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

Mire, ho ha dit abans el president: el govern valencià ha
actuat com havia d’actuar. Es va personar, va demanar penes
privatives de llibertat, el president el va apartar de l’escó del
Grup Parlamentari Popular i continuarem fins el final, fins
recuperar l’últim euro indegudament sostret a l’administra-
ció valenciana.
Però, li diré més, la sentència en cap moment diu que hi

haja un govern que siga coresponsable o còmplice del sen-
yor Blasco. (Veus) La sentència no ho diu. Per tant, no
inventen coses. (Veus) No inventen coses.
I, senyora Tirado, respecte a la referència que fa vosté de

les xiquetes...

El senyor president:

Senyor Ciscar.

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

...de Malabo, sent generós li diré que és que crec que té
vosté hui un mal dia.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Señor Rubio. (Veus)
Un momento, por favor.

El senyor Rubio Martínez:

Vale. Gracias, presidente.
Señor Fabra, ha cuantificado usted el descenso del voto

del Partido Popular en la Comunidad Valenciana desde el
momento que no están ya Correa y El Bigotes financiándo-
lo. Hágalo, porque le interesará.
Pero voy a decirle. Su problema no es un problema de

comunicación, es un problema de política: de política eco-
nómica nefasta y de política de no lucha contra la corrup-
ción. Mire los últimos indicadores.
Usted tiene un gobierno de ocho miembros: tres de ellos

están siendo investigados por la fiscalía; uno vive en un
mundo feliz; otro es incapaz de conseguir un solo euro más
de financiación; y otro, el señor Castellano, dedica más
tiempo al partido que a combatir los incendios que asolan la
Comunidad Valenciana. Y usted mantiene al presidente de
las Cortes a media jornada, porque la otra media se dedica a
plantar caquis.
¡Perdone, señor Fabra! No es un problema de comunica-

ción, es un problema de incapacidad, de la suya. Y, por
tanto, ya que usted no piensa convocar elecciones, podría
explicarnos en qué va a consistir su remodelación de gobier-
no que ayer iba predicando por ahí. ¿Va usted a cambiar sus-
tancialmente a la gente?
Mire, da igual cambie a quien cambie. Hay que cambiar

políticas y…

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Rubio Martínez:

…quien tendría que irse es usted. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor Rubio Martínez:

¡Que tú te vas, hombre, que tú te vas! (Rialles)Que tú te vas.

El senyor president:

Señores diputados.

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

(Veus) Senyor Rubio, mire, si em deixen... (Veus)Mire…
Bueno, eso lo decidirá mi presidente, no usted. (Veus i pro-
testes) Venga... Mire…

El senyor president:

Señores diputados, por favor.

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

Mire, mosatros hem fet una anàlisi molt seriosa del resul-
tat electoral, i hem tret conclusions i estem traient conclu-
sions. I no estem satisfets amb el resultat electoral.
Però, una vegada més, que siguen vostés qui qüestionen

el nostre resultat electoral, (veus) vol dir que viuen en un
món virtual. Sí, vostés que han tret el pitjor resultat electo-
ral de la seua història, vostés que els espanyols no els per-
donen que hagen deixat este país arruïnat, vostés que han
tingut de convocar un congrés extraordinari davant la desfe-
ta electoral. No estan vostés en condicions, senyor Rubio,
(veus) de donar lliçons a ningú. Cap.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, el seu partit i vosté

mateix han participat en unes eleccions i només té el suport
del 13% del cens. Més de 477.000 valencians en les prime-
res eleccions des que vosté és president li han donat l’es-
quena. Vosté no té una legitimitat per a acabar una etapa, un
any, si no se convoquen abans eleccions, si no les convoca.
I, per tant, jo, davant este fet de pèrdua de la legitimitat,

perquè ha perdut la confiança de milers de valencians, li pre-
gunte: ¿quines mesures pensa prendre per a…, tenint en
compte este nou escenari polític a la nostra terra?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.
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El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, yo no estoy satisfecho con los resultados

