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Garantim l’educació universal, que ha suposat un increment
pressupostari de més del 53 % en comparació amb el 2015,
amb la gratuïtat de llibres de text, com Xarxa Llibres, perquè
a nosaltres també ens importen els xiquets quan ja han
nascut, sap vosté? O el bo infantil –perquè aixina fem un…,
per a estar al seu nivell–, dotat amb 68 milions d’euros; o els
menjadors escolars, dotats amb 74,6, 47 milions en el 2015.
I la gratuïtat total en este moment de les escoles infantils
valencianes en l’etapa dos, tres anys, la qual cosa beneficia
24.000 xiquets i xiquetes, i les seues famílies. Vida i família.
Ajudem els joves i municipis xicotets a l’adquisició de vivendes també, perquè la gent jove puga emancipar-se, puga fer
el seu projecte de vida i de família.
I estenem la Renda valenciana d’inclusió, que a finals de
desembre donava suport a 77.259 destinatàries –vida i
família, senyora Criado–, front als 23.000 del 2015, passant
dels 29 milions que hi havia pressupostat en el 2015 als 276
executats l’any passat. Això és vida i família, sobretot les
famílies més vulnerables, eixes que a vostés no els importen.
I els xiquets d’eixes famílies econòmicament vulnerables,
que eixos tampoc els importen quan ja han nascut.
I també donem suport a les famílies nombroses, hem passat
de 57.000 títols en 20105 a 75.000 títols ara. Famílies
nombroses, eixes que a vostés els agraden. I també a les famílies monoparentals, perquè a nosaltres ens agraden totes les
famílies, no només unes, que hem multiplicat per 13 els títols.
Per tant, amb això i les polítiques fiscals, també, la quota
autonòmica de l’IRPF, que afavoreixen la conciliació, vorà
vosté que este és un govern que treballa per la vida, per
la família, i no atacant aquells que són simplement com a
vostés no els agrada. Per a nosaltres, totes les famílies són
valuoses i totes les vides són valuoses.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Continuem amb la sessió de control, amb la pregunta que
formula l’il·lustre diputat Francisco García, en nom del
Grup Parlamentari Compromís, al conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre les
àrees industrials valencianes.
Quan vosté vullga, senyoria.
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hem vist que ha sigut un dels factors rellevants de la creació d’ocupació. I sobretot de la localització d’eixa ocupació,
tant en termes de generació de valor afegit, com en termes
d’ocupació, com de creació de progrés, i també de benestar.
El fet que siga motor implica que, a més de tractar-se d’un
sector que genera milions en l’economia, també en la vida
de les persones, també en els engranatges que fan que
altres sectors generen efectes similars. De fet, recentment,
l’anunci que s’ha fet de la gigafactoria ha fet un efecte
també cridada, que altres empreses relacionades amb el
sector, no sols en el municipi de Sagunt, on es va a ubicar
esta empresa, sinó en altres municipis, tinguen la possibilitat,
eixes empreses satèl·lits, d’anar col·locant-se. És a dir, contagia de progrés a sectors diferents, i amb això multiplica el
seu impacte positiu sobre la nostra societat i sobre l’impacte
que això pot tindre en les economies locals.
Els sectors industrials tenen una capacitat arrossegadora,
per tant, el disseny de més i millors polítiques industrials
ens aporta beneficis en el si d’indústria, i alhora té la capacitat de poder fer-ho en altres sectors productius. Ara més
que mai necessitem polítiques públiques que potencien la
innovació dins del sector, i això ho hem vist també molt bé
des de les polítiques del govern del Botànic, impulsant els
nostres sectors productius i els nostres instituts tecnològics,
perquè eixa nova tecnificació arribe al sector i a la cadena
productiva. Precisem polítiques econòmiques que incentiven la digitalització. Ara ens urgix servir-nos d’aquest sector
per fer efectiva la transició cap a un model econòmic sostenible que actue davant l’emergència climàtica, allò que el
nostre conseller molt bé anomena «econovida».
En aquest sentit, la política botànica ha sigut molt clara. Des
que el Botànic governa el nostre territori, l’increment del
pressupost en esta línia ha sigut una norma any rere any,
una marca del Botànic que hem vist materialitzada en cada
projecte de pressupostos des del 2015 fins ara. I no només
això, sinó que sempre ha anat acompanyada d’una imprescindible execució, cosa que abans no es feia. Abans es pressupostava, es programava, s’anunciava, però al final no
s’executava pràcticament ni un cèntim.
Deixem enrere les èpoques en les quals altres governs
cercenaven la capacitat de les institucions per plantejar polítiques que impulsaren els nostres sectors industrials i la
innovació dins d’aquests, com estem veient. En contraposició, trobem polítiques públiques suficients, dotades amb els
recursos públics necessaris i amb la gestió i execució imprescindible per poder implementar-les. D’ahí la llei de les àrees
industrials que vàrem fer en l’anterior legislatura i que en
esta s’està implementant, en tots i cada un dels municipis
que tenen estos sectors industrials.

Gràcies, senyor president.

Tenint present aquest recorregut, senyor conseller, ens agradaria que ens clarificara quines accions s’estan implementant dins de l’Ivace per tal de continuar impulsant la millora i
la modernització de les àrees industrials del nostre territori.

