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del Racó de Lleó i l’autorització per a l’ocupació del domini
públic marítim terrestre d’aquesta.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies, també per acoblarse al temps concedit.
Li contestarà la consellera. Quan vosté vullga, consellera.

Pàg. 6112
d’indústries d’una aigua que no deuria arribar, d’acord?, que,
per cert, això és un sancionador –vull dir, això esteu acostu·
mats els que esteu en els municipis–, doncs bé, eixe projecte
de millora que ja està encarregat a Tragsatec, són més de
sis-cents mil euros per a redactar les obres de millora de les
EDAR i, després, òbviament, d’eixa bassa que agafaria eixes
aigües, eixos 20 hectòmetres cúbics, i els reintroduiria en el
sistema Vinalopó i Riegos de Levante, d’acord?
El ministeri, que coneix la problemàtica, perquè vosté ho
sap que la direcció general de costes, el ministeri també està
damunt d’este tema, que és un problema, ha decidit dotar de
recursos del fons de recuperació estos projectes i, per tant,
tenim la Generalitat que ho redactaria…

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies.

Consellera.

Com vosté sap, de fet, li hem fet una proposta a l’Ajunta·
ment d’Alacant per part de la Generalitat, per part de la
conselleria, que té accions per part de la Direcció General
d’Aigua i per part de l’EPSAR per a tindre un projecte d’abo·
cament zero, que seria l’objectiu en eixes dos depuradores,
Monte Orgegia i Rincón de Léon. No solament per a deixar
d’abocar a la mar 20 hectòmetres cúbics en les condicions, a
més, en què s’aboquen, sinó, òbviament, per a poder reuti·
litzar, depurar en condicions eixes aigües i poder reintrodu·
ir-les en l’Alacantí i en el Baix Vinalopó amb el sistema reg.
D’acord.
Ahí hi ha una cosa que vosté ha dit, i és…, allò de l’Ajun·
tament d’Alacant és el cas més flagrant que hi ha en tot el
territori valencià, li ho he de dir amb tota la sinceritat del
món. No han resolt un problema que conduïx a estar en una
situació complicada. Perquè nosaltres hem d’autoritzar l’abo·
cament, però és que eixe abocament no està en condici·
ons, però de cap de les maneres. Però no està en condicions
no sols per desbordaments que puguen haver-hi, és que l’ai·
gua que arriba a la depuradora, la conductivitat de l’aigua,
la qualitat d’eixa aigua, és d’uns nivells que freguen, anem a
dir-li, la legalitat, ho deixem així. D’un hàbit industrial, que
ho té identificat l’Ajuntament d’Alacant i que és el compe·
tent d’actuar. A la depuradora no deuria arribar eixa aigua.
Això d’entrada. Perquè, clar, nosaltres no és que estem
depurant correctament o no eixa aigua; és que com arriba
amb les condicions que no deuria arribar de ninguna de les
maneres, el sistema no pot donar una aigua amb una qualitat
que després el seu vessament, l’abocament estiga en condi·
cions òptimes. I estem vora mar. I és que als veïns i veïnes
els causa un perjuí insuportable. Però, òbviament, els danys
ambientals que se generen són també insuportables.
Davant d’això, nosaltres assentàrem…, de la falta d’iniciativa
i de mirar a altre costat d’un problema que no és nou, eh?,
que és prou històric i que no s’ha volgut per part del govern
d’Alacant posar fre, vam decidir assentar a la taula l’ajun·
tament, assentar a la taula l’empresa que té l’ajuntament,
que té el servei i, per tant, dir-los: ací la part, òbviament, de
les aigües que arriben a la depuradora hem de fer la inver·
sió que toca. Nosaltres ja ens encarregarem, a més, que la
depuradora estiga en les condicions òptimes perquè eixa
aigua…, llevat òbviament de la introducció que es fa per part

