
Número 162 19.02.2015 Pàgina 7.244

El senyor president:

 ¡Señorías!

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

 Després, quan es pronuncien els tribunals, ja es dirà o es 
farà el que es tinga de fer, però no substituïsquen vostés els 
tribunals. El seu passatemps favorit esta legislatura ha sigut 
jugar a ser jutges i fi scals i vostés no tenen altura ni per a ser 
jutges ni per a ser fi scals.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gràcies, senyor vicepresident.
 Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís. 
Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Morera.

El senyor Morera Català:

 Moltes gràcies, senyor president.
 Molt honorable president de La Generalitat, que conste 
que al nostre grup li agradaria que vosté fóra el candidat del 
Partido Popular. (Veus) Ens agradaria més (aplaudiments),
ens agradaria més si els valencians i les valencianes pogue-
ren votar-lo i no ser designat de Madrid a dit.
 Perquè vosté ha dit…, diu: «Yo estoy aquí en calidad de 
president del Consell.» Senyor Fabra, si vosté està ací perquè 
el diputado ausente no está, perquè està implicat en delictes 
gravíssims per corrupció, està implicat. I a vosté el van bus-
car per a substituir el president Camps. Aleshores, ¿de què 
mos està parlant? Vosté està ací perquè és del PP i l’han posat 
a dit des de Madrid.
 I m’ha preocupat molt la seua intervenció, perquè no sap 
el que és…, (veus) no sap el que són els diners públics, que 
ahí sí que té vosté competència.
 I, per tant, jo li pregunte que després de vore els processos 
judicials i la instrucció del juí oral de la malversació de cabals 
públics pel Partit Popular, ¿què va a fer el seu Consell per a 
recuperar els diners públics, què van a fer per a recuperar-los?
 I una altra cosa: ¿vosté considera que el PP es el partido 
más honrado?

El senyor president:

 Gràcies, senyor Morera.
 Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

 Gracias, señor presidente.
 Le agradezco su apoyo, señor Morera, para que pueda 
ser candidato. Lamento no poder decir lo mismo con usted. 
(Rialles i aplaudiments)

 Mire usted, señor Morera, en todos los casos donde ha habi-
do una sentencia y se ha dicho que ha habido por parte de algún 
gestor una malversación de dinero hacia las arcas públicas, ahí 
ha estado personada La Generalitat y ha pedido la devolución 
de ese dinero. ¿Dígame un solo caso donde no haya sido con 
sentencia por parte de los tribunales, señor Morera? Lo ve, no 
ha habido ninguna. Pero usted lo fácil es decirlo, poner la duda, 
hacer ruido, que es lo que le gusta siempre hacer cuando habla 
de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular. Esa es la 
realidad. Y usted lo sabe perfectamente. Y lo fácil es extender 
el insulto y la duda de forma generalizada.

 Pero, fíjese, le voy a decir otra cosa. Hemos demostrado, 
durante todo este proceso complicado, que hemos sabido 
mantener una conducta infl exible con el tema de la corrup-
ción, desde el primer día. Y, como le comentaba, no hay ni 
un solo imputado en la bancada del Partido Popular, cosa que 
ustedes decían que era imposible hace tan solo cuatro años, 
lo decían.
 Pero es que además también le digo que si alguien ha 
robado dinero público que lo devuelva. Y sea quien sea lo 
tendrá que hacer, vaya o no a la cárcel, porque a nadie le va 
a salir gratis el hecho de haber cogido dinero de la adminis-
tración y no tenerlo que devolver. Y para eso estará siempre 
la administración para exigir que el dinero de los ciuda-
danos sea devuelto y sea utilizado en aquello que estaba 
destinado en los presupuestos, no tenga usted ninguna duda. 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
 Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, Compromís està molt orgullós de 
les seues primàries obertes a la ciutadania on han pogut 
participar més de trenta mil valencians i valencianes. 
(Aplaudiments) No mos designa ningú des de Madrid, no 
mos designa ningú des de Madrid.
 Senyor president, volem aprofi tar…

El senyor president:

Senyor Castelló, per favor.

