
El senyor president:

Muchas gracias.
Senyora Sánchez.

La senyora consellera de Benestar Social:

Nos comprometemos a trabajar para todos y cada uno de
los valencianos y valencianas que lo necesiten, para todas
las personas en riesgo de exclusión social como estamos
haciendo. 51 millones de euros dedicados a exclusión social,
¿le parecen suficientes, mucho o poco? 4 millones de euros
para las entidades como Cáritas, como Hosoju, como Casa
de la Caridad… (Remors)

Yo ya sé que los datos no les gustan. Ustedes preguntan
y cuando se le dan datos es cuando no les gustan los datos.
¿Le parece suficiente haber creado los SEAFI, los servicios

especializados de atención a familias con menores en situación
de riesgo y con medidas jurídicas de protección, por 2,3 millo-
nes de euros? ¿O le parece suficiente dinero 23 millones de
euros para la renta? Nada será suficiente para paliar la pobreza,
ni aquí ni en ninguna comunidad autónoma. Lo que hay que
hacer es ser serios, trabajar con las instituciones, con el resto de
organizaciones, que están trabajando dentro del mundo de la
pobreza, y continuar una línea seria y rigurosa de trabajo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic… (Remors) Perdón.
Vamos a ver. Esta presidencia entiende que le ha nom-

brado en una comparación, pero que no ha habido una alu-
sión personal. Muchas gracias. (Remors)

Señores diputados.
Señor Morera.
Señor Moreno, la próxima vez le llamaré al orden.

(Remors)

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Molt honorable president de La Generalitat.
S’han produït novetats en el cas Nóos, també en el cas

EMARSA amb 23 imputats, també en el cas de
l’Ajuntament d’Alacant, amb el senyor Andrés Llorens.
Però el cas Nóos jo crec que és el cas clau d’esta legislatura
i per l’actitud del govern valencià.
Davant les declaracions del senyor Alfonso Grau, ¿pensa

fer alguna cosa per activar l’acció penal que li recomanava
l’advocacia de La Generalitat en este cas?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor Morera, ya hizo usted una pregunta similar en el 2012
y en 2013 y no ha cambiado absolutamente nada lo que es la
situación de este proceso. Está en fase de instrucción y la per-
sonación de La Generalitat es para intentar recuperar todo el
dinero que algunas personas han estado mal utilizando o enga-

ñando a La Generalitat, presentando facturas duplicadas en
nuestra administración, como justificación de un convenio que
tuvo el visto bueno por parte de la abogacía de La Generalitat
y también del Tribunal de Cuentas. No ha cambiado nada,
señor Morera. Y le vuelvo a decir lo mismo que le dije la últi-
ma vez. Los informes de la abogacía aprobaron en su día la
firma de esos convenios. Lo aprobaron. El Tribunal de Cuentas
hizo un estudio exhaustivo de lo que era la realización de esos
convenios y no encontró absolutamente nada.
En fase de instrucción, se ha podido comprobar cómo el

Instituto Nóos presentó facturas duplicadas, tanto aquí como
en Baleares. Y por eso nos presentamos, para poder recupe-
rar todo el dinero que no supieron justificar y que afecta a
los recursos de la Generalitat valenciana.
Y vamos a estar en el mismo tema, señor Morera. Vamos a

seguir persiguiendo a aquellas personas que, de forma perma-
nente, quisieron utilizar las administraciones para poder quitar
recursos a los ciudadanos. Lo hicimos en el caso Cooperación,
lo hicimos en el caso EMARSA y también aquí estamos perso-
nados para recuperar el dinero que a los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana les hayan podido quitar o reducir en
cuanto a su presupuesto. La realidad es que este gobierno está
persiguiendo a todas las personas que han hecho un uso inade-
cuado en sus comportamientos o que han utilizado las admi-
nistraciones para empobrecer a todos los ciudadanos. Y no
vamos a parar, señor Morera, se lo puedo asegurar; allá donde
haya una cuestión que afecte a los intereses de la Comunidad
Valenciana vamos a estar ahí para denunciarlo, para perseguir-
lo y para recuperar todo el dinero que se haya podido hurtar a
los recursos de los ciudadanos valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, jo crec que a vosté l’informen mal. N’hi
ha delictes penals en la instrucció del sumari gravíssims, de
prevaricació, de malversació de cabals públics. N’hi ha un
informe de l’advocacia de La Generalitat que li indicava que el
Consell s’havia de personar en la causa penal, i vosté no ho ha
fet. I la pregunta que l’acompanyarà en tota la legislatura és per
què vosté ha donat l’ordre de no-personació.
La seua línia contra la corrupció en este cas és clara: no

