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que se constituyera la comisión de investigación que le afec-
taba directamente .

El síndic Manuel Mata apunta que Compromís forzó las leyes 
en el caso Intu y parece pensar de ellos: «¡Cáspita, vaya 
tropa!» Preocupado por las respuesta del conseller Climent 
ayer ante las preguntas formuladas por los defensores de las 
políticas del (inintel·ligible) …, le pregunto: dados los antece-
dentes recientes y lo que nos puede costar económicamente, 
¿confía al cien por cien en el conseller Climent para gestionar 
el tema Intu y el desarrollo del Patsecova?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la vicepresidenta del Consell, a la qual donem la 
paraula .

Té vosté la paraula, honorable vicepresidenta .

La senyora vicepresidenta del Consell:

Gràcies, president .

Bon dia, senyories .

És difícil a vegades desentranyar la pregunta què és el que 
volen vostés preguntar, perquè se dediquen… (Veus) No . Se 
dediquen a fer…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, per favor .

La senyora vicepresidenta del Consell:

…arguments ad hominem i no se sap molt bé per on van 
vostés, la veritat . Aixina els anirà el 10 de novembre, perquè 
jo crec que el ciutadans tampoc saben per on van vostés .

Aleshores, mire, i ho ha explicat molt bé la consellera 
d’agricultura, ací el que s’aplica és una sèrie de procediments 
i de legalitats, de legalitats, de tota la legalitat .

Mire, fa uns dies eixia en la premsa que dos directius del 
projecte Castor van a ser jutjats per delicte mediambiental . 
Es veu que vostés allò dels delictes mediambientals i el cuidar 
la natura i la legislació al voltant d’això, això no és ordena-
ment jurídic per a vostés .

En este govern el que anem a garantir és que tant 
l’ordenament sobre medi ambienta com l’ordenament 
del procediment administratiu se complisca a rajatabla . 
Seguretat jurídica i compliment de les lleis, de totes les 

lleis, també les que no els molesten . Per cert, també de les 
lleis fiscals, que ja li podrien dir vostés al senyor Marcos de 
Quinto que pagara els impostos en Espanya . (Aplaudiments) 
Molt patriotes, però pagar en Portugal i en Estats Units . 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuarem en la sessió de control, ara amb la pregunta que 
formula, en nom del Grup Parlamentari Compromís, el síndic 
senyor Fran Ferri, que escoltarem amb silenci .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyories, hui s’exhuma a un dictador, a un criminal i a un 
corrupte . I això és una molt bona notícia . (Aplaudiments) Però 
demà continuarem sent el segon país del món amb més morts 
en les cunetes . I això és inacceptable . Així que memòria i 
reparació .

Senyor president, hui des de Compromís (aplaudiments) 
volem conéixer quin és el full de ruta del Consell per a conti-
nuar ampliant els drets dels valencians i les valencianes en el 
marc d’una societat plural, diversa i democràtica, perquè això 
és el que venim fent des de l’any 2015, ampliar drets, millorar 
la vida de les persones, enfortir la nostra democràcia des del 
respecte, la deliberació i la participació .

Senyor president, sap vosté que tot això que nosaltres estem 
fent és antisistema? Millorar la vida de la gent és antisistema . 
Per a alguns és antisistema defensar una democràcia on 
càpiga tot el món, on es respecten els drets fonamentals i on 
existisca una clara separació de poders . Però, clar, és que els 
que ens diuen antisistema, el passat cap de setmana estaven 
proposant que siga el govern el qui clave a la gent en la presó . 
Quin sistema estan defensant? En quin sistema és el govern 
el qui decidix qui entra i qui no a la presó?

Això és propi de les dictadures, li ho dic jo . I això ho estava 
proposant un dels representants de l’extremo centro el passat 
cap de setmana . Igual per això en estes Corts hem d’escoltar 
moltes vegades, quan alguna diputada o algun diputat de 
l’esquerra ix a parlar, a un representant de l’extremo centro 
dient: «Al gulag, al gulag .» Això és el que escoltem des dels 
nostres escons . (Aplaudiments) Per a alguns, antisistema és 
protestar quan volen tirar de sa casa a una família sencera . 
També és antisistema fer lleis per a evitar que això passe, 
perquè tot el món tinga dret a una vivenda digna .

Clar, ens ho diuen els que defensen als fons buitre com 
Blackstone, la gran banca . O els que es neguen a dema-
nar o a exigir els seixanta mil milions d’euros que ens deuen 
del rescat . Quin sistema estan defensant? Quins interessos 
defensen? Potser també ens acusen d’antisistema per salvar 
la vida als afectats de l’hepatitis C, per garantir el dret a la 
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sanitat de tot el món, vinga d’on vinga, visca on visca o per 
recuperar la sanitat privatitzada del Partit Popular .

Perquè, clar, ells defensen una sanitat on la salut no és un 
dret, sinó un negoci . Ells volen un model com el d’Estats 
Units, on la gent es mor perquè no pot pagar-se la insulina . 
Quin sistema defensa eixa gent? Un sistema on la salut depén 
dels diners que tingues en la targeta de crèdit?

