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Pàg. 6228

Andreu, a la señora Torró o quizás a la señora Mira, ese
dream team de las inversiones. (Aplaudiments) Porque, claro,
ante esta respuesta, conseller… En fin, bueno, a ver esa
segunda parte.

i de qualificació o ocupació qualificada. En 2020, es van
fabricar en tot el món un bilió de microxips, majoritàriament
sap a on, no? En l’extrem orient i als Estats Units; la quota de
la Unió Europea no arribava ni al 10 %.

Pero, mire, yo esto se lo pregunto porque, desde luego, efectivamente, el progreso de nuestra industria pasa sí o sí por
ser autónomos en la fabricación de estos microchips. Y se
lo pregunto también porque la Comunidad Valenciana es el
75 % de este sector de toda España y, por tanto, tenemos una
gran oportunidad que no hay que dejar pasar en este sentido,
porque ya tenemos ese know-how y ese ecosistema favorable.

És evident, i vosté ho constata també, que això fa palés l’extrema dependència europea de microxips, una indústria que
es troba en la part més alta de la cadena de valor, present
pràcticament en tota classe de productes manufacturats,
com hem dit, tenint en compte a més el context econòmic
de transformació digital. Per la qual cosa, poder comptar
amb una certa sobirania, com li he dit abans, i un subministrament adequat és d’una importància geoestratègica vital.

A mí me gustaría que hoy usted nos contara, para confirmarme que no tengo que pedir además la comparecencia del
señor Andreu, por ejemplo –Ferrer–, qué acciones específicas ha puesto en marcha, cuáles tiene previstas, qué reuniones ha hecho, quién forma parte de este equipo de trabajo…
Yo sé que a su ahora recientemente nombrada secretaria autonómica, ese clúster valenciano del Valencia Silicon
Cluster le hizo llegar una propuesta, por saber hasta qué
punto ha estado en contacto con el ministerio.
Porque, mire, hoy sale una noticia en el Levante: «Las grandes tecnológicas descartan instalar en Valencia la megaplanta de microchips». Y en esta noticia las declaraciones
de la ministra son: «Creemos que uno de los ecosistemas en
torno al PERTE puede ser Galicia, otro claramente Cataluña
y otro Málaga». Y, claro, nosotros con un 75 % del sector y
que la señora ministra no sepa que estamos ahí… Por eso yo
quiero que hoy usted nos cuente en qué consiste su estrategia, porque sin duda yo creo que hace falta una estrategia eficaz para poner en marcha en la Comunidad Valenciana
temas de semiconductores e integrarla dentro de ese Plan
estratégico de la industria valenciana.
Como le digo, espero que su estrategia sea eficaz, y a ver lo
que nos cuenta.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Gracia.
Senyor conseller, ho va a fer de…? Ah! Un segon, un segon,
conseller.
Quan vullga.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Moltes gràcies, president.
Mire, senyor Gracia, tenim clar, i jo li he dit que estic d’acord,
que hem de reforçar el sistema de semiconductors d’Europa,
que pretén augmentar la resiliència enfront de les pertorbacions de la cadena de subministrament, fomentar el desenvolupament de sistemes i la fabricació industrial d’avantguarda, i atendre la creixent falta de capacitats professionals

