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òbviament siguen ara conseqüència de l’acció de govern de
tres mesos. Nosaltres no anem a fer com vostés. Però no som
roïns tampoc, no som roïns.
I nosaltres el que estem treballant és en un canvi de
model productiu que faça que el desastre que vostés han
deixat en indústria, el desastre que vostés han deixat en
insostenibilitat el puguem anar arreglant. I a més comptem
amb vostés i comptem amb tota la cambra –al contrari que
vostés– i comptem amb els sindicats i amb els empresaris.
(Veus) Que, senyora Bonig, no són antics, tenen una posició
constitucional, tant que se’ls ompli la boca de Constitució.
Són agents econòmics i socials.
Nosaltres comptem amb el diàleg i amb les ganes de tirar
endavant esta comunitat. (Veus) I vostés a allò seu, a plorar,
que els que ploren són vostés. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyora vicepresidenta.
Senyories, abans de continuar amb la sessió de control,
m’agradaria informar-los que està present ací, a les Corts
Valencianes, una delegació del Parlament Europeu, amb
eurodiputats del Grup ALE, del Grup Parlamentari ALEGreens. Com el nostre president ha d’anar a Brussel·les,
estic convençut que com a valencians europeistes mos
ajudaran des del Parlament Europeu en posar en marxa
la nostra terra. Moltes gràcies per la seua visita, la seua
presència. (Aplaudiments)
A continuació, per a continuar la sessió de control, té
la paraula el síndic del Grup Socialista... (Veus) Ah! Vosté
renuncia?
I el president, que agraïm la seua presència, inclús per
qüestions d’agenda ha estat ací a la sessió de control. Per
tant, la seua pregunta de control la té el síndic del Grup
Compromís, Fran Ferri.
Té vosté la paraula per un temps màxim de cinc minuts.
El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president, quina vergonya que el Partit Popular
vinga a parlar ací de desocupació quan teníem ací un 56%
d’atur juvenil, a ells només els preocupava el 3%. Eixe
era el seu problema i el problema dels valencians i de les
valencianes, que el Partit Popular només estava preocupat
pel 3%.
Però bé, parlem de les diputacions. Les diputacions
provincials són administracions opaques, poc democràtiques,
que moltes vegades, per la seua manera de gestionar els
diners, acaben amb un clientelisme discrecional i en algunes
ocasions inclús acaben en casos de corrupció, com hem
vist. I no només ho diem nosaltres, malauradament ho diuen
també els casos, i les circumstàncies i els fets.
La Diputació de Castelló és un exemple de com la nissaga
dels Fabra, des de 1874, ha ocupat llocs de direcció dels seus
diferents membres en la diputació. Des del clientelisme, des
del saqueig, de la corrupció. Ara ja sabem on està el senyor
Carlos Fabra.
La Diputació de València amb la trama d’Imelsa, com a
l’últim exemple d’un govern corrupte, amb vídeos..., amb
vídeos no, amb gravacions que ve podien protagonitzar
l’última novel·la Chirbes, el van premiar fa poc, o Ferran
Torrent. Alguns que volien portar la platja a Xàtiva ja sabem
on potser acabaran passant els seus estius, a Picassent.
I si passem a la Diputació d’Alacant, també hem viscut
situacions tan greus com la detenció del seu president, José
Joaquín Ripoll, i els «xanxullos» del senyor Ortiz.
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Estos són els casos més sonants. Però darrere d’açò ens
trobem amb un funcionament totalment injust en el qual es
reparteixen subvencions als pobles governats per als amics
del president provincial i s’exclou uns altres.
I com es trien les diputacions? Podíem eixir al carrer i
preguntar a qualsevol ciutadà o ciutadana com es trien les
diputacions. Vostés creuen que encertarien molts? Quants
sabrien dir que es tracta d’una elecció indirecta, a través dels
regidors organitzats en partits judicials? I si no podem triar
els diputats directament, tampoc no podem exercir el control
ciutadà sobre les decisions que es prenen.
Per això, quan alguns converteixen les diputacions en
el seu cortijo particular és perquè poden fer-ho, per això
mateixa.
Sense anar més lluny, què passa en la Diputació d’Alacant?
Que està en mans del Partit Popular amb el suport de
Ciudadanos. I per què Ciudadanos va donar suport al Partit
Popular en la Diputació d’Alacant? Perquè el president de la
Diputació d’Alacant li va garantir al diputat de Ciudadanos
tots els assessors que volia.
Fernando Sepulcre, de Ciudadanos, serà el primer diputat
provincial que assistirà a tots els organismes autònoms.
I vostés es preguntaran, «xica, i això per què? És perquè
el xic és molt treballador?». No, això és perquè per cada
assistència a un d’estos organismes autònoms este diputat
V¶HPEXW[DFDUjHQWUHLHXURV$L[zYROGLUTXHD¿QDO
de mes s’emportarà un sobresou de 2.000 euros.
