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El senyor Moreno Escrivà:
Anem a vore, senyor Fabra.
¿Entre les coses que vosté coneixia i avala també està
la falsiﬁcació de la signatura d’un director general, el de la
Societat de Projectes Temàtics, que el ﬁscal imputa als que
demana que siguen processats en la seua querella?, ¿també
avala vosté això?
Mire, el pitjor del que vosté està fent és que la seua
feblesa i la seua incapacitat sumix els valencians en un desgovern, té a tot el seu govern de rebaixes; la senyora Bonig
per a ser presidenta comprant-se tot el vestuari de Margaret
Thatcher; la senyora Catalá, esta és més llesta, esta espera a
las segundas rebajas de El Corte Inglés porque se lo merece
y lo sabe; i el senyor Ciscar –que també és prou llest–, este
ja sabem per l’agenda del Bigotes que conserva el telèfon de
forever young. Així té vosté al seu govern mentre vosté ens
té pendents de tornar a passar la vergonya.
¿Tornarem els valencians a vore a un president convocar
eleccions des del TSJ?, ¿tornarem els valencians, altra vegada, a vore a un president donant mítings…
El senyor president:
Gràcies, senyor Moreno.
El senyor Moreno Escrivà:
…des del balcó d’una ﬁscalia?, ¿sí? o… (El president
desconnecta el micròfon del diputat) (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Mire, senyor Moreno, jo el que crec, el que crec és que
després de les eleccions del pròxim mes de maig, els valencians tornaran a vore un govern del Partit Popular. Perquè si,
per descomptat, tenim la desgràcia de vore un govern com el
que vostés representen, esta comunitat se’n va... se’n va al
garete en vint-i-quatre hores.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Pregunta, senyories, del Grup Parlamentari Compromís.
Per a formular la pregunta té la paraula l’il·lustre diputat
senyor Morera. (Remors)
Senyories, per favor, pregue silenci per favor... pregue
silenci per favor per a escoltar la pregunta del síndic del
Grup Parlamentari Compromís. (Remors)
Señorías, por favor.
Té vosté la paraula, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Bon dia.
Bon any.
Encetem l’any del canvi i ens preocupa la solvència de la
Generalitat valenciana. Ens preocupa el benestar del nostre
poble. Perquè al garete, al garete, la veritat és que vostés
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mos han portat al garete. I tenim un deute estratosfèric que
amb el govern del president Fabra s’ha incrementat en uns
16.000 milions d’euros en només tres any. I, per tant, això és
un problema greu que afecta el nostre benestar.
I mosatros volem aproﬁtar estes sessions de control per a
vore la radiograﬁa del que tenim i aportar-los idees per eixir
d’esta gravíssima crisi a la qual les seues polítiques mos han
portat.
I, per tant, jo li pregunte, senyor president, ¿quines accions està fent el seu govern per a reestructurar el deute de la
Generalitat valenciana?
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, hace tres años usted dijo que la Comunidad
Valenciana iba a ser intervenida. ¿Se acuerda? Y no se ha
producido.
Y en estos momentos tenemos la mejor situación ﬁnanciera que hemos podido tener durante esta legislatura.
Y lo hemos hecho, como antes comentaba, teniendo que
tomar decisiones difíciles y, especialmente, reduciendo el
gasto de la administración y priorizando aquellos gastos que
eran fundamentales, aquellos que usted ponía en cuestión
de forma permanente, y que hemos conseguido que tanto la
educación, como la sanidad y las políticas sociales sean una
realidad en la Comunidad Valenciana.
Con lo que…, aquellas situaciones que usted decía que
se iban a producir no han llegado a materializarse en la
Comunidad Valenciana, porque desde el primer día, y no
solo ahora, señor Morera, lo que hemos querido es que la
situación económica de nuestra comunidad esté avalada por
los ingresos suﬁcientes para poder atender con garantías
los servicios fundamentales de los ciudadanos. Y lo hemos
hecho.
Y no tenga ninguna duda que al igual que hemos pasado
lo peor, vamos a seguir garantizando esa solvencia y sostenibilidad del sistema ﬁnanciero valenciano para seguir garantizando lo que son los derechos fundamentales hacia todos los
ciudadanos: educación, sanidad y políticas sociales.