ataca vosté la corrupció. Perquè vosté sap que si se persona
(inintel·ligible) ... delimitar els delictes i les persones, presump-
tes persones, que van donar l’ordre de traure uns diners públics
per a posar-los en la butxaca del senyor Urdangarin i l’Instituto
Nóos. I vosté trenca la seua línia contra la corrupció. Veiem una
actitud passiva, timorata, poregosa, perquè sap que s’han pro-
duït novetats en el cas, i la imputació del senyor Alfonso Grau
deixa molt clar i diu claríssimament dos coses: una, que ha
sigut el Consell de La Generalitat qui va posar en marxa este
(inintel·ligible) ..., que l’ajuntament no, va ser un col·laborador;
i dos, ha dit una cosa, que va ser en una reunió entre Urdangarin
i Francisco Camps –que no està hui ací, per cert–, Rita Barberá
i Francisco Camps. ¿És per això que vosté no vol personar-se,
perquè hauria de fer l’escrit d’acusació contra les persones que
van donar l’ordre? (Remors) Sí. Perquè estem veient, els ciuta-
dans estem veient actituds per part dels governants per a no
combatre la corrupció.
Nosaltres, el Grup Compromís ha presentat una iniciati-

va per a retirar l’aforament de les persones que utilitzen els
mecanismes del poder per a no donar la cara, per a no estar
presents i per no assumir les seues responsabilitats. Perquè
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en l’acció de govern d’una etapa, de què vosté també va par-
ticipar, tenim ací totes..., vosté va participar en eixa etapa.
Mire, jo, sense anar més lluny, vosté mos haurà d’expli-

car fotos, 333.000 euros que va donar al militant del Partit
Popular Sergio García. És una època, una època que està
ensorrant-se i que vosté, sent president del Consell de La
Generalitat, no està actuant de forma ferma, contundent i
clara contra la corrupció.
S’han produït unes novetats claríssimes. I la pregunta a

què vosté ha de respondre és, si donades les novetats en la
declaració del senyor Alfonso Grau, La Generalitat, tal com
li demanava l’advocacia de La Generalitat, va a personar-se
en la causa penal, sí o no? És molt senzilla la pregunta i la
resposta ha de ser senzilla, perquè n’hi han moltes novetats.
Clar que hem de recuperar els diners, clar que hem de recu-

perar els diners que se van usar d’una forma indirecta per al
senyor Urdangarin i el seu institut. Però s’han de delimitar les
responsabilitats penals. No podem quedar impassibles davant
un fets gravíssims que han actuat contra les arques públiques
valencianes i davant uns fets que, des del nostre punt de vista,
hauran de respondre aquelles persones que van donar l’ordre
per a contractar, eludint qualsevol procediment de contractació
pública, aquelles persones que van donar a través de CACSA i
a través de valencian bureau convention, la fundació municipal
de València per a detraure recursos públics; volem saber qui va
donar l’ordre. Se podria fer com s’ha fet en el cas Cooperació
–i hem de fer un gran reconeixement al treball que s’ha fet per
part de les diputades Clara Tirado i Mireia Mollà– per a deli-
mitar responsabilitats. Volem saber qui va donar l’ordre.
I jo li demane, president de La Generalitat, que actue

vosté sense por, d’una forma clara, d’una forma directa,
sense contemplacions a la corrupció i active el procedi-
ment per a la personació de La Generalitat en la causa
que ens ocupa, la causa Nóos...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...Estem a temps. I jo li demane una resposta clara en este
punt claríssim, perquè marcarà la legislatura,...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...si es combat la corrupció o no es combat la corrupció.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor Morera, hace aproximadamente un año la señora
Oltra hizo una pregunta. «¿Qué esconde Blasco en sus cajo-
nes que le hace temblar el pulso?», me preguntaba. «¿A qué
le tiene miedo?» Como ha podido comprobar, a nada, señor
Morera. (Veus) Esa es la realidad.
Nosotros perseguimos a todas aquellas personas que

hayan podido estar en contra de los intereses de la
Comunidad Valenciana. Y, además, (veus) y, además…

El senyor president:

Señora Mollà.