Per aquest motiu, vosté ho hauria de saber, la Comissió
Europea va publicar el passat 8 de febrer de 2022 un marc
de mesures recollides en la llei europea de xips i recomanació d’instruments comuns per a assegurar el subministrament de semiconductors i reduir la seua dependència. Està
molt bé que també la Unió Europea veja la importància de la
indústria. Ha comentat vosté també el tema del PERTE, més
d’onze mil milions.
I a nivell de les nostres competències, que és el que vosté vol
saber hui. Tenim damunt de la taula, dintre del PEIV, del Pla
estratègic de la indústria valenciana, la creació d’una mesa
sectorial de la indústria avançada, que inclourà la fabricació de
xips, en la qual participaran els instituts tecnològics vinculats al
sector: metalmecànic, químic o plàstic. En el mateix sentit, en
aquesta conselleria ja hem mantingut contactes i reunions amb
un grup d’empreses, universitats i instituts d’investigació vinculades a l’àmbit del disseny de semiconductors que operen al
nostre territori. I, de fet, vosté sap que hi ha un consorci creat
que va a presentar-se també al PERTE. Tanmateix, en l’institut
valencià de competitivitat, en l’Ivace, a través de l’oficina
d’atracció d’inversions, l’Invest in Spain de l’ICEX, s’han rebut
iniciatives d’inversions, entre les quals trobem projectes de
grans corporacions del sector de fabricació de microxips.
Tot això ens diu que estem en la llista dels països objectiu de l’estratègia global d’inversió d’aquest sector a Europa.
És per això que crec que hem de continuar oferint el marc
més favorable per a l’atracció d’inversions estratègiques, tal
com venim fent, promoure el nostre territori com a ubicació
idònia i per tal d’afavorir i aportar valor al teixit productiu,
com hem fet amb la gigafactoria de bateries de Sagunt.
Per tant, estem en la negociació, som un territori atractiu –
jo diria que de moda, a pesar d’alguns–, donem una imatge
de seriositat, rigor, seguretat jurídica, que fa la implantació
de projectes que generen ocupació estable, de qualitat i que
ens ajuden a transformar el model productiu. Sap? Com mai.
Com mai.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor conseller.
Passem ara a la pregunta 1.309, formulada pel diputat Emigdio Tormo i el diputat Eduardo del Pozo, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, a la consellera d’agricultura. I
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la pregunta serà formulada per l’il·lustre diputat, senyor
Eduardo del Pozo, per a la qual cosa té quatre minuts.

El senyor Del Pozo Querol:
Sí, muchas gracias, señor presidente.
Mire, señora consellera, (mostra un mapa) esta es la situación que tenemos en la Comunidad Valenciana: la plaga
del mosquito tigre totalmente descontrolada. Año tras año,
vemos cómo son los municipios cada vez más afectados por
esta plaga, y ahora, en concreto, estamos hablando de que el
85 % de nuestro territorio tiene la plaga del mosquito tigre.
Hablamos de unos insectos que pueden ser transmisores
de virus como el dengue, el Zika o el virus del Nilo, con lo
que, con esta plaga, estamos hablando de que ustedes están
poniendo en riesgo la salud de los valencianos, porque en
cualquier momento los mosquitos tigre podrían transmitir el
virus rápidamente por todo nuestro territorio. Pero es que
no solamente hablamos de que ustedes ponen en riesgo la
salud de los valencianos, hablamos de que están poniendo
en riesgo una actividad económica fundamental para la
Comunidad Valenciana como es el turismo, el 15 % del PIB
valenciano y 300.000 puestos de trabajo.
Pues bien, ante esta situación, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué está haciendo el gobierno valenciano? ¿Qué está
haciendo PSOE, Compromís y Podemos? Pues nada, simplemente gastar 350.000 euros al año de un presupuesto de
25.000 millones de euros. ¿Y esto qué supone, señora consellera? Que ustedes, los partidos de izquierdas, no llegan ni a
invertir mil euros en cada uno de los municipios valencianos
afectados por esta plaga.
Esto no puede ser, señora consellera, los valencianos estamos hartos de las picaduras de los mosquitos. Ustedes están
dejando indefensos económicamente a las diputaciones, a
los municipios valencianos afectados. Pero es que encima
ustedes no tienen valentía, no asumen su responsabilidad, la
responsabilidad de tener que coordinar todas las administraciones públicas valencianas para establecer un plan autonómico de lucha contra el mosquito tigre.
Mire, señora consellera, gestione, por favor, gestione. Porque
desde que ustedes gobiernan, desde el año 2015 hasta la
actualidad, en la provincia de Castellón se han triplicado, por
tres, los municipios afectados. ¿Y de qué estamos hablando?
De que desde que ustedes gobiernan, desde el año 2015,
teníamos 30 municipios afectados en la provincia de
Castellón; y ahora, en el 2022, tenemos casi noventa municipios afectados en la provincia de Castellón. Con lo que los
datos hablan por sí solos, señora consellera. Los datos revelan que ustedes, PSOE, Compromís y Podemos, no saben
gestionar, no saben luchar contra la plaga de mosquito tigre
que tenemos en la Comunidad Valenciana.
Y no solamente a nivel autonómico, porque ustedes también
están en la Diputación de Castellón. Pero además, ustedes,
PSOE, Compromís y Podemos, están en el Ayuntamiento de
Castellón, en donde la situación es totalmente insoportable,
los vecinos no pueden más. El pasado domingo se tuvieron
que manifestar ante la situación, porque están reclamando
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urgentemente que la administración pública actúe ya,
porque la situación es insostenible, señora Mollà. No
pueden sacar ni sus animales a pasear, porque los mosquitos se comen a picaduras a sus animales. No pueden sacar
ni a los perros de sus casas, pero es que tampoco no pueden
salir ni ellos de sus casas, porque los mosquitos se los están
comiendo a picaduras, señora Mollà.
Por ello, por favor, actúen ya. Hable con el señor Puig, hable
con el conseller de sanidad, hagan algo. Tienen un presupuesto
anual de 25.000 millones de euros, y estamos hablando de que
está en riesgo la salud de los valencianos y está en riesgo una
actividad económica fundamental, como es el turismo.
Por ello, señora Mollà, le pregunto: ¿qué acciones van a
hacer para luchar contra la plaga del mosquito tigre que
estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Del Pozo.
L’honorable consellera d’agricultura disposarà de quatre
minuts per a la contestació.