El senyor Morera Català:

…esta sessió de control per a explicar-li que els diners 
públics s’han de recuperar. Ara li explicaré per què. No mos 
agrada el «y tú más». Escolte, en qualsevol organització pot 
passar que alguna persona cometa algun delicte, això pot 
passar. Però, escolte, dir que el «Partido Popular es el partido 
más honrado», quan tenen un expresident de La Generalitat 
imputat per corrupció, que després va arruïnar Bankia, que 
és el senyor Olivas; quatre exvicepresidents del Consell 
imputats; dos presidents de diputació; la senyora Milagrosa 
Martínez i el senyor Juan Cotino; nou diputats autonòmics. 
La llista…
 Escolte, açò no són casos puntuals, açò és una trama. Açò 
és una trama de corrupció que ha saquejat els diners públics 
dels valencians i açò els jutjats i tribunals hauran d’anar acla-
rint. Alguns que ens acompanyaven, com l’anterior síndic 
del Partit Popular, senyor Blasco, ja està condemnat. Però no 
mos diga vosté que açò el Partit Popular és el més transpa-
rent i el més honrat, perquè no, perquè és la radiografi a d’un 
règim.
 Després de l’auto de processament del jutge instructor, 
José Ceres, i l’escrit de qualifi cació del fi scal, hi ha un dada 
que és rellevant i és rellevant per a vosté com a president 
de La Generalitat. I és que el Partit Popular va enganyar la 
Sindicatura de Comptes… (Remors) Sí, van falsifi car uns 
documents. Ha dit la senyora Bonig que «está todo perfec-
tamente auditado». La informació que el Partit Popular va 
entregar a estes Corts és falsa. Esperarem la sentència, espe-
rarem la sentència.
 Però ja sabem que la subvenció pública que el Partido 
Popular va cobrar és com el cas Nóos. Perquè vostés, si 
se confi rma la sentència, van a usar 2 milions d’euros més 
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provinents d’Orange Market, que després (inintel·ligible) … 
misteriosament aconseguia contractes de l’administració i 
fi nançaren la seua campanya electoral de 2007, municipal i 
autonòmica, amb més diners dels que tocava.
 Per tant, vostés han enganyat la sindicatura, han enganyat 
Les Corts i han enganyat… I ara vorem els tribunals el que 
diuen. I jo li dic que si hi ha sentència judicial condemnatòria 
per fi nançament il·legal del Partit Popular, tenim 1.200.000 
euros de subvenció pública, que se’ls ha atorgat, si hi ha 
sentència, de forma malversadora, que s’hauran de recupe-
rar, ¿no? Va a donar vosté instruccions perquè se persone 
el Consell per a defensar els interessos públics i els diners 
públics valencians?
 A banda de que vostés gastaren, quan se confi rme per les 
sentències, més de tres milions d’euros. Falsifi caren les elec-
cions. Actuaren amb dòping. Pagaren actes electorals amb 
una empresa que després tenia contractacions públiques. 
Ara els de Madrid li fan recaure a vostés tot el pes, quan tots 
sabem que el senyor Mariano Rajoy també té culpa, perquè 
va ser el seu partit el que va vindre ací a València a fer actes.
 Mire, esta no es la niña de Rajoy, perquè té bigot, este és 
el Bigotes, el d’Orange Market. Mire’l, ahí està. Això és la 
campanya electoral de 2008, no és culpa seua, que ho paguen 
els de Madrid, que pague Mariano Rajoy. També li ho dema-
narem. Que, per cert, encara està per pagar el congrés del 
Partit Popular a la Feria de València.

El senyor president:

Gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

La niña de Rajoy, ací està. Va vosté a defensar els interes-
sos públics valencians d’esta colla de saquejadors que mos 
han arruïnat i, per tant, han empobrit el poble valencià?

El senyor president:

Gràcies, senyor Morera. Gràcies.

El senyor Morera Català:

Va vosté a personar-se per a recuperar la subvenció públi-
ca que, quan ho demostre la sentència, s’ha pactat… (El pre-
sident desconnectat el micròfon del diputat) (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyor Morera.
 Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
 No me ha dicho ni un solo caso, señor Morera, como era 
de esperar, porque no los hay.
 Y luego es curioso cuando habla de que nosotros no 
justifi camos al Tribunal de Cuentas lo que son tanto los 
gastos del Partido como de grupo. Usted tampoco. Si es que 
nosotros lo tenemos que hacer. Porque, fíjese qué dice el 
Tribunal de Cuentas de usted, que hay 1.600.000 euros que 
usted no ha justifi cado. Y eso es una realidad, señor Morera. 
(Aplaudiments) Pero, sin embargo, sin embargo, se está 
fi jando en lo que hacemos otros, siempre desvirtuando la 
realidad, y no en lo que usted tiene que demostrar.
 Fíjese, nuestro partido somos miles de afi liados en la 
Comunidad Valenciana y cientos de cargos públicos. Y no 