Però n’hi ha més. Ahir vam aprovar ací, a estes Corts, una
comissió d’estudi de propostes per a millorar la democràcia
valenciana i la regeneració. Saben què va votar el Partit
Popular i Ciudadanos en la Diputació d’Alacant quan
Compromís va proposar aquesta mateixa comissió en eixa
diputació? Van votar en contra.
El PP tenia molt d’interés en aconseguir el suport de
Ciudadanos perquè vol convertir la Diputació d’Alacant en
un mur contra les polítiques del canvi del valencians, del
canvi del govern valencià. I hauríem de preguntar-nos, per
què el president de la diputació busca la confrontació amb La
Generalitat en lloc de col·laboració? Com ho està fent molt
bé la Diputació de València, que està col·laborant en molts
àmbits de forma activa. (Remors)
Alguns exemples de col·laboració entre la Diputació
de València i el govern valencià. En l’àmbit cultural i en el
patrimoni, en l’àmbit de polítiques de transparència facilitant
els portals als ajuntaments que la pròpia llei, que vam
aprovar en este parlament, reclama; amb la xarxa de llibres,
avançar les quantitats als ajuntaments o, en benestar social,
coordinant l’obertura dels menjadors escolars.
Des de Compromís no ens amaguem, no ens conformem en
aconseguir que de tant en tant les diputacions tinguen un govern
digne. Nosaltres ho tenim clar. Volem eliminar les diputacions.
No volem diputacions sense el control de la ciutadania. No
volem diputacions sense el control de la ciutadania. No volem
institucions així. I creiem que no tenen cabuda en una democràcia
avançada. I necessitem una estructura territorial propera a la
gent.
Fins que aconseguim eixe objectiu cal actuar, perquè les
diputacions estiguen al servei de la ciutadania, al servei de
les persones i de la qualitat de vida.
En 1983 es va aprovar en este parlament una llei per
la qual es declara d’interés general comunitari per a la
Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de
les diputacions provincials, la que es coneix com la Llei
de coordinació de les diputacions. Esta llei contempla
la possibilitat efectiva d’integració de pràcticament totes
OHV FRPSHWqQFLHV SURYLQFLDOV L ¿QV L WRW OD LQWHJUDFLy GHOV
pressupostos associats al pressupost de La Generalitat.
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Estem parlant de coordinar esforços i impulsar polítiques
segons el mandat de les urnes. Estem parlant de caminar cap
D XQD HVWUXFWXUD WHUULWRULDO PpV GHPRFUjWLFD PpV H¿FLHQW
Estem parlant d’estalviar milions d’euros que costen les
burocràcies provincials. Estem parlant d’enfortir el poder
municipal comarcal al mateix temps que descentralitzem la
Generalitat valenciana.
Fins que aconseguim la desaparició de les diputacions
SURYLQFLDOV FDO DSUR¿WDU HOV LQVWUXPHQWV OHJDOV TXH WHQLP
com la llei de coordinació. Per això, en la línia del nostre
compromís amb la ciutadania, a través de l’Acord del
Botànic, ens agradaria saber: quin és el full de ruta del
Consell per tal d’impulsar la integració i coordinació de les
funcions de les diputacions a La Generalitat?
Moltes gràcies, senyor president. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ferri.
Per a respondre, el president del Consell té la paraula.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Ferri.
En primer lloc, permeta’m, permeta’m, senyor president,
que done també la benvinguda als eurodiputats que avui ens
acompanyen. Benvinguts a la Comunitat Valenciana que és
una terra europeista, però que també aspira a una Europa
diferent, a una Europa social i a una Europa que tinga en
compte sobretot les persones. Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Senyor Ferri, efectivament coincidisc amb el seu
plantejament. El model institucional que es viu en Espanya,
en general, i en la Comunitat Valenciana, en particular,
ve motivat d’un acord, que fou l’acord constitucional, en
què, efectivament, hi havia, diguem-ne, l’existència de
dos descentralitzacions que coexisteixen. Per una banda
estava unes institucions, que eren les institucions del segle
XIX, que s’havien produït, s’havien instrumentat des de
l’estat centralista per tal, d’alguna manera, assolir el poder
del territori; i, per una altra banda, ja el nou model, que és
el model que naix des de la Constitució i és el model dels
estatuts d’autonomia, i és el model que parla d’una vegada
per totes d’allò que és Espanya, que és una Espanya que té
una realitat molt plural.
Des d’eixa perspectiva, eixa convivència, cal millorar-la.
I, efectivament, jo coincidisc que les diputacions, tal i com
estan concebudes, no tenen sentit en el nostre ordenament
futur.
