadans que, durant 
anys i anys, estan sotmesos a un calendari impossible.

Des d’eixa perspectiva, senyor Montiel, vull dir-li que el full 
de ruta de la conselleria és el que acordàrem, tant en el botà-
nic com en l’ampliació. I, efectivament, hem de garantir una 
administració de justícia equitativa i de qualitat per als valen-
cians i les valencianes.

I també m’afegisc a una preocupació que vosté ha expres-
sat ací. Més enllà de qualsevol altra circumstància, la justícia 
ha de ser igual per a tots i la justícia ha de ser extraordinàri-
ament transparent. Me preocupa molt el que he escoltat en 
les darreres hores del ministre de justícia, i jo li exigisc expli-
cacions immediates i, si de cas, la presa de responsabilitats 
oportunes.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Sí, senyora Meco, té vosté la paraula.

La senyora Meco Tébar:

Señor presidente, recientemente leíamos que Favide está 
en proceso de extinción y que está en curso la creación de 
nuevas plazas.

Leíamos que es necesario un equipo multidisciplinar de letra-
dos, de trabajadores sociales y de psicólogos en instalaciones 
adecuadas.

Ustedes son defensores de la mediación. ¿Tienen previsto 
incorporar mediadores? ¿Cuál va a ser el mecanismo para 
renovar el personal actual? ¿Cuál el proceso de selección del 

de manera preventiva, la violencia de género –no sé si es su 
competencia o de la señora Oltra? ¿Nos podría decir dónde 
está prevista la ubicación, en sede judicial o fuera?

vulnerabilidad de esas personas que, de manera primordial, 
situamos, desde el Acuerdo del Botánico, en el centro de la 
política. Díganos cuándo, dónde y cómo van esas personas a 
encontrar el respaldo debido. ¿Para cuándo la implantación 
del actual modelo?

Muchas gracias. (Aplaudiments)



Número 88  ¦  26-04-2017 Pàg. 4465

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora diputada.

Consellera de justícia, té vosté la paraula.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Sí, gràcies, president.

curso desde hace meses. Estamos pendientes, única y exclu-
sivamente ya, de la autorización de hacienda para la creación 
de las nuevas plazas, plazas de psicólogos y de trabajadores 

-
nas y que, por supuesto, junto con los letrados, atenderán a 
las víctimas de una forma multidisciplinar, cumpliendo lo que 
establece, por primera vez, el estatuto de la víctima.

Eso está en marcha. Le puedo asegurar que es cuestión de 
días, falta recibir la autorización para sacar ya los puestos a 
concurso y que los profesionales puedan elegirlos, profesio-
nales que, además, también vamos a formar en esta materia, 
porque entendemos que es muy necesaria.

En cuanto al plan para la extinción de Favide, también se ha 
iniciado ya. El acuerdo de integración y extinción de la funda-
ción está también pendiente de los informes de la aboga-
cía y del sector público. Y en cuanto tengamos estos infor-
mes, se llevará dicho acuerdo al Consell para iniciar ya el 
procedimiento.

¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es llevar 
una hoja de ruta en cuanto a la extinción de Favide, en los 
términos previstos en el artículo 36 de la ley de fundaciones. 
No vamos a inventar nada, sino que lo que queremos es abrir 
un procedimiento transparente, pero siempre cumpliendo lo 
que establece la ley.

carácter preventivo, ya me encantaría, pero no está preci-
samente previsto en el estatuto de la víctima. Sí que desde 
luego podemos abrir otro tipo de servicios para actuar en 
esta materia.

Y en cuanto a su preocupación sobre el tema de la 
mediación…

El senyor president:

Consellera.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

…le puedo asegurar que en cuanto estén en funcionamiento 
y espero y ya le anuncio que antes del verano podremos 
inaugurar alguna, vamos a establecer ya protocolos de 

en mediación.

Y muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

Sí, senyora Meco, té vosté la paraula.

La senyora Meco Tébar:

Señor president, la medida 49 del Acuerdo del Botánico esta-
blece el incremento de la dotación de peritos adscritos a los 
tribunales de justicia, especialmente en tribunales de fami-
lia y de penal, priorizando aquellas especialidades necesarias 
para agilizar la lucha contra el fraude y la corrupción.

El otro día, en el programa Malas compañías -
corrupción valenciano decir que no hay apoyo de los partidos 

Mi pregunta es en relación a la enmienda de mi grupo, apro-
bada en presupuestos al respecto: señor president, señora 
consellera

sucumbido a las presiones del Partido Popular para tapar 
la corrupción, que no encajan que el gobierno del estado 
ampare a corruptos y se ponga a su servicio en vez de al de la 
ciudadanía?

¿Qué ha hecho la conselleria de justicia o qué piensa hacer 
respecto del cumplimiento de aquella enmienda, de esa 

valencianos que quieran trabajar y cumplir su labor tengan 
medios, cuenten con peritos contables que les ayuden a 
agilizar esos juicios vitales para la defensa de un sistema 
democrático?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Meco.

Consellera, li recomanem que se dirigixca al micro.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Sí, gràcies, president.

sorprendieron a propios y extraños, se lo puedo asegurar, 

compañeros, que me trasladaron que en ningún momento 
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anticorrupción sobre más medios materiales que desde el 
ámbito de mis competencias yo les pueda facilitar.