Senyor conseller.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor García Latorre:

Bon dia, senyories.
La indústria és un dels principals motors de qualsevol economia i, com no, de la valenciana, i sobretot en estos últims anys

(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera, senyora
Salvador Rubert)
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La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Gràcies…

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Quan vullga, senyoria.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Sí, senyora presidenta.
Senyor García, gràcies per aquesta pregunta, perquè, si
n’hi ha un eix fonamental en què el Botànic ha començat
a treballar d’una manera seriosa des del minut zero, ha
estat en la reindustrialització del nostre territori. Perquè
creiem que la indústria és la que genera ocupació estable
de qualitat, que arrossega molta ocupació i que, a més a
més, ajuda d’una manera clara a cohesionar més la nostra
societat.
Podria estar parlant-li de totes i cadascuna de les ajudes
d’innovació, d’internacionalització, de la transformació energètica que també hem engegat des de l’Ivace, però centrantme en les àrees empresarials, m’encantaria dir-li que bàsicament estem treballant amb dues accions. Una és les ajudes
per a la millora dels polígons industrials, sense perdre de
vista que el 50 % del nostre PIB es desenvolupa allí; i, l’altra,
la professionalització en la gestió de les àrees industrials,
com molt bé vosté ha dit, a partir d’una llei que vam aprovar ací. En les dues coses som pioners, anem per davant de
tot l’estat. Perquè la indústria sembla ser que sempre s’havia
deixat de costat.
I vaig a posar-li l’exemple de quan jo era alcalde. Vaig anar
a la diputació, vaig anar a la Generalitat, a la conselleria
d’indústria, vaig anar al ministeri d’indústria… I sap quants
diners concedien aleshores per a millorar les àrees empresarials? Zero, zero. Per tant, encara més valor a les polítiques,
en este àmbit, del Botànic.
Este govern, si té alguna característica, i vosté ho ha dit,
és que actua, parlem pels fets, no parlem per les paraules.
Eixa frase tan bonica que a mi sempre m’agrada dir: verba
volant scripta manent. Les paraules se les emporta el vent,
els fets es queden. I nosaltres ho fem amb tres principis: la
millora dels polígons industrials, el suport al municipalisme i
l’escolta activa i la participació amb l’empresariat i les persones treballadores.
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Com deia, venim del no-res. No hi havia, com he comentat, cap ajuda per a les àrees empresarials. I en això, com en
moltes altres coses, el govern del Botànic, torne a repetir, ha
sigut pioner; pioner en llançar unes ajudes per a la millora
dels polígons industrials valencians, pioner en tot l’estat.
Han passat de ser les àrees empresarials, allò que dèiem el
patito feo, és a dir, eixos barris de segona o de tercera categoria, a ser els protagonistes de la reactivació econòmica.
Han passat de ser els grans oblidats a tenir una possibilitat
de tindre ajudes per fer-los més sostenibles, més moderns
i amb més capacitats per a superar els reptes del futur. Fins
l’arribada del Botànic, fins aquest moment, ningú, repetisc,
ningú havia donat protagonisme a les nostres àrees industrials, sols aquells alcaldes que tenien voluntat d’incentivar,
d’alguna manera, la reindustrialització i generar llocs de
treball.
A partir del 2017, llançàrem la primera convocatòria
d’ajudes. Ho hem continuat fent, i ho continuarem fent.
Miren, fins al 2021, hem destinat un total de més de 105
milions d’euros, que han sumat un total de 623 projectes,
millorant 394 àrees empresarials, arribant a 239 municipis
i a 32 de les 34 comarques del País Valencià. Vertebrem. A
més a més, hem de sumar els més de 37,4 milions d’euros
per a aquest any, que arribaran a 237 àrees industrials de
144 pobles. També vull destacar que, per segon any consecutiu, hem tret una línia d’ajuda de dos milions d’euros per
als municipis en risc de despoblació. Amb aquestes ajudes
volem vertebrar, cosir el territori, i, bàsicament, assentar
població.
I, per un altre costat, estem fent formació amb les entitats
de gestió de modernització per a la professionalització de la
gestió de les àrees empresarials. I, a més a més, estem fentho en l’àmbit universitari.
Per tant, crec que hem d’entendre que els polígons són una
zona més dels nostres pobles i ciutats, no poden ni deuen
ser espais oblidats, espais degradats, sinó que han de ser uns
espais que s’han de modernitzar, que han d’estar adequats i
que han de ser sostenibles.
Per això, estem impulsant les àrees empresarials, estem
impulsant la reindustrialització del nostre territori, i anem
a seguir treballant en aquesta línia perquè pensem que
és una línia, com li deia, que realment garanteix riquesa,
garanteix una millor competitivitat, millor economia. I, per
ende, pel que hem de treballar totes i tots, és a dir, més
cohesió social.
Moltes gràcies (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Passem a la pregunta 1.335, formulada pel diputat…,
perdó, 1.387, formulada pel diputat Paco García Latorre,
del Grup Parlamentari Compromís, al conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre les
dades d’ocupació.
Quan vullga, senyoria.