Lo hemos hecho en los peores momentos y lo vamos a
seguir haciendo, generando además riqueza y empleo, que
es lo que quieren todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor presidente.
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, no contesta. Vosté no contesta i, efectivament, estem intervinguts i assistits ﬁnancerament perquè
vosté ha fet fallida, les seues polítiques han dut a la fallida
ﬁnancerament la Generalitat valenciana.
Estem en una hecatombe i el deute no para de créixer,
malgrat les importants retallades a les persones que no es
mereixien eixes retallades, malgrat les polítiques d’austericidi, malgrat tota la devaluació social i l’empobriment que
han provocat les seues polítiques en el nostre poble.
Malgrat tot això, vostés han incrementat el deute públic
16.000 milions d’euros ﬁns a arribar a quasi 36.000 milions
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d’euros. El futur govern de La Generalitat se trobarà amb
una herència impagable. Serà molt difícil poder superar esta
situació.
Vosté va començar el seu mandat diguent que apostava
per un nou model de ﬁnançament per a les comunitats autònomes. No ha fet res per a buscar-lo, per a aconseguir-lo. I
en estos moments estan fallant..., s’està incomplint la llei
perquè no tenim nou model de ﬁnançament.
El senyor Mariano Rajoy, el que l’ha de designar a vosté
o no, no ha posat en marxa un nou model de ﬁnançament de
les comunitats autònomes. I, per tant, vosté no té idea. Vosté
està esperant a vore si el designen, però no vosté no està
defenent els interessos del poble valencià.
Durant esta legislatura, des del Grup Parlamentari
Compromís nosaltres li hem demanat que allò que vam peritar, que això que vam acordar, que vam decidir, que era el
deute històric de l’estat amb el poble valencià, 12.500 milions d’euros, que s’han incrementat en més milions perquè
han passat dos anys, vosté no ha fet res. Vam demanar que
s’ajudara a la inversió pública territorialitzada. No ha fet res.
I s’ha resignat a no tindre un model de ﬁnançament. I, mentrestant, el deute públic incrementa 4.000 milions d’euros
cada any.
Per culpa de les seues polítiques i la seua incapacitat
econòmica hem de pagar 6.300 milions d’euros l’any que ve.
6.300 milions d’euros, president.
I, efectivament, com estem intervinguts de fet –no sé si
vosté s’ha adonat– perquè no tenim recursos per a afrontar
eixe deute estratosfèric, hem de vore què hem de fer. I jo li
vaig a fer una proposta, perquè veig que vostés mos van a
deixar arruïnats, i al futur govern, hipotecats i sense un euro,
i volem..., i el futur govern haurà de recuperar tot el mal que
vostés mos han deixat.
Mire vosté, estem contents –no és la solució– que el
Gobierno de España no mos cobre pel FLA. Estem contents.
És una decisió que ens beneﬁcia, ho hem dit. Però no tenim
un model de ﬁnançament. És a dir, el que no ens dóna el
Gobierno de España pel model de ﬁnançament, i vosté no
reivindica, doncs bé, no mos cobren els interessos.
¿Podria vosté fer gestions perquè tot el nostre deute –el
comercial, el que no és del FLA– se poguera ﬁnançar a cost
zero? ¿Podíem buscar la fórmula que, a través del fons de
ﬁnançament de les comunitats autònomes, poguérem eixos
interessos, que jo qualiﬁque que són uns interessos d’usura
per culpa dels préstecs que vostés van ﬁrmar al 5%, al 6%,
al 7%, eixos interessos d’usura se pogueren reestructurar en
este fons i haguérem de pagar menys recursos?
Si vosté ha estat incapaç en reclamar un nou model de
ﬁnançament, de buscar una inversió pública territorialitzada, de defendre els interessos del poble valencià; com a
mínim, els interessos que ens podríem estalviar que vagen a
les persones, que vagen a les polítiques socials, que vagen,
efectivament, a activar l’economia productiva per a produir
un ingrés públic. El que ha fet els Estats Units, senyor president, ha crescut un 5% l’últim trimestre –i ací tenen un
creiximent raquític–, per què han fet altres polítiques, no la
de l’austericidi.
Senyor president, ¿va vosté a defensar els interessos del
poble valencià i el deute que tenim amb entitats bancàries
i interessos d’usura –perquè vostés els van signar al 4%,
al 5%, li donaré la llista– se podria reestructurar perquè
ens costaren menys interessos i el futur govern de La
Generalitat no es trobara amb un deute que podria arribar a
mitat d’any...
El senyor president:
Gràcies.
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El senyor Morera Català:
...quasi als 40.000 milions d’euros per culpa de les seues
polítiques?
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Recuerdo, además, cuando usted nos comentaba esos
intereses de usura a principio de legislatura. Ahora, al 0%.
No solo el FLA, senyor Morera, no solo el FLA. También,
pago a proveedores; también, la banca nacional o la banca
no nacional, y también los valores, al 0%. Y el año que viene
la deuda con el estado será el 66% todo al 0% de interés.
(Aplaudiments) Esa es la realidad, muy distinta a lo que
usted auguraba, señor Morera, un ahorro de 750 millones de
euros este año al ser los intereses al 0%.
Usted ha vuelto a hablar del austericidi, que habrá que
poner otra vez en conocimiento que era no pagar a los
bancos. Eso es lo que usted decía. Ahora ya vuelve a decir
que sí. Donde están gobernando, claro que pagan. Incluso,
incluso, la carga ﬁnanciera y lo que tienen que pagar a los
bancos es superior al gasto social en aquellos municipios
donde ustedes gobiernan y, en algunos casos, superior
al 100% del presupuesto. Eso es lo que usted dice aquí
y no realiza en los ayuntamientos donde gobiernan, otra
incongruencia más de los señores de Compromís. Esa es la
realidad.
Pero es que, mire, claro que el ahorro que estamos
teniendo por esa buena negociación que estamos haciendo con el gobierno para que asuma la carga ﬁnanciera, lo
estamos trasladando a lo que son beneﬁcios directos a los
ciudadanos.
Este año, en políticas sociales, incrementamos el presupuesto en 332 millones de euros, nueve de cada diez euros
del presupuesto van dirigidos a las personas; incrementamos
capítulos como la política activa hacia la generación de
empleo, hacia a las personas a través de bienestar social,
hacia sanidad, hacia educación. ¡Señor Morera, si es lo que
estamos haciendo, lo que pasa es que usted no lo quiere ver
una vez más! (Aplaudiments) No quiere reconocer el esfuerzo que estamos realizando, reduciendo los intereses, la carga
ﬁnanciera y poniéndola al servicio de los ciudadanos una vez
más, señor Morera.
Pero es que su discurso sigue siendo el mismo que el de
hace tres años y medio, y no se ha dado cuenta de todo el
esfuerzo que hemos ido realizando para hacer sostenible la
situación económica de la Comunidad Valenciana.
Usted, por el contrario, ha estado de forma permanente
haciendo ver que estábamos intervenidos, que no teníamos
que pagar el dinero que debíamos a las entidades ﬁnancieras,
el que estamos pagando intereses de usura, que no estamos
atendiendo adecuadamente las necesidades de los ciudadanos. Todo eso se le ha desmontado, señor Morera, porque no
es verdad, y los hechos y los datos demuestran que ese trabajo está dando sus frutos y que en estos momentos estamos
pagando al 0% de interés el 55% de nuestra deuda, y el año
que viene el 66%. Esa es la realidad y el trabajo que hemos
hecho.
Así que no nos engañe más, señor Morera y, sobre todo,
utilice los datos de forma sensata y razonable, y no los utilice para poner en entredicho una vez más a la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Gràcies, senyor president.
Per a formular repreguntes sobre la mateixa qüestió, en
primer lloc, té la paraula el senyor Pañella.
El senyor Pañella Alcàcer:
Moltes gràcies, senyor president.
El senyor president:
Un moment, per favor. Un moment.
El senyor Pañella Alcàcer:
A vore, senyor Fabra, una pregunta facileta, perquè és que
veig que li costa molt entendre les preguntes que li fem de
Compromís.
Mire, pose un poquet d’atenció, per favor. Simplement,
done’m les raons per què els valencians i valencianes hem de
pagar la nefasta política econòmica del Partit Popular, facilet
i concret. I li ho dic per què.
