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El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies, conseller .

Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Compromís, realitzarà la 
síndica del grup, la il·lustre diputada Papi Robles .

Senyories, escoltarem la pregunta .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

Moltes gràcies, president .

Bon dia a tots i a totes .

President, sempre se’m queda un ambientillo estupend per a 
començar a treballar aquí.

Mire, hui m’agradaria plantejar-li la pregunta de Compromís 
d’una manera diferent, president. M’agradaria fer amb vosté 
un diàleg, eixe diàleg que tan bé ens ha funcionat al Botànic 
i que ens ha fet arribar a acords. Arribar a uns acords que per 
a nosaltres són molt importants, i sobre això és sobre el que, 
des de Compromís, avui li volem preguntar .

En l’acord del Botànic, president, i vosté ho sap molt bé, 
eixe acord que sustenta tot este govern, el vam dotar d’un 
punt, que era la creació de l’agència valenciana de l’ener-
gia. Amb eixe acord en la mà, les tres síndiques en el mes 
de maig vam subscriure un altre acord, que definia també 
les funcions d’eixa agencia i que marcava que el termini 
per a complir-lo era aquesta llei de mesures. Ha sigut una 
sorpresa, president, o una decepció, més bé, trobar que el 
Grup Parlamentari Socialista no vol subscriure eixe acord .

Mire, quan nosaltres volem implementar l’agència valenciana 
de l’energia el que volem és impulsar les renovables, com em 
consta que vosté també vol; volem baixar la factura de tota 
la gent que viu en el País Valencià, com em consta que vosté 
també vol; i volem aconseguir la sobirania energètica, i em 
consta, i així li he escoltat dir-ho, vosté també ho vol . Per 
això, estic segura que açò són objectius compartits.

I, per açò, hui Compromís li llancem la pregunta clau, que és 
que si vosté creu que complir els acords signats és impor-
tant, i que si complir amb eixe acord que estableix l’agència 
valenciana de l’energia és important per al Botànic .

Gràcies, seguim . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la primera part de la pregunta, corres-
pon al senyor president del Consell donar una resposta inicial .

Té la paraula el molt honorable president Ximo Puig .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Senyora Robles, jo comparec ací com a president del Consell 
i defense la política del Consell.

Sempre he pensat que l’èxit del nostre govern, precisament, 
es basa en la defensa de la institucionalitat i la defensa d’allò 
que en altres llocs de governs compartits no ha estat, ací 
sí. I, per tant, jo entenc que els compromisos sempre cal 
complir-los; de fet, hui es demostrarà que nosaltres sempre 
complim els compromisos, (aplaudiments) ens agraden o no 
ens agraden tant .

Per tant, des d’eixa perspectiva no tinga cap dubte. I sap que 
a mi m’haguera agradat que en la llei d’acompanyament que 
hem enviat a estes Corts ja haguera estat present l’agèn-
cia valenciana de l’energia . No hi ha estat; sens dubte, no ha 
sigut en absolut responsabilitat del president del Consell .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem escoltant la concreció de la pregunta per part 
de la síndica del Grup Parlamentari Compromís .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

L’ha mantingut a la meua alçada, president. No sé com ho 
haurà fet això, però enhorabona, enhorabona. (Rient. Fa refe-
rència al faristol)

Bé, president, mire, en una setmana tenim la possibilitat 
d’arribar a eixos acords . Vosté té raó, vosté és el president 
del Consell del Botànic, i em consta que per part del Consell 
hi ha voluntat de la creació, i sí ens ha arribat un criteri a 
favor de la conselleria d’economia i d’alguna altra més. Tenim 
una setmana, i jo confie que tornarem a arribar a acords. Jo 
sempre confie que arribem a acords, com hem fet i com avui 
celebrem que fem, amb l’aprovació de dos lleis.

Però és de veres que ningú podria entendre que este govern 
ens passem la vida parlant de la implementació d’energies 
renovables, de la producció d’energia renovable, però que no 
mirem la gent a la cara i li digam que estiga tranquil·la, que la 
seua factura va a baixar, que el seu govern està preocupat per 
ells. I que el que volem és aconseguir eixa sobirania energè-
tica, és canviar les normes del mercat des de l’administració 
pública, que també per a això hem vingut. I és que, president, 
hem d’accelerar les renovables; no hem d’accelerar els benefi-
cis de les grans empreses elèctriques. (Aplaudiments)

Perquè, al final, Compromís i el Botànic, i així ho hem dit 
molt clarament, el que volem és accelerar les renovables, 
és baixar la factura de la llum de tota la gent que viu en 
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el nostre territori i és aconseguir la sobirania energètica, 
com he dit abans. Eixos són els nostres objectius, i hem de 
demostrar-li a tota la ciutadania que són els objectius del 
Botànic, d’un govern que es preocupa per ells.

Però, mire, entrem al detall: «Promoure i gestionar siste-
mes de producció d’energia renovable». Per què no? «Crear i 
participar en societats mercantils, amb l’objectiu de comer-
cialitzar energia». No estem a favor d’això? «Fomentar la 
democratització de l’energia entre la ciutadania i obrir a la 
participació ciutadana els projectes energètics que promo-
vem». Jo crec que no es pot estar en contra d’això. Com no 
es pot estar en contra d’això, no es pot estar en contra d’una 
proposta que acordàrem en el Botànic, no es pot estar en 
contra d’una proposta que hem acordat al si de les Corts, 
no es pot estar en contra d’una proposta que el president 
ha verbalitzat i que la conselleria va traslladar que estaven 
d’acord . Però, sobretot, sobretot, no es pot estar en contra 
d’una cosa que ja hem comprovat que funciona.

I, en eixe sentit, jo espere, confie i treballaré fins a l’últim alé 
perquè este acord i tota la resta es puguen complir. I ho faig 
pels valencianes i les valencianes, i no per les grans empreses, 
que estan darrere esperant una cosa diferent de nosaltres.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Correspon al president del Consell concretar la pregunta…, 
la resposta a la pregunta que acabem d’escoltar.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Senyora Robles, per descomptat, la voluntat és impulsar, 
sobretot, la transició energètica. Eixa és realment la voluntat.

L’AVE, l’agència valenciana de l’energia, és un instrument; 
l’objectiu és que el 2030 tota l’energia que es produïsca en 
la Comunitat Valenciana i que consumim en la Comunitat 
Valenciana siga verda. Eixe és el gran objectiu, l’AVE és un 
instrument . (Aplaudiments) Perquè, mire, els instruments o 
funcionen o no funcionen. L’AVE ja existia i no va funcionar, 
i, en un moment determinat, es va eliminar .

Per tant, la qüestió és quin instrument i, sobretot, quin és l’ho-
ritzó d’eixa política. I l’horitzó d’eixa política és compartir, però 
tenint en compte que no podem buscar visions antitètiques 
ni fer-nos trampes al solitari. En estos moments, el 40 % de 
l’energia que consumim els valencians ve de la central nuclear 
de Cofrents. Per tant, no només hem d’augmentar molt…, 
hem d’accelerar molt la producció d’energia renovable per a 
intentar fer-li front a eixe forat, sinó que, a més a més, en la 
mesura que avancem en tot el procés de descarbonització i 
que l’automòbil elèctric tinga la potència que ha de tindre, 
i tota l’electrificació vaja amb els temps que volen, doncs, 
evidentment, necessitarem encara més producció verda . I si, a 

més a més, li afegim que, tant de bo, definitivament trobem la 
solució, la combinació entre les energies renovables per tal de 
fer possible l’hidrogen verd que substituïsca el gas, és evident 
que necessitarem encara més energia renovable.

Per tant, ahí el que es tracta és de fer una aliança, de fer 
compatible i buscar un equilibri entre el que hem defensat 
des de la perspectiva social, des de la perspectiva mediambi-
ental i des de la perspectiva econòmica, i és un equilibri que, 
de vegades, és complicat .

Però, mire, el Consell ja, en estos moments, està fomentant les 
cooperatives d’energia i les comunitats energètiques locals; ha 
fet una relació de sòls per a la instal·lació de les plantes renova-
bles, prioritzant les zones urbanes, industrials, els sòls degradats; 
el reforç d’una protecció mediambiental per minimitzar l’afecció; 
la posada en marxa de mecanismes que permeten la participa-
ció dels municipis en la planificació i l’ordenació de les energies 
renovables… I podem anar encara molt més enllà, però, no va a 
ser una solució definitiva, simplement un instrument. El instru-
ment és una part de la…, pot ser un vehicle adequat.

Però, en qualsevol cas, eixa no és l’única solució. La solu-
ció és, en definitiva, que entre tots i totes siguem capaços…, 
i les conselleries que estan més interpel·lades estan treba-
llant seriosament per augmentar també el personal, per fer 
possible que tots aquells projectes que siguen sostenibles, 
tots aquests projectes que servisquen a l’objectiu general, es 
puguen emportar endavant .

I ho hem de fer, com en tantes altres coses, pensant que 
l’important, l’important, allò definitiu, allò fonamental és 
el que li he dit: que el 2030 aconseguim que la Comunitat 
Valenciana siga una comunitat cent per cent verda, cent per 
cent d’energies renovables. Eixe és el gran objectiu.

I un objectiu que ens permetrà l’altre gran objectiu d’este 
govern, que és el manteniment, l’enfortiment de l’estat del 
benestar. Perquè no només aspirem a no haver de comprar 
combustibles fòssils, sinó que aspirem més a poder vendre 
energia verda. Eixe és un gran objectiu de país. I, per a fer 
això possible, hem de fer tots els esforços que corresponga, i 
estic segur que ens posarem d’acord.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la pregunta de control que formula, en 
nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, la síndica del grup, 
la il·lustre diputada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Sí . Gracias, presidente .

Buenos días, señorías.
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La semana pasada tuvieron lugar dos acontecimientos 
importantes que, aun siendo esperados de haber transcu-
rrido sin imprevistos, no debemos pasar por alto. Uno el 
jueves, en Barcelona –usted estuvo allí–, cientos de empre-
sarios exigían la finalización de las obras del corredor medi-
terráneo; y el otro el viernes, en Alicante, donde la plata-
forma Per un Finançament Just se volvía a manifestar un año 
más, exigiendo la reforma urgente del sistema de financia-
ción autonómica e inversiones más justas para la provincia .

Estas reivindicaciones son viejas conocidas que han pasado 
a formar parte de nuestras vidas y tenemos…, corremos el 
riesgo de habernos acostumbrado a ellas, pero yo creo que 
tenemos que darles mucha importancia, la importancia que 
se merecen. Porque estamos hablando de los ingresos que 
a esta comunidad le corresponden para su sanidad, para su 
educación, para los más desfavorecidos… Estamos hablando 
del déficit y de la deuda que nos arruina, y que arruina nues-
tro futuro. Estamos hablando de pérdida de competitivi-
dad de nuestras empresas, de oportunidades que pasan y, 
en consecuencia, de menor desarrollo económico, de menor 
crecimiento y, es evidente, que de menor nivel de empleo.

Todo esto es lo que se nos niega, año tras año, de forma 
reiterada, como digo, y de forma injusta. Y, además, sin justi-
ficación alguna, aparentemente.

Por eso quería preguntarle, señor Puig, si considera que esto 
puede deberse a que los valencianos somos considerados 
españoles de segunda.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la resposta per part del president del Consell .

Té la paraula el molt honorable president, Ximo Puig .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Merino.

Efectivamente, este mes de noviembre han sucedido cosas 
muy importantes en la Comunitat Valenciana. Una es, por 
ejemplo, la plasmación de que el corredor mediterráneo, que 
durante mucho tiempo estuvo absolutamente atascado, en 
estos momentos avanza. Y hay un 75 % de todas las obras 
que están en marcha; y un 100 % de todas las obras que ya 
están, como mínimo, en estudio informativo. Por tanto, se 
constató, y así lo constataron los empresarios valencianos 
que han impulsado esta campaña, que el corredor medite-
rráneo está avanzando. (Aplaudiments) Y nosotros vamos a 
continuar diciendo que se acelere.

Pero es que, además, es evidente que tenemos un problema 
de financiación, y después hablaré.

Pero, mire, este año, en lo que llevamos hasta septiem-
bre, en la Comunitat Valenciana se han licitado 1 .200 millo-
nes de euros por parte del Gobierno de España, del minis-
terio de transportes. Por tanto, lo que es evidente es que, 
estando en una situación de inferioridad respecto a la finan-
ciación, respecto a la inversión se va aumentando y vamos 
hacia un objetivo. Por supuesto, nosotros jamás vamos a 
aceptar ni la situación de infrafinanciación ni la situación de 
infrainversión.

Y, en ese sentido, no sé si somos españoles o de segunda. 
Me gustaría creer que no, pero vamos a defender aque-
llo que defendemos aquí y en Madrid. Y nos gustaría mucho 
que su partido, que ahora está en una situación más bien 
compleja, pues también cambiara de posición y dijera que 
es necesario ampliar y sumar la tarta, y después repartirla 
mejor. Sería un cambio, porque, hasta ahora, lo único que 
ha hecho su partido es, precisamente, intentar centralizar e 
intentar hacer cada vez más ineficiente el sistema autonó-
mico . (Aplaudiments) Esta es una cuestión fundamental.

Pero, vamos, lo que le quiero decir es que, si ahora somos 
de segunda, cuando gobernaban aquellos a los que usted 
admira tanto, estábamos en segunda regional . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem escoltant la formulació de la pregunta per part 
de la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos .

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, la verdad es que me deja desconcertadísima, por 
muchas cosas .

Porque lo que ha dicho de mi partido es absolutamente 
mentira. Nosotros siempre hemos estado ahí, defendiendo 
que se ponga en marcha la reforma del sistema de financia-
ción . (Aplaudiments) Siempre, desde el minuto uno . Y hemos 
sido los únicos que hemos dicho valientemente que los que 
no han querido ponerla en marcha son los partidos que 
han estado en los gobiernos centrales. ¿Por qué? Porque 
han preferido, a cambio de un puñado de votos, conceder 
privilegios a determinados territorios, en lugar de buscar la 
verdadera igualdad entre los españoles, (aplaudiments) que 
es lo que mi partido siempre ha estado buscando, y ustedes 
no lo han hecho .

Tengo que decirle que esto de «está avanzando», «está en 
marcha», «estamos en ello», «está mejorando» no sirve de 
nada. El gerundio no sirve de nada, los hechos son los que 
son; eso es así, señor Puig.

Lamentablemente, yo estoy…, lamentablemente no, nos 
tratan como ciudadanos de segunda, y yo estoy convencida 
de que no lo somos. Tengo claro lo que somos los valen-
cianos: somos un pueblo abierto, creativo, tolerante… No 