que hemos obtenido el Partido Popular en la Comunidad
Valenciana. Es la segunda cita electoral desde que soy pre-
sidente, las otras fueron las generales, señor Morera.
Pero también le digo una cosa: hemos ganado las elec-

ciones, cosa que no ha pasado en otros países también de la
Unión Europea donde, con otros gobiernos que han tomado
decisiones complicadas como las nuestras, han visto que
partidos radicales o de derecha o de izquierda son los que
han conseguido la mayor parte de votos.
Fíjese, a nivel nacional, si comparamos los resultados del

Partido Popular con su coalición, le digo que hemos sacado
más de 35 puntos de distancia. Y es que aquí, en la
Comunidad Valenciana, además de decirle que hemos sido
la fuerza más votada, hemos ganado incluso en trece muni-
cipios donde ustedes gobiernan o están cogobernando,
incluso hasta en Burjassot, que tenían ustedes al candidato
para eurodiputado. Esa es la realidad, señor Morera.
Y ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Pues

mire, generar riqueza y empleo en esta comunidad. Hemos
tomado las decisiones más complicadas y ahora lo que tene-
mos que hacer es seguir trabajando para que todas ellas sir-
van para generar riqueza y empleo, que es lo que nos están
pidiendo los ciudadanos también aquí, en la Comunidad
Valenciana y el resto de España.
Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajar para

que cada vez se incrementen las exportaciones, haya más
altas a la seguridad social, que haya más oportunidades para
los valencianos y resolver, como hemos antes en el primer
punto de explicación, infraestructuras productivas para la
Comunidad Valenciana. Eso es lo que vamos a hacer duran-
te el tiempo que nos queda. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Mire, senyor president, vosté pot continuar amb la retò-
rica buida de no dir res i no afrontar els problemes. Vostés
han perdut la confiança dels ciutadans, i ho saben. Només
representen al 13% dels cens.
I, per tant, jo el que li dic és que no prenga cap mesura que

puga hipotecar o condicionar el nou govern, el futur. No pren-
ga cap mesura, no privatitze res. No prenga decisions que ens
puguen lligar de mans i peus. Perquè el que està clar és que
vosté és el president del paro, del deute i de la corrupció.
Mire vosté, col·labore amb la justícia, col·labore amb la jus-

tícia, perquè el que vam vore ahir…, o el que vam vore en la
sentència de l’exconseller i exsíndic, Rafael Blasco, no és un fet
aïllat, és un fet substantiu. Perque ¿qui estava darrere del sen-
yor Blasco? ¿Qui està darrere del que ha passat en Fitur, que ha
afectat l’expresidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez? ¿Qui
està darrere de Brugal, que ha afectat Sonia Castedo, diputada’
¿Qui està darrere de Nóos, que és el senyor ics? ¿Qui està
darrere de la visita del papa en Teconsa? ¿Qui està darrere del
que ha passat en Canal 9?
Vosté ha dit que no van a deixar que embruten el nom

d’esta institució. Doncs demane-li vosté l’escó al senyor
Fracisco Camps, que ahir va vindre a riure’s d’estes
Corts i d’esta institució anunciant la presumpció d’inno-
cència del senyor Rafael Blasco. 

Si està condemnat! Va vindre ací a dir açò a les portes de
la institució.
Recuperem la decència en les institucions. Actue vosté,

actue vosté per a recuperar el prestigi de les institucions i
reclame-li l’acta de diputat a la persona que està darrere de
tota esta trama que ens ha arruïnat, que ens ha portat a la
indecència, que ens ha enfonsat com a poble, que és causant
directe de la gravíssima situació que patim. Si venia ací a dir
que n’hi havia superàvits en el pressupost i en el pressupost
el que n’hi havia era un forta estrepitós. I anava gastant ale-
grement els nostres recursos i anava consentit tota esta
trama de corrupció.
Vosté va situar com a cap de comunicació la senyora