le consiento que usted lo tache de deshonrados o deshones-
tos, no se lo consiento. (Aplaudiments) Porque lo que están 
haciendo es trabajar para que desde sus municipios, desde 
las diputaciones o desde La Generalitat generar riqueza, 
empleo y sacar a la Comunidad Valenciana de la crisis. Y 
no se lo consiento, señor Morera, porque usted es de lengua 
fácil y lo único que hace es desacreditar y criticar, insultando 
al resto de los responsables políticos de otros partidos.
 Fíjese, nosotros somos la primera comunidad en publicar 
el informe de fi scalización externa de sus cuentas, incluso la 
de las empresas públicas. Somos la única comunidad autó-
noma, la única, que publica íntegramente la cuenta general, 
también con todos los informes del sector público. Pusimos 
en marcha el registro único de facturas, que cuando usted lee 
el informe del síndic de Comptes se le olvida leer o decir que 
valora especialmente el esfuerzo que estamos haciendo para 
dar más claridad y transparencia a nuestras cuentas.
 Hemos puesto en marcha el portal de transparencia del 
gobierno. Y los ciudadanos, a través del mismo, pueden 
comprobar en qué gastamos nuestro dinero y sobre todo los 
contratos menores de 3.000 euros.
 Por cierto, la organización independiente Transparencia 
Internacional dijo que la Comunidad Valenciana era la que 
más había avanzado en cuanto a transparencia en el año 
2012, una puntuación de 92 sobre 100, señor Morera,… 
(Remors)

El senyor president:

Señorías…

El senyor president del Consell:

…y eso parece ser que a usted no le preocupa. 
(Aplaudiments)

 Y, además, además, hemos presentado el proyecto de ley 
de transparencia, que ustedes se han opuesto, señor Morera. 
Y entre otras cosas lo que queremos es que el ciudadano sepa 
a qué va destinado su dinero, el dinero de todos los ciudada-
nos. Y ustedes se han opuesto a que lo pueda conocer.
 Fíjese, yo también estaría preocupado en el caso de uste-
des, porque van diciendo cosas contradictorias. Dicen que 
hay que cerrar los colegios concertados y al día siguiente 
aparece su candidata para decir que eso es mentira, porque 
no les interesa poder tener confl ictos con gente.
 El otro día comprobamos también que lo que tienen pen-
sado sobre els bous al carrer, es algo que nadie entiende. 
Igual parte de su agrupación dice que hay que quitarlos y 
ustedes, algunos de ustedes, sabiendo que eso es criticable 
por parte del ciudadano y no es popular, dicen que no.
 Ustedes solo hablan de aquello que los ciudadanos quie-
ren escuchar. La demagogia es la única bandera que tienen 
ustedes. Y, desde luego, no nos tienen que dar ninguna lec-
ción ni de coherencia, ni de transparencia al Partido Popular. 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor presidente.
 Per a repreguntar sobre la mateixa qüestió, senyor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

Senyor Fabra, des de Compromís volem que tornen els 
diners. Per això li reclamem que retornen els diners que han 
ingressat en les campanyes, que segons la fi scalia, van fi nan-
çar il·legalment amb corrupció.
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 Volem que tornen els diners i per això des de Compromís 
vàrem portar en setembre de 2013 el cas Valmor al Tribunal 
de Comptes, perquè el nostre objectiu és que vostés tornen 
els diners que han malbaratat. Volem que tornen els diners, 
perquè en esta terra la gent ho està passant molt mal. Volem 
que tornen el diners, per exemple, per a pagar les ajudes a 
l’habitatge. I ací li he de confessar una cosa, hui he sentit 
vergonya, he sentit vergonya d’un president que trau pit d’un 
Consell morós. He fet el càlcul, estan tardant de mitjana 4 
anys, 1 mes i 14 dies en pagar les ajudes a l’habitatge o les 
que no pagaran mai, com la de les 501.
 Senyor Fabra, la corrupció és del seu partit. No volem que 
demane perdó i ací no ha passat res. El que volem és saber 
quan tornaran vostés els diners. Van a personar-se per a recla-
mar els diners que han furtat als valencians i valencianes?