El senyor president del Consell:

…estamos en todos los procesos para poder recuperar
hasta el último euro que hayan podido restar como posibili-
dades a los recursos de todos los ciudadanos.
Usted enseña fotos. Hay algunas fotos de algún imputa-

do o condenado de su agrupación que ya no podemos ver en
la página web de su partido porque ustedes combaten lo que
es la corrupción eliminando las fotografías que le pueden
afear su conducta, como es el caso de su candidato a
Redován. (Aplaudiments) Ésa es la realidad. Que, por cier-
to, cuando ya tenía denuncias ustedes se apresuraron a pre-
sentarlo como candidato a Redován, sabiendo cuáles eran
las circunstancias. Y, ahora, lo único que han hecho ha sido
quitar la fotografía, ésa ya no la podrán ver los ciudadanos.
Pero ésa es la realidad.
Mire, yo no tengo ningún problema para hablar de la

cuestión de aforamientos, ninguno. Pero, además de ese pri-
vilegio o supuesto privilegio que podemos tener los que
estamos aquí sentados, hay otras cuestiones que quieren los
ciudadanos, como es la reducción de diputados o la posibi-
lidad de elección directa de los diputados. Si ustedes hablan
de todo, yo también hablaré de esa situación, (aplaudiments)
se lo puedo asegurar. Porque tenemos que trabajar todos,
señor Morera, para mejorar lo que es la credibilidad de los
diputados y de los políticos hacia los ciudadanos, y tenemos
que hablar de todo lo que les preocupa, también la reducción
de diputados o la posibilidad de elección directa. ¿O es que
de eso ustedes no quieren hablar? ¿No les interesa? Pues,
hablemos, sin ningún tipo de problema, de aforamiento, de
reducción de diputados y también de elección directa.
Mire, para nosotros, máxima colaboración con la justi-

cia, como estamos haciendo, en todos los casos; tomar en
cuenta los informes de La Generalitat, que en este caso dije-
ron que los convenios tenían su visto bueno; también hubo
una fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y no
encontró absolutamente nada, señor Morera.
Si alguien ha perjudicado los intereses de la Comunidad

Valenciana, no nos va a temblar el pulso, se lo puedo asegu-
rar, iremos a por esa persona. Y siempre, si hay malversa-
ción de fondos, vamos a requerir y no pararemos hasta que
devuelvan el último céntimo a esta administración. Eso es lo
que estamos haciendo desde La Generalitat, y no tenga usted
ninguna duda que lo seguiremos haciendo en todos los pro-
cesos que puedan estar abiertos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

Senyor Fabra, en la situació que estem patint, no s’entén
que vostés es passen la pilota entre uns i els altres pel tema
del PP-Urdangarin. Des de l’Ajuntament de València li tiren
la culpa a La Generalitat i des de La Generalitat es renten les
mans; i entre un sector del PP i un altre, la casa per agranar.
No s’entén que es dediquen a batalles internes en els

tribunals, en lloc de lluitar per recuperar els diners que
han furtat als valencians.
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Ahir, el seu conseller d’economia ens demanava que por-
tàrem diners abans de proposar ajudes a emprenedors.
Senyor Fabra, jo li diré on estan eixos diners –escolte, seny-
or Buch!–: en els préstecs de Bancaixa als Cotino, que han
provocat la imputació de l’expresident de La Generalitat,
ahí estan els diners; en els milions que se va endur el gendre
reial, ahí estan els diners; en els vint-i-tres milions
d’EMARSA, ahí estan els diners, senyor Buch.
I jo li faré una pregunta, senyor Fabra, ¿pensa vosté per-

metre una auditoria ciutadana de tots els anys de govern del
Partit Popular i portar al Tribunal de Cuentas els responsa-
bles de la nostra ruïna?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