Perquè està parlant de les quantitats que tenim de deute,
però el problema..., un problema és el deute, però el problema gran no és el deute. El problema gran és per què tenim el
deute. ¿On han anat els diners d’eixe deute? ¿Vol que li ho
explique?, li ho pregunte, a vore si... ¿És veritat que és gràcies a la corrupció, la malversació i el clientelisme? ¿És veritat
que és això? Perquè vosté ho acaba de reconéixer. Ha dit que
la fórmula 1 era molt costosa no fer-la. ¡Doncs, fer-la! És que
és més fer-la. I, ¿per què? Pels compromisos –vostés– que
han assumit de manera..., com he dit, basant-se en corrupció,
malversació i clientelisme.
Torne’m a contestar. ¿Per què els valencians i valencianes
hem de pagar la malversació, la corrupció i el clientelisme
del PP?
El senyor president:
Gràcies, senyor Pañella. (El president parla amb el
micròfon desconnectat)
El senyor Pañella Alcàcer:
Explique-m’ho –facilet.
El senyor president:
Un moment.
Senyor vicepresident, té la paraula.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
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El senyor president:
Gràcies. (El president parla amb el micròfon desconnectat)
Senyora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyor president.
Senyor president, jo, cada volta estic més convençuda
que el pitjor dèﬁcit que tenim en este moment és el dèﬁcit de
coneixements i de formació d’este govern, i miren que l’altre
és preocupant, ¿eh?
Però mire, sí, un president que no distingix, no coneix els
conceptes, no sap el que és deute il·legítim i deute legítim,
no sap el que signiﬁca una auditoria, no sap el que signiﬁca
reestructuració del deute, no sap contestar a les preguntes de
l’oposició.
Però mire, esta és la gràﬁca del deute al nostre territori.
Esta part, l’escalada, correspon al seu govern a partir de
2011, eixa és seua, eixa escalada, responsabilitat única de
vosté. I açò són xifres, però darrere d’açò hi ha atur, hi ha
misèria, hi ha angoixa de la gent. I ací vosté ha de triar què
va a garantir el dret de les persones que estan en l’Estatut i
que està en la Constitució o el dret dels banquers a cobrar.
Eixa és la tria que vosté ha de fer: persones o banca, què
tria vosté?
El senyor president:
Gràcies, senyora Oltra.
Senyor conseller, té vosté la paraula.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Gracias, presidente.
Señora Oltra, ¿cómo me dice usted y nos dice que desconocemos los términos, si usted no sabe diferenciar entre el
fondo de liquidez autonómico, el pago a proveedores? Acaba
de decir en esta tribuna su síndico que el plan era el cero por
cien, cuando el cero por cien es el pago a proveedores, es
la banca nacional, es la banca no residente, son los valores,
todo es al cero por cien, con el tipo cero por cien. Vamos a
ahorrar 750 millones de euros en un año. Es lo mismo que te
den un ingreso de 750 millones de euros, que te quiten gastos
ﬁnancieros ﬁjos por 750 millones de euros. Somos la autonomía más beneﬁciada con esa medida. (Remors) Y es más, le
digo, y le voy a poner un ejemplo. Eso es como si usted tiene
una hipoteca…
El senyor president:
Ruego, por favor, silencio.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Moltes gràcies.
Senyor Pañella, és molt senzill. Mire, ¿on està el deute?
Des de l’any 1995, en esta comunitat, 948 centres educatius
més entre centres nous i reformes integrals; (aplaudiments)
des de l’any 1995, en esta comunitat, deu nous hospitals,
que estan ahí perquè vosté els puga visitar; des de l’any
1995 ﬁns a hui, 393 noves depuradores tractant aigües
residuals dels nostres pobles; des de l’any 1995 ﬁns ací,
(veus) més de 444 quilòmetres de carreteres entre accions
directes i accions acordades per mitjà de convenis amb les
diputacions. Eixe és el deute. El deute és inversió, inversió
productiva.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

…no vamos a pagar interés…, como si usted tiene una
hipoteca, no pagamos intereses de la hipoteca, pero tampoco
pagamos la amortización, porque ya están renegociados
todos los vencimientos de 2015 al cero por cien. ¿Y usted qué
plantea? ¿Quita? ¿No pagar a los bancos? Y con ello ¿sabe
lo que supondrá? Una irresponsabilidad y poner en peligro la
sociedad del bienestar que tanto nos ha costado construir y
que mantenemos con buena gestión. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor conseller.