El senyor president:

Gràcies, senyor Ferri.
 Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència, Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
 Senyor Ferri, li ho tornaré a repetir. No sé, les facultats de 
dret estan plenes d’estudiants, però igual tenen un lloc.
 L’escrit de qualifi cació del ministeri fi scal, i s’entén que 
el ministeri fi scal defén els interessos generals, defén els 
interessos generals, en la peça de responsabilitat civil, no 
parla de cap d’indemnització que s’haja de tornar a l’admi-
nistració de La Generalitat, no parla de tornar diners.
 Per tant, siguen vostés rigorosos amb el que diuen, no 
facen demagògia i esperen al resultat. Mire, hui el seu síndic 
ha sigut prudent en una cosa, ha repetit en diverses vegades 
«i si la sentència confi rma que... I si la sentència confi rma 
que…». És veritat, deixe’m treballar a la justícia. Estan 
vostés tota la legislatura intentant substituir els jutges i els 
fi scals, judicialitzant la vida política. I aixina els aniran, 
que volien ser la segona força política d’esta comunitat en 
les pròximes eleccions i van a quedar-se en la quarta com a 
màxim.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyor vicepresident.
 Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Mire, senyor Fabra, la niña de Rajoy també estava darrere 
de vosté, ¿se’n recorda? Perquè qui és Alberto Fabra? «Yo 
no respondo por actos que se han cometido antes de la llega-
da a mi cargo.» Vosté és diputat autonòmic des de 2007, quan 
suposadament se va fi nançar il·legalment la campanya que el 
va fer a vosté diputat i que l’ha fet a vosté sentar-se ahí en 
la cadira de president de la Generalitat valenciana. Per tant, 
vosté ha de respondre també, per eixos fets que l’han portat 
a vosté ser el president de tots els valencians i valencianes.
 I la meua pregunta, que per això volem que siga vosté 
president: ¿Qué no entiende de lo que está diciendo el juez? 
El jutge està dient que vostés van vindre dopats a les elec-
cions i que hi ha determinats empresaris i intermediaris al 
mig de vostés, el de la niña del Bigotes, que se van dedicar 
a pagar la seua campanya perquè rebien coses a canvi, adju-
dicacions públiques, contractacions públiques, diners dels 
valencians i valencianes.

 El seu govern està fent alguna cosa per a comprovar si 
efectivament estos empresaris se van dur, cruet, en adjudi-
cacions públiques els diners que després el van fer a vosté 
president de la Generalitat valenciana?

El senyor president:

Gràcies.

La senyora Mollà Herrera:

Això és una acció de govern. Això es una línia roja. Els 
diners de tots i… (El president desconnecta el micròfon de la 
diputada)

El senyor president:

Gràcies.
 Senyor vicepresident. (Remors)

Senyores i senyors diputats, pregue silenci.
 Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència, Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

Gràcies, senyor president.
 Senyora Mollà, mentre un jutge no diga el contrari, 
insistisc que hui el seu síndic ha sigut ponent, mentre no 
diga el contrari, les contractacions que s’han fet des de 
La Generalitat són legals, s’ajusten a la llei de contractes 
públics, estan fi scalitzades. Les adjudicacions les fa una 
taula de contractació, que és fonamentalment tècnica, perso-
nal funcionari.
 I, mire, un mantra que han repetit vostés tota la legisla-
tura, «és que han anat a les eleccions dopats, és que tal…». 
Miren, pensar que el Partit Popular ha guanyat les elecci-
ons per més o menys actes electorals, hipotèticament, és 
insultar la intel·ligència dels ciutadans. (Aplaudiments) El 
partit...
 Miren, vostés, vostés han perdut eleccions, han perdut 
eleccions en esta comunitat perquè són molt roïns. Vostés 
van a perdre les eleccions del dia 24 de maig perquè són molt 
roïns. I la resta són històries de mal pagador.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gràcies, senyor vicepresident.
 Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Esquerra 
Unida.
 Senyor Blanco, té la paraula.

El senyor Blanco Giner:

 Senyor Fabra, jo no faré bromes sobre la seua candida-
tura, perquè no està la cosa per a bromes. La cosa és molt 
seriosa...

El senyor president:

 Senyories, per favor.

El senyor Blanco Giner:

 ...A pocs mesos de les eleccions autonòmiques, i avan-
çant-se als terminis establerts, el seu Consell ha blindat i ha 
ampliat els concerts educatius.