Altra cosa és que evidentment hi ha diputacions que
governen, i ara en estos moments ho estem veient aquí, per
exemple, en la Diputació de València, que està governant
d’una altra manera, i s’està fent bé, i s’està ajudant els
ajuntaments, que és la seua missió. La missió de les
diputacions és: ajudar els ajuntaments i, per una altra banda,
col·laborar amb les competències de La Generalitat.
Perquè, efectivament, la crisi a més ha posat més en
evidència esta situació o la crisi fa que totes les institucions
hagen d’optimitzar els recursos i sobretot que les institucions
DO ¿QDO HVWDQ DO VHUYHL GHOV FLXWDGDQV QR DOV VHUYHL GH VL
mateixa.
No existix el govern, aquello que llaman el gobierno
provincial, no és veritat, no existix, no existix. El govern
sorgeix de les urnes i sorgeix d’un sistema democràtic, real. I
HOGq¿FLWHIHFWLXWDPEpGHPRFUjWLFHQOHVGLSXWDFLRQVHVWjDKt
Ara bé, inclús en una qüestió que poguera, perquè
alguns ho van plantejar en algun moment, democratitzar-
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se, jo crec sincerament que no se sostenen quatre nivells de
l’administració.
Per tant, el que hem de fer és que mentrestant existisquen
les diputacions que servisquen al que és el seu objectiu, que
és recolzar xicotets municipis, fonamentalment, i després
ajudar La Generalitat en l’exercici de les seues competències.
Però, efectivament, això no és el futur, el futur per
descomptat necessita, dins de la reforma constitucional,
FODUDPHQWTXHFDGDFRPXQLWDWDXWzQRPDSXJDGH¿QLUHOVHX
espai territorial. Això és el que passa en els estats federals
i és el que normalment hauria de passar ací. Perquè no és
acceptable que continuen com una qüestió sagrada algunes
institucions que ja estan superades per la història.
Per tant, jo crec que nosaltres ara en estos moments hem
d’assumir que existixen les diputacions com a tals i hem de
vore de quina manera fem més efectiu el seu plantejament.
Quin és el full de ruta que vosté em demana
fonamentalment? El full de ruta és, en primer lloc, en estes
FLUFXPVWjQFLHV SRUWDU ¿QV DO ¿QDO OD OOHL GH FRRUGLQDFLy
de diputacions. Al mateix temps, també, vull dir-li que hi
ha qüestions de la llei de coordinació de diputacions que
poden millorar-se. I que, per tant, en el primer període
de sessions del proper any, presentarem una reforma de
la llei de diputacions per tal que siga efectiva i perquè,
efectivament, realment les competències generals, que han
de ser competències exercides per La Generalitat, es puguen
exercir amb plenitud.
És veritat que també han fet molt mal a les diputacions
els qui han estat per mig, i vosté feia una referència i,
efectivament, no és el mateix algunes diputacions en
DOWUHV LQGUHWV R ¿QV L WRW DFt TXH KDQ HVWDW FRQWDPLQDGHV
absolutament pels mals funcionaments. A més és molt trist
que les tres diputacions valencianes en estos vint anys hagen
estat tacades greument, greument tacades i, efectivament,
molt desacreditades pel que ha sigut la gestió del Partit
Popular, que no és necessàriament així des de la diputació.
Però la diputació, pel mateix sentit històric que té, és una
institució que té uns greus problemes d’origen democràtic
i per tant això sempre es veu. I el clientelisme ha estat una
manera permanent d’actuar.
Per tant, hem de fer una nova llei, una llei que amb claredat
declare d’interés general tot el que són les competències. I de
moment el que hem de fer és coordinar-nos al màxim.
Jo vull dir que hem fet ja un avanç important, que ha sigut
tot el que ha estat el plantejament de la Xarxa Llibres. Jo
vull agrair a les diputacions i sobretot als ajuntaments, que
han estat ahí des del primer moment exigint que es portara
endavant este programa. I crec que això serà un bon camí.
Ara bé, efectivament, no podem quedar-nos ahí, hem
d’anar molt més enllà i, efectivament, hem d’aconseguir que
¿QDOPHQW WRWHV OHV LQVWLWXFLRQV YDOHQFLDQHV FDPLQHQ MXQWHV
per tal d’aconseguir allò que volem i allò que és el pacte
del botànic, no el pacte del pollo, i és la defensa de l’interés
general del valencians.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
A continuació, per a formular la pregunta, la síndica del
Grup Ciudadanos, per un temps màxim de cinc minuts.
La senyora Punset Bannel:
Señor president, mi pregunta muy sencilla, muy corta,
muy directa. Y, fuera de las explicaciones o circunloquios
por los que vaya a darnos respuesta, lo que sí le pediría es
que empezara con un sí o con un no y luego dé todas las