Lola Johnson. I nosaltres presentàrem l’altre dia una denún-
cia a la…, una denúncia en el jutjat de Paterna perquè…
¿Sap què passa? Que considerem que causa del nostre
empobriment són les polítiques del seu govern. 1.300
milions d’euros gastats fora de pressupost. Això és una bar-
baritat. 1.300 milions d’euros. ¿Qui va ordenar que es paga-
ren eixos diners fora de pressupost? Els ho vaig dir ací.
Vosté ha decidit tancar i liquidar Radiotelevisió Valenciana,
però el que no ens anem a conformar és a no saber tota la
veritat, saber per què fora de pressupost se gasten estos
diners. Nosaltres hem assenyalat els directius, però sabem
que eixa denúncia anirà més enllà. ¿Va vosté a col·laborar
amb esta denúncia? ¿Va vosté a restablir la decència en les
institucions? ¿Podem investigar amb plenitud tota una
radiografia d’una etapa que vostés han governat i que s’ha
evidenciat en el cas Blasco?
Ha vingut ací a parlar-nos d’infraestructures estratègi-

ques, senyor president. Ahir, una infraestructura que vosté
diu estratègica, va dir el seu partit a Madrid que no se va a
tancar, que és la infraestructura Castor –el senyor Mario
Flores–, estratègica per a Castelló. (Veus) Sí, van votar en
contra d’una proposta perquè es tancara i deixaren de fer-ser
terratrèmols en la zona de Castelló. ¿Vosté va a consentir
que se faça el fracking? ¿Vosté va a consentir que se facen
prospeccions petrolíferes? ¿És això eixa nova etapa que ens
anuncia? No pot ser. Necessitem canvis amb profunditat.
I li vaig a dir: el seu govern ha dit que no va a haver-hi

un sistema de finançament, ho ha dit, la seua gran promesa.
Un nou model, al 2015 no estarà en marxa. ¿Va vosté a
reclamar el deute històric? Jo crec que vosté està ja un poc
en una situació molt dèbil, molt delicada, amb un govern
que ja no respon ni defén els interessos valencians.
Per això li demane decència, demane-li l’acta al senyor

Camps. M’agradaria una resposta en això.

El senyor president:

Vaja concloent.

El senyor Morera Català:

I si va a defendre els interessos valencians en finançament,
en posar en nom…, en posar a disposició de la justícia…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

…tota la informació, i si podem encetar una nova etapa,
perquè vosté, senyor president, ja no representa…
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El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor Morera Català:

…la majoria dels valencians.

El senyor president:

Gràcies, senyor Morera. (Aplaudiments)
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Lo que sí que han dejado claro estas elecciones es que quien

no representa a la mayoría de los valencianos aquí es usted,
señor Morera. (Aplaudiments) Eso… Además, yo creo que
ustedes también tienen que reflexionar un poco, ¿eh?, sobre lo
que han sido las elecciones, no solo los demás.
Porque es muy fácil comprometerse a cosas que sabes

que luego no tienes la responsabilidad de realizarlas cuando
tienes el gobierno de una institución. Y eso les ha pasado a
ustedes. Ustedes llegaban aquí y reclamaban cosas al
gobierno valenciano que luego no cumplían donde tenían la
responsabilidad de gobierno.
Pero eso también es decencia política, señor Morera, y

ustedes no saben ejercer lo que es la decencia y lo que bus-
can es engañar a los ciudadanos con un discurso (aplaudi-
ments) que no es real en aquellas instituciones donde… Y el
vuelvo a poner el ejemplo. Mire, es muy fácil de entender-
lo. Le pongo el ejemplo de su eurodiputado y alcalde de
Burjasot. Volvía a decir lo mismo: «No hay que pagar a los
bancos.» Eslogan electoral en estas elecciones. ¿Sabe cuán-
to dinero destina al año el señor alcalde de Burjasot para
pagar el dinero que tienen que devolver a todos los bancos
quitándoselo a los ciudadanos