Segurament ens acusen, senyor president, de ser antisiste-
mes per defensar l’educació pública, perquè treballem dia a 
dia perquè l’educació siga de qualitat i que els xiquets i les 
xiquetes siguen d’una família benestant o d’un família treba-
lladora tinguen els mateixos drets, amb llibres gratuïts, amb 
més beques, més professorat i centres de rajoles en lloc de 
barracons .

Sap qui ens diu això? Els que quan governen retallen en 
l’escola pública per perpetuar els privilegis, com ja estan fent 
en Andalusia, que, per cert, tindran pressupostos a canvi 
d’adoctrinar en les escoles . Això és el model que propugnen 
alguns, els que volen que un xiquet o una xiqueta d’una famí-
lia treballadora no puga progressar i avançar i viure millor 
que el seu pare o la seua mare . Quin sistema busca perpetuar 
la desigualtat, senyor president?

Segurament també serà antisistema dir-li violència masclista 
a la violència masclista . O aconseguir el pacte contra la 
violència de gènere, pioner en tot l’estat . O fer vaga el 8 de 
març . O dir-li…, i per això possiblement li diguen senyoritinga 
a una senyora, i no…, si fóra un home, segurament no haguera 
dit senyoritinga . (Aplaudiments i protestes)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

El senyor Ferri Fayos:

Evidentment, senyor president, per a alguns és ser anti-
sistema dir-li matrimoni al matrimoni diga de dos homes, 
siga de dos dones, siga d’un home o una dona . ¿És antisis-
tema combatre la discriminació en totes les escoles, també 
les privades i les concertades; lluitar contra les agressions 
al carrer o prohibir les teràpies d’aversió que tant defen-
sen alguns i que provoquen depressions i suïcidis? Sí, per a 
alguns, sí . I per a alguns és antisistema que tinguem la llei 
LGTBI, la llei trans més avançades de l’estat . I, clar, ens ho 
diuen els que governen a Madrid i Andalusia amb l’extrema 
dreta homòfoba .

Ens diran antisistema perquè volem que qui més té més 
pague . Perquè per a alguns és antisistema cobrar impostos 
per a finançar els serveis públics i redistribuir la riquesa. Ens 
diran antisistema perquè no volem que el model econòmic 
que es basa en la precarietat i l’explotació de la gent treballa-
dora, perquè per a alguns és antisistema defensar els drets 
laborals i posar-li remei a l’avarícia .

Senyor president, ens diran antisistema per defensar els 
drets que estan en l’Estatut, en la Constitució i en la Carta 

de Drets Humans, en la declaració dels drets humans . I sap 
per què? Perquè en els fons no estem defensant el mateix 
sistema, no estem defensant la mateixa manera d’entendre la 
política .

Nosaltres creiem que la política ha de servir per a solucionar 
problemes i arreglar conflictes. Alguns vénen a servir-se de la 
política i a viure dels conflictes. La diferència és que nosaltres 
defensem un sistema social i democràtic de dret i el problema 
és que alguns confonen estat de dret amb estat de dretes . I 
en això ens volen convertir . No ho consentirem!

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyor Ferri .

Este govern es va marcar com a objectiu prioritari, ara fa ja 
quatre anys, la millora de les condicions de vida de valencians 
i valencianes . Eixa és la nostra adreça, la nostra direcció, eixe 
és el nostre objectiu fonamental .

I ara en l’inici d’un nou temps, d’una revalidació d’un projecte 
de progrés per a esta comunitat, continuem en eixa direcció . 
Continuem aprofundint en la consolidació i l’ampliació dels 
drets de la ciutadania en el marc que ens donàrem a acordar 
en el si de l’Acord del Botànic .

Per a fer-ho possible necessitem també, i és fonamen-
tal, que la setmana que ve aportem uns pressupostos de 
la Generalitat . Els anuncie que la Comunitat Valenciana, 
com vosté sap, comptarà amb uns nous pressupostos per 
al proper any que el Consell aprovarà la propera setmana . 
(Aplaudiments)

Seran uns comptes que garantiran l’ampliació de drets dels 
valencians i les valencianes; que enfortiran l’estat del benes-
tar propi i avançat; que potenciaran l’educació i la sanitat 
pública; que consolidaran el creixement econòmic innovador 
sostenible i inclusiu; que contribuiran a la creació d’ocupació 
de qualitat .

En definitiva, uns pressupostos per a garantir l’estabilitat en 
temps d’incerteses, per a enfortir l’autogovern en temps de 
recentralització i per a avançar en els drets de valencianes i 
valencians que alguns posen en dubte .

Este és el full de ruta per als propers any que hem començat 
a aplicar i que aborda aspectes que conformen l’acord de 
govern i que s’articulen al voltant, en primer lloc, de la tran-
sició ecològica i la lluita contra l’emergència climàtica; al 
voltant del feminisme, la diversitat i la igualtat de tracte . 
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En tercer lloc, els serveis públics per a continuar resca-
tant i cuidant les persones . En quart eix, l’ocupació, el model 
productiu i la innovació. I, el cinqué, eixe finançament just 
sense el qual no tenim l’autonomia fiscal suficient per fer allò 
que necessita el poble valencià .