Le puedo decir que desde el primer momento pusimos en 
marcha un plan urgente para dotarles de medios. Ustedes 
saben que no disponían de ordenadores, ni de software 
adecuado. No disponían tampoco ni siquiera de un pen, no 
tenían ni siquiera internet, y todo esto en un plan de urgencia 
en colaboración con hacienda les facilitamos todos los medios.

Somos conscientes de la grave carencia en materia de peri-
ciales. No es competencia, no tenemos competencia para 

haberlo hecho el señor Catalá antes de hablar tanto con los 
corruptos (aplaudiments) y ocuparse por la reforma de la 
justicia, que llevan dos años sin hacerlo.

un convenio con la Fiscalía General y con el Consejo General 
del Poder Judicial, para que los interventores, nuestros inter-

mucho más satisfechos de lo que estaban antes, porque 
tienen la colaboración de técnicos especialistas de la comuni-
dad para apoyarles en la investigación de los casos que afec-
tan a nuestra comunidad.

Por eso, le puedo asegurar que en la medida de lo posible voy 
a seguir trabajando, porque para nosotros es una prioridad 

-
jando para acabar con esa lacra que afecta a este país, como 
es la corrupción.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

control, i passaríem al següent punt de l’ordre del dia. En 
tenim diversos. Tenim tres punts més.

Proposició de llei per la qual es regula la iniciativa legislativa 
popular davant Les Corts. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les 
Institucions de La Generalitat (BOC número 170)

El senyor president:

Sense més dilació, passaríem al següent punt, que és el tercer 
de l’ordre del dia, que és el debat i votació de la Comissió de 
Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de La 
Generalitat, sobre la proposició de llei per la qual es regula la 
iniciativa legislativa popular davant Les Corts.

 Per a la presentació del dictamen de la comissió, té la paraula 
l’il·lustre diputat Francisco García Latorre, per un temps 
màxim de huit minuts. Quan vosté vullga, senyor García.

El senyor García Latorre:

Gràcies, senyor president.

Senyories, com a secretari de la Comissió de Coordinació, 
Organització i Règim de les Institucions de La Generalitat, se 
m’ha designat per a presentar en esta sessió plenària el dicta-
men sobre la proposició de llei per la qual es regula la inicia-
tiva legislativa popular davant Les Corts.

Existeix una demanda ciutadana de millora de la informació, 
transparència, publicitat de l’activitat legislativa i legitimitat 
de les lleis i decisions que prenen les institucions.

Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta demanda i donar 
compliment al manament contingut a l’Estatut d’autonomia, 
concretament al seu article 26.2, millorar la normativa vigent 
per avançar cap a una democràcia més participativa i inclu-
siva, en aquesta proposició de llei s’aborden múltiples millo-
res que fan nàixer un nou text legislatiu.

Amb esta llei es faculta el procés participatiu i es garanteix la 
presència i participació directa de la ciutadania en el debat 
parlamentari. La democràcia exigeix que es faça partícip del 
sistema de parlamentarisme el poble en la major mesura 
possible, abandonant models del passat en els quals la seua 
incidència queda limitada a l’acte de l’elecció de represen-
tants cada quatre anys.

Això ho preveu la Constitució espanyola al seu article 23.1, 
com també al nostre Estatut d’autonomia, en el seu article 
9.4. Per això, és necessari articular mecanismes que assegu-
ren una deliberació pública i plural de les decisions a pren-
dre, completament labor de les persones representades de 

-
nió pública i les institucions, la qual cosa ha generat resultats 
molt positius a països com ara Estats Units, Canadà, Uruguai, 
Nova Zelanda, Irlanda, Itàlia o Austràlia.

La proposició de llei que regula la iniciativa legislativa popu-
lar davant Les Corts va ser presentada pels grups parlamen-
taris Socialista, Compromís i Podemos-Podem, en el registre 
general de Les Corts el dia 6 d’octubre de 2015, només donar 
iniciada esta legislatura. La Mesa de Les Corts va acordar la 
seua tramitació el 13 d’octubre i va ser publicada en el Butlletí 

 número 23, el 21 del mateix mes.

El Consell va presentar el seu criteri favorable a la presa en 
consideració el 10 de novembre, el qual va tramitar la Mesa 
amb data 17 de novembre i el va publicar en el 
de Les Corts número 36, el 25 de novembre.

El Ple de Les Corts va prendre en consideració la proposició 
de llei en la sessió del 3 de desembre. Amb data 9 de desem-
bre, la Mesa de Les Corts va acordar l’obertura d’un termini 
de cinc dies perquè les persones interessades pogueren 
presentar propostes de compareixença davant la mesa de la 
comissió especial de participació ciutadana.

En la reunió celebrada per la comissió el dia 1 de febrer del 
2016, van comparéixer el senyor Toni Gisbert Sempere, 
representant d’Acció Cultural del País Valencià, el senyor 
Vicent Mauri i Genovés, representant d’Intersindical 
Valenciana, i el senyor Jesús González Jiménez, membre de la 
PAH de València.