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
…tenim el ministeri que ho pagaria. I qui mos falta? L’actor
principal del problema, l’Ajuntament d’Alacant i el Partit
Popular.
Aixina que, efectivament, nosaltres tenim eixe pla d’aboca·
ments zero i jo crec que hui hem de deixar palés que l’Ajun·
tament d’Alacant ha de solucionar ja de manera decidida un
problema en estes depuradores. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, passarem, senyories, a la penúltima pregunta
que formula l’il·lustre diputat Pedro Ruiz a l’honorable
consellera d’innovació i universitats.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Ruiz Castell:
Moltes gràcies, president.
Bona vesprada, consellera.
El passat mes de setembre, el president de la Generalitat
i la seua predecessora al capdavant de la Conselleria
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital van
presentar formalment a Castelló la Fundació de la Comunitat
Valenciana d’Investigació d’Excel·lència, coneguda pel seu
acrònim en anglés, ValER.
Una institució orientada a desenvolupar un programa de
captació i retenció de talent basat en experiències d’èxit;
en particular, la Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats, l’ICREA, la qual va iniciar el seu camí en 2001 i
a partir de la qual s’han creat durant aquests anys altres
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institucions semblants a diferents punts de la geogra·
fia espanyola, com ara la Fundació Basca per la Ciència,
Ikerbasque, o l’Institut Madrileny d’Estudis Avançats,
IMDEA.
Una iniciativa que des de fa anys venia reclamant el món
acadèmic i investigador valencià. Molts havíem sentit ja des
de fa temps la importància que tindria poder crear un ICREA
valencià o un ICREA a la valenciana capaç d’oferir places de
personal investigador permanent i estables per tal de fer
recerca a partir d’un sistema de selecció basat en els mèrits,
en la capacitat de lideratge, en l’excel·lència científica, però
també sense els destorbs i els lligams tant salarials com
contractuals de l’Administració pública.
Certament, ICREA va marcar la diferència a Catalunya, amb
una visió a llarg termini i amb els recursos necessaris per a
impulsar tot el seu sistema investigador, tant pel que fa a les
universitats com els centres de recerca, des dels més pres·
tigiosos fins als més modestos, augmentant el nivell inves·
tigador a tot el seu territori fins a fer d’ella una potència
científica i es va convertir en una de les institucions prin·
cipals del món en l’àmbit científic, amb un altíssim percen·
tatge de personal investigador, amb elevats índexs d’impacte
i va permetre escalar els centres de recerca catalans fins a
posicions destacades als rànquings internacionals, així com
incrementar també la captació de fons competitius, el qual,
per cert, té també un trasllat, com no pot ser d’una altra
manera, en llocs de treball i riquesa.
De manera semblant, l’existència d’Ikerbasque ha acabat
fent possible la incorporació, per exemple, en 2020 a la
Universitat del País Basc dels premis Nobel de Física de
2006 i 2007, el nord-americà George Smoot i el francés
Albert Fert, respectivament.
Ara bé, com deia el conseller d’educació basc a la presenta·
ció de la darrera d’aquestes incorporacions, que ningú pense
que aquestes contractacions són una qüestió de diners,
que se’ls oferix un contracte i venen. Quan un investiga·
dor d’aquest nivell aposta per un projecte és perquè valora
el nivell científic i investigador que se li ofereix. Així, la crea·
ció de ValER ens fa ser optimistes de cara al futur, tot i que
encara, lògicament, estem en els seus inicis i cal terminar de
definir estratègies i actuacions.
Sembla que ValER havia de publicar la seua primera convo·
catòria de places… de places permanents per al perso·
nal investigador que vullga desenvolupar una carrera a llarg
termini a la Comunitat Valenciana. El cert però és que la
convocatòria encara no s’ha pogut publicar i desconeguem
les seues característiques, així com d’altres iniciatives que es
puguen desenrotllar i que imagine que s’hauran de concretar
al llarg dels pròxims mesos. De fet, seria molt interessant si
ens poguera avançar algun detall al respecte.
I per tot això, tot i que ahir ja va explicar alguns elements
rellevants, li pregunte com pensa que ha de contribuir la
recentment creada fundació d’investigació d’excel·lència,
ValER, al desenvolupament del sistema valencià de recerca,
desenvolupament i innovació, i com encaixaria aquesta
fundació en el projecte que vosté pensa desenvolupar
durant el que resta de legislatura.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pàg. 6113
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Té la paraula per a respondre l’honorable consellera d’inves·
tigació, innovació i universitats, Josefina Bueno –molt activa
durant tot el ple.

La senyora consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital:
Buenas tardes ya.
Muchas gracias, señor Castell, por la pregunta que me
formula, porque me permite ahondar un poco más en las
líneas maestras que pude describir ayer y que demuestran
una vez más el compromiso de este gobierno con las univer·
sidades, con los centros de investigación, pero, sobre todo,
con la comunidad científica. Y, sobre todo, a aquellas perso·
nas que dudaban de que hubiésemos hecho algo, pues claro
que estamos haciendo algo porque ya se están viendo los
resultados.
Y me va a permitir que diga que ese ICREA valenciano venía
desde 2015. Y miro aquí al entonces conseller de educación,
porque no lo creamos porque se nos iluminó una lucecita,
sino porque era y sigue siendo un clamor entre la comunidad
científica, e intentamos poner esa pequeña semilla que hoy
me da la oportunidad de decir que ya es una realidad.
Y digo que es una realidad importantísima, porque usted
ha mencionado los tres grandes nodos investigadores que
hay en el estado, que son ICREA, Ikerbasque y el IMDEA.
Con el ValER vamos a ser los cuartos. Y eso –se lo digo
con absoluta certeza– es un orgullo para la Comunidad
Valenciana; es un orgullo para sus universidades, para sus
centros de investigación, y es un orgullo para la comunidad
científica. Porque, como usted bien ha dicho, no solamente
vienen porque ganan buenos sueldos, sino vienen porque
en la Comunidad Valenciana existe un ecosistema científico
de absoluta y de gran calidad y reconocimiento internacio·
nal. Y por eso los investigadores y las investigadoras nos
decían que aquí teníamos materia prima para que pudiesen
venir investigadores de excelencia. Y eso ya es una reali·
dad y ya estamos haciendo cosas y el primer y el segundo
Botànic va a cumplir con un cometido que no es más que
demandas de la ciudadanía, en este caso, de la comunidad
investigadora.
Efectivamente, con más de dos millones de euros hay un
ValER valenciano que va a promover ese desarrollo de la
carrera profesional de los investigadores para incorporar y
retener personal científico de excelencia internacional.
Será una fundación cuyo objetivo se centra en contribuir al
impulso, a la promoción y el desarrollo de la investigación
y el conocimiento científico, humanístico y tecnológico en
beneficio de la sociedad.
Se ha reunido su consejo científico para definir lo que serán
los criterios de evaluación para las próximas convocatorias.
Se está desarrollando el reglamento y se está elaborando el
plan estratégico para los próximos cinco años.
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Será una institución abierta en la que se integrará personal
investigador con plazas permanentes, con concursos públi·
cos en concurrencia competitiva, donde la excelencia inves·
tigadora será el principal criterio.
Se hará un llamamiento a las principales áreas de investiga·
ción y se trata de un sistema de ciencia internacional para
aumentar las patentes, transferencia de tecnología, crear
startups, atraer fondos internacionales.
Y es importante destacar que estos grupos de investigación
tienen que ser las estructuras de I+D+I sobre las que pivote
el sistema de innovación de las empresas valencianas, garan·
tizando así su competitividad y su crecimiento económico y
la creación constante de empleo de calidad.
Usted lo ha citado: ICREA, Ikerbasque, IMDEA. Necesitamos
un ICREA valenciano, porque está demostrado que tanto
Ikerbasque como ICREA están consiguiendo el 25 % de las
ayudas europeas. Y nosotros, como sistema valenciano de
investigación, no podemos eludir…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Consellera.