Com vosté sap, senyor Ferri, en els darrers quatre anys hem 
pres mesures que han permés que la situació actual ja no 
tinga res a vore amb el passat . Però queda tant per fer! És 
que queda molt per fer .

Ara, quan iniciem esta legislatura, és el moment d’encetar 
esta nova etapa amb uns pressupostos que, com he dit, 
ajudaran a la consolidació dels avanços aconseguits els 
darrers quatre anys, la cohesió social, la inclusió i el creixe-
ment innovador i sostenible .

Senyor Ferri, en concret, seguirem incrementant les places 
de cero a tres anys. Al finalitzar la legislatura volem que 
tots els xiquets i xiquetes de dos anys disposen d’una plaça 
gratuïta .

Potenciarem l’assistència sanitària, en especial l’atenció 
primària, ampliant les plantilles per a garantir el temps 
adequat d’atenció als pacients . De fet, ja s’han augmentat 
recentment, estos mesos, el personal dels centres de salut 
en 166 treballadors i treballadores . Això ha fet pujar la xifra 
total d’incorporacions d’enguany a 307 professionals.

Consolidarem les millores aconseguides en l’atenció a la 
dependència i seguirem reduint els terminis de valoració i 
resolució d’expedients . Saben vostés, la valoració permanent, 
quan abans parlàvem dels indicadors que fa l’entitat que 
gestiona, l’entitat que agrupa tots els directors de centres 
socials, diu que la Comunitat Valenciana ha fet ja un sistema 
eficaç, sostenible i un sistema que avança en la direcció 
correcta . (Aplaudiments)

Continuarem avançant en la descarbonització amb l’objectiu 
de reduir un 40 % de les emissions contaminants el 2030 i 
de millorar la qualitat de l’aire . I això serà possible a través, a 
més, de la nova llei de canvi climàtic i transició ecològica, que 
s’alinearà amb la llei europea que s’està plantejant .

En matèria d’ocupació, aplicarem mesures de protecció dels 
drets laborals amb iniciatives com el futur pla de garantia 
social i ocupació digna de la Comunitat Valenciana . Amb ell 
prestarem atenció als col·lectius especialment vulnerables .

En este sentit, senyor Ferri, em plau comunicar-li també que 
ja s’està redactant, per part de la conselleria corresponent, el 
decret per a la constitució de l’observatori del treball decent 
que liderarà este pla .

I reforçarem la protecció de les persones vulnerables, 
entre elles, els menors, que són els més vulnerables, amb 
la nova llei del joc . I els anuncie que demà, el Consell de 
la Generalitat, aprovarà el projecte de llei corresponent . 
(Aplaudiments)

La norma implantarà novetats com el control d’accés a peu 
de carrer per tal que els menors i les persones amb proble-
mes de ludopatia no puguen accedir lliurement a l’interior 
dels locals .

Senyor Ferri, estes són algunes de les qüestions fonamentals, 
alguns dels exemples del full de ruta d’esta legislatura: recu-
peració, consolidació i extensió de drets .

Els comptes del 20-20, del 2020, aprofundiran en la plurali-
tat, la diversitat i els valors democràtics de la nostra socie-
tat . Efectivament, per a consolidar un sistema, un sistema en 
què càpiguen tots i totes; un sistema que atenga de veritat 
el que hi ha darrere de les paraules de la Constitució, perquè 
a alguns, de la Constitució, l’única cosa que els agrada, i no 
massa, les tapes .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, continuem amb la sessió de control . Ara amb la 
pregunta que formula, en nom del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, el síndic adjunt, l’il·lustre diputat 
senyor Llanos .

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente .

Bien, en primer lugar, quería manifestar nuestro máximo 
apoyo y cariño del Grupo Parlamentario Vox en la 
Comunidad Valenciana a nuestra compañera Macarena 
Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el 
congreso, que fue expulsada de forma sectaria de la Mesa de 
la Diputación Permanente por la señora Batet, por alegar la 
introducción, según reglamento, de un punto del orden del 
día, así como la complicidad y la conducta abyecta de todos 
los demás partidos políticos . (Aplaudiments)

Y como nunca lo diremos suficiente, nuestro total apoyo a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado .

Señor Puig, a la vista de los graves sucesos que se están 
viviendo en Cataluña, y especialmente en Barcelona, prota-
gonizados por grupos independentistas y que están afec-
tando muy negativamente al orden público y a la normal 
convivencia ciudadana, dando una pésima imagen de España 
y que, además, el gobierno autonómico del señor Torra no 
solo no condena de forma categórica los actos vandálicos 
sino que mantiene su pulso al estado español, ¿va a instar al 
gobierno en funciones de su mismo signo político para que 
aplique de forma inmediata el artículo 116 de la Constitución 
para restablecer la normalidad?

Muchas gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Llanos . 
 
Contestarà el president del Consell .