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

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, senyora consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Mire, senyor Del Pozo, jo tinc la teoria que no s’ha deixat ni
uns segons per a una rèplica perquè vosté sap que s’ha equivocat de conselleria. Comencem per ahí. D’entrada, perquè
la competència per a l’erradicació, per al control de la salubritat pública en un àmbit urbà, és estrictament municipal. Però és que si ja no sabem, un diputat ja no sap el que
inclou la llei de règim local, em preocupa. Perquè vosté està
en el poder legislatiu, i no sap que la llei de règim local atribueix l’exclusivitat als municipis per a atendre l’erradicació
de plagues en una qüestió de salubritat pública en les zones
urbanes. Açò és com si m’estiguera responsabilitzant que hi
hagueren palomes ahí fora quan ix a prendre un café, i veritat que hi han…, vosté pensa que és una competència meua?
Primera cosa, que no sàpiga que és exclusivament municipal. Per això vosté ha parlat de municipis, ha parlat de diputacions, i aleshores diu: «Porque ustedes no coordinan, que
tienen la obligación de coordinar». Tampoc és cert, perquè si
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en una competència estrictament municipal una administració pública autonòmica es dedicara a obligar els municipis,
doncs no seria competència municipal i estaríem contravenint la llei, en el cas este.
Per això, a més, ha dit allò de: «Bé, i només que dediquen
350.000 euros». S’han adonat vostés que no ha mencionat qui
és la conselleria que té 350.000 euros per a ajudar els municipis, que tenen la competència a erradicar la plaga del mosquit
tigre? No és la meua conselleria; és la conselleria de sanitat,
perquè qui pot reforçar que una plaga que està causant malestar i problemes a la salut pública és salut pública, no medi ambient, no agricultura. No estem parlant ni de conills, ni d’ovelles,
ni de porcs, no estem parlant tampoc d’aus silvestres. No estem
parlant d’elements que vagen més enllà que, quan una plaga
d’estes característiques, amb competències municipals per a
erradicar-la, afecta o pot afectar la salut pública, la conselleria
està ajudant amb fons, amb 350.000 euros. Per cert, som de les
poques comunitats en Espanya, on hi ha, també, molta plaga de
mosquit tigre, que invertix diners per ajudar una competència
exclusivament municipal.
Aleshores, tot açò de la performance que acaba de fer, què
és el que vol de mi, exactament? Jo li vaig a dir el que està
fent esta conselleria. Esta conselleria té una tècnica que
es gasta per a una plaga agrària, que està funcionant molt
bé, que és la tècnica de l’insecte estèril. A la millor era del
que vostés volien parlar avui, després de parlar del chemsex i tal, doncs la tècnica de l’insecte estèril. Ho gastem per
a la mosca, una mosca que produïx uns mals en la fruita. I
aleshores nosaltres estem provant amb una tècnica, des de
fa uns anys, i en uns municipis concrets, fer mosquits tigre
estèrils, soltar els mosquits tigre estèrils, que no piquen,
quan copulen amb la femella –que és la que pica, per cert–
i posa els ouets el mosquit tigre femella, doncs d’ahí ja no
passa. Ho han entés tots? Doncs això és el que estem fent.
Gràcies. (Aplaudiments)