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

Senyor president.
Senyor Ferri, li recorde que tots els comptes de La

Generalitat ja estan auditats. I, a més, saben que anem a pre-
sentar un portal de transparència on va a haver-hi moltíssi-
ma informació, (veus) més de la que vostés es pensen, més
de la que vostés es pensen.
I saben que la col·laboració en la justícia, per part d’este

govern, és absoluta. Però ho ha dit el president, i vostés no
diuen res.
Han presentat una PNL per al desaforament dels diputats

autonòmics, per a reformar l’Estatut d’autonomia. Hem
donat instruccions al nostre grup parlamentari perquè pre-
sente una esmena transaccional perquè s’incorpore també la
reducció del nombre de diputats i l’elecció directa per
comarques. (Protestes) Anem a vore què van a dir vostés
d’això, perquè també això, com ha dit el president, els ciu-
tadans estan esperant-ho. (Veus. Algú diu: «Xxxt!») Ja sé que
només nomenar-ho a vostés els posa nerviosos, (veus) però
van a haver de pronunciar-se una vegada més.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies.
Bon dia.
«Pero yo le digo, señor Torres, que el señor Blasco fue

expulsado del Partido Popular y fue llevado al grupo de no
adscritos, y se personó La Generalitat cuando ustedes creían
que no lo fuera a hacer, y pidió pena de prisión para el señor
Blasco. Eso es lo que hizo el Partido Popular.»
Quan vostés fan una confusió aixina entre l’advocacia de

La Generalitat i el Partit Popular, jo ja no sé si vull que se
personen vostés. Perquè, clar, la constant confusió entre par-
tit i institució és el que els ha portat a tindre els problemes
que tenen, però, en fi.
Jo li pregunte, per coherència, ¿quina és la diferència entre

el cas Blasco i el cas Nóos? ¿Quina és la diferència entre el cas
Blasco i el cas EMARSA? ¿La diferència és que Rafael Blasco
era políticament sacrificable i Rita Barberá no ho és? ¿Està pro-
tegint vosté Rita Barberá, màxima responsable política
d’EMARSA i coresponsable del cas Nóos? ¿Eixa és la raó per

la qual no se personen penalment en EMARSA i en Nóos, pro-
tegir Rita Barberá?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

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

Gràcies, senyor president.
Senyora Oltra, la diferència és que en el cas Nóos el conve-

ni que subscriu La Generalitat té el vistiplau de l’advocacia.
I la nostra obligació, i ho hem dit mil vegades, és recu-

perar fins l’últim euro que suposadament i indegudament
s’ha sostret per duplicar factures per part d’eixa institució o
d’eixa fundació, Nóos, a dos comunitats autònomes en les
mateixes factures a la vegada, recuperar eixos diners. Això
ho garantim en l’exercici de l’acció civil.
Digan-mos vostés on està escrit –i vosté és advocada–,

en quina llei diu l’obligatorietat de personar-mos per la via
penal quan saben que el Ministeri Fiscal, el Ministeri Fiscal
ja exercix l’acció penal. (Veus)

Per tant, no facen...

El senyor president:

Senyors diputats, per favor.

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

...més demagògia en este tema.
Eixa és la diferència. Ací es partix d’un conveni, d’un

conveni que té el vistiplau de l’advocacia i l’engany prové
d’altres que presenten factures duplicades. Això és el que
està en la instrucció.
Si alguna qüestió canviara, no tinguen el més mínim

dubte, i eixa qüestió portara a canviar...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident. (El president des-
connecta el micròfon del conseller)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic adjunt del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor Fabra, el nostre paisatge, la nostra biodiversi-
tat, la nostra salut i la nostra pròpia vida estan en perill
per unes polítiques, les polítiques mediambientals, les
polítiques energètiques i les polítiques urbanístiques que
van unflar una gran bombolla immobiliària i financera
que ha punxat, deixant molt rics als rics i molt més
pobres la majoria, un territori assolat i la Generalitat
valenciana en la ruïna. Per això, hui, Dia Mundial del
Medi Ambient, sis anys després de la crisi, amb les ame-
naces de Castor, del fracking i de les prospeccions, amb
els incendis i la sequera, li pregunte: pensa vosté canviar
la seua política per a protegir el nostre territori?
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