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La senyora vicepresidenta primera del Consell i consellera 

Gràcies, senyor president.

Senyor diputat.

En tot cas, no està la consellera d’agricultura. Li demane discul-

les associacions de productors per a posar en valor l’agricul-
tura mediterrània i, entre elles, també, la citricultura.

s’ha reunit moltes voltes també amb el ministre d’agricul-

centrada en el centre d’Europa i perjudica molt en general a 
l’agricultura mediterrània. No només a la citricultura, també 

I també s’està treballant amb els sindicats i amb les associaci-

-

Gràcies. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

la pregunta.

 
El senyor García Gomis:

Muchas gracias, señor presidente.

situación económica y social se agrava. Y eso es muy preo-

de verdad los problemas de los ciudadanos.

A la trama corrupta de sus ayudas a su hermano y al caso de 

señora Oltra por presuntamente obstruir y encubrir la inves-

es imputada?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el mateix president.

 
El senyor president del Consell:

(Algú 
diu: «Al corral». Aplaudiments) Les mandan donde hubieran 

-

(Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

la síndica del grup parlamentari, la il·lustre diputada Pilar Lima.

síndica del Grup Parlamentari Unides Podem.

 

Bon dia.

Voy a centrarme en la pregunta.

Señor president.

Miembros del Consell.

Buenos días, señorías.

A los valencianos y valencianas, también.

Señor president

considera urgente la aprobación de una ley trans estatal para 

Se cumplen cuatro años desde la aprobación de la ley trans 

ha supuesto la protección de derechos y vidas de uno de los 

Esta esta ley ha desarrollado mecanismos de control sobre el 
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se otorga a las personas trans.

-

personarse en los procedimientos judiciales contra los agresores 

-

Señor president
-

La ley valenciana ha cambiado la vida de muchas personas y 

poder cambiarme el nombre en el DNI. Cuando pasas por esto 

-

-

-

-

autoreconocimiento es importante. Pero si no hay nadie en la 

Señorías, como dice el lema del Dia del orgullo LGTBI valen-
-

Muchas gracias. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

per part del president del Consell.

Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyora Lima.

L’aprovació de la Llei integral de reconeixement del dret a la 

sense dubte ha canviat, com vosté ha dit, la vida de perso-

en tots els àmbits.

Ha estat, com he dit anteriorment a una pregunta del senyor 

-
bàrem al govern treballarem i treballarem per la igualtat 

-

l’ADN del Consell del Botànic.

-

construir una societat més cohesionada, més inclusiva, més 
tolerant, més oberta, una societat millor.

Senyora Lima, la Llei integral de reconeixement del dret a la 

Socialista, Compromís i Podem, i del grup Ciutadans. Sols va a 

-

reconeixent el seu gènere en els documents de targeta sani-

Així mateix, ha permés la creació d’una documentació admi-

no han pogut canviar el seu DNI.

La llei trans suposa el reconeixement del dret a una aten-
ció social, en concret, com saben, hem posat el servei 
Orienta d’atenció a les persones LGTBI. Ja he reiterat abans 

sobre un total de 9.378, és a dir, una de cada tres aten-

més vulnerable de la població LGTBI.

Com ja he explicat abans, la llei trans representa el reconeixe-
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-
sentat un canvi molt transcendent, molt important per a 

àmbits. La seua dignitat és la dignitat de cadascú de nosaltres.

especial dels més vulnerables, com el de les persones trans 

la jurídicament.

no basta con cambiar las 
leyes

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

punt primer de l’ordre del dia.

 
Dictamen de la Comissió especial d’estudi sobre les mesures de 
prevenció dels riscos d’inundacions del Baix Segura en matèria 

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

debat i votació del Dictamen de la Comissió especial d’es-
tudi sobre les mesures de prevenció de riscos d’inundacions 

presentació del dictamen, per part de la presidenta de la 
comissió, té la paraula la il·lustre diputada Aitana Mas.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Mas Mas:

Gràcies, president.

Bon dia, senyories.

puesta en marcha de esta comisión, a propuesta del Grupo 

comisión en la ciudad Orihuela. Y me gustaría recalcar este 
-

sión de este Parlamento salía de la 

realitat

sus representantes demasiado lejos.

para la aprobación de su plan de trabajo. Durante el debate 
se llegó a un acuerdo y se aprobó una única propuesta de 

-
-

micos, expertos en materia de hidrología, de ordenación 

-
-

de la comisión como estaba establecido en el propio plan. 

pandemia, retomamos la comisión en el mes de junio y a 

-
guimos llegar al mes de diciembre con un buen número de 
las comparecencias ya terminadas.

-
cita la habilitación del mes de enero a la Mesa para la reali-

-

la pandemia.

-

con la aprobación por parte de cinco de los seis grupos y con 

parte del Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana.

-