La senyora consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital:
…estar también al frente de ese sistema tan competitivo.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, la següent pregunta, i última, d’esta sessió de ple
serà formulada per l’il·lustre diputat Carlos Gracia a l’hono·
rable consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat
Digital.
Té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Gracia.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Moltes gràcies, president.
Buenas tardes ya, consellera.
Efectivamente, hoy cerramos el pleno usted y yo. Ayer ya
le adelantaba durante su comparecencia que hoy le iba a
preguntar por las becas universitarias, y es que hace apenas
tres semanas veíamos cómo la Sindicatura de Comptes daba
la razón a miles de estudiantes y sacaba los colores a su
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conselleria –bueno, la conselleria que ahora usted va a diri·
gir– por su gestión al respecto.
Ayer, durante su comparecencia, yo ya le decía la importan·
cia que tiene el cuándo y el cómo cuando se trata de gestio·
nar las becas universitarias en nuestra comunitat.
El síndic ha cuestionado tanto las partidas presupuestarias
como especialmente el proceso de gestión y los tiempos de
tramitación de estas becas. Se habla de dificultades en la
solicitud, también de dificultades en el acceso a las platafor·
mas, incertidumbre entre los estudiantes, incluso de caos
burocrático, universidades sin financiación que tienen que
adelantar más del 87 % del dinero.
¿Recuerda cuando yo ayer le hablaba de la conselleria del
mañana? Pues en el caso del pago de las becas del 20192020, nada menos que 689 días desde el inicio de curso,
casi dos años. Así de coherente y eficaz.
Al final parece que hemos pasado un poco de ese anun·
cio electoral que también le recordaban ayer de que si Ximo
Puig ganaba las elecciones todos los estudiantes universita·
rios si aprobaban todo tendrían matrícula gratis a que haya
que pasar casi dos años para que paguen las becas.
Al final son casi cien páginas de informe de auditoría,
en las que el síndic, entre otras cosas, les dice, por ejem·
plo, en primer lugar, que su política de becas carece de lo
más básico, que es de una planificación estratégica, y que
además los indicadores con los que ustedes cuentan son
muy genéricos e imprecisos, con lo cual al final es muy difícil
hacer un seguimiento de objetivos.
También les piden que cambien el procedimiento de gestión,
que hace falta que sea más ágil, que sea menos burocrático,
que hace falta anticipar la notificación del cumplimiento de
los requisitos a los estudiantes, porque al final cuanto antes
sepan si cumplen o no los requisitos, mejor se van a poder
planificar.
También les dicen que deberían publicar antes la convocato·
ria –volvemos a lo de la conselleria del mañana–, que habría
que unificar en una misma convocatoria la beca salario –de
la que usted ayer se mostraba orgullosa– y la de estudios,
una misma convocatoria con diferentes umbrales, por ejem·
plo, para así evitar duplicar esfuerzos y ser más eficientes en
el proceso.
Le dice que hace falta que pongan más recursos humanos en
la dirección general.
Y una cosa que me llamó mucho la atención, y es que habla
de aplicaciones informáticas poco robustas –poco robus·
tas–. Claro, sin duda me supone una paradoja, porque preci·
samente que del departamento de innovación, de sociedad
digital se hable de que tiene aplicaciones informáticas poco
robustas, cuanto menos me hace cuestionar aquello que yo
le decía del marketing electoral de esa conselleria de innova·
ción, que yo espero que ahora se revierta.
También les dicen que deberían completar y aglutinar la
información disponible sobre becas y que efectúen diligen·
temente el pago a las universidades, que esos 689 días son
muchos días.