(Ocupa la presidència el president de les Corts Valencianes,
senyor Enric Morera i Català)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
L’entomologia, una ciència important.
Senyories, continuem amb les preguntes de control. Ara, la
que formula l’il·lustre diputat José Luis Aguirre, en nom del
Grup Parlamentari Vox, a la consellera.
Té la paraula l’il·lustre diputat José Luis Aguirre.

El senyor Aguirre Larrauri:
Muchas gracias, presidente.
Señora consellera, buenos días. Muchas gracias.

Pàg. 6230
El sector agrícola ve con cierta satisfacción lo que se ha
conseguido con este nuevo reglamento, y entiende que,
desde hace varios meses, se ha estado trabajando, tanto a
nivel técnico como político, con el fin de luchar por la sanidad vegetal y, en particular, contra la plaga de la falsa polilla. La Comisión Europea reclama, a los países donde se haya
declarado la Thaumatotibia leucotreta, un preenfriamiento y
un tratamiento en tránsito.
¿Cómo cree que va a beneficiar a los productores valencianos la aprobación, por parte de la Unión Europea, de este
tratamiento en frío para las importaciones de cítricos de
terceros países? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Té la paraula l’honorable consellera d’agricultura.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Gràcies, senyor president.
Senyor Aguirre, i gràcies, a més, per preguntar per esta qüestió, que vosté reconeix, i jo crec que tot aquell que es relaciona amb el món de la citricultura i no vol fer pur partidisme o política de pandereta reconeix que esta és una fita
històrica. Que ho aplaudeix tot el sector citrícola, que és un
abans i un després, precisament, per a poder protegir, sobretot, la sanitat vegetal del territori europeu davant de les
greus amenaces, òbviament, avalades pels informes tècnics
que suposava l’entrada d’aquests vectors que van produir la
falsa polilla.
És un abans i un després per molts motius. Vosté diu: «Quins
beneficis?» D’entrada, òbviament, és una decisió de sanitat vegetal. És una gran protecció respecte a la salut vegetal del territori europeu. No solament dels cítrics, perquè
aquesta infermetat, que és de les més impactants, està com
a les 20 plagues quarantejaries i entre les tres considerades en Europa com amb més impacte, si entràrem en l’àmbit
europeu, de les que produirien majors danys, afecta també a
massa forestal, etcètera, i fins i tot a altres cultius, d’acord?
Doncs, per a la sanitat vegetal és un gran avanç.
Òbviament, protegir-nos de la sanitat vegetal també produïx
que, en el cas que ens està passant, que han entrat plagues
importades, estem fent grans esforços i suposen grans
costos afegits a la producció primària per tal de protegirse davant d’eixes plagues. Amb la qual cosa, tindre seguretat, amb este tractament en fred, que podem evitar l’entrada
d’esta plaga, també està ahí.
I després hi ha un element comercial, que a Sud-àfrica
o altres països tercers que tenen declarada esta plaga,
per primera vegada, se’ls exigisca aplicar el tractament
en fred. Tractament en fred, per cert, que nosaltres apliquem als nostres cítrics quan viatgem, Estats Units, la Xina
o altres, és a dir, nosaltres sofrim eixos costos afegits a la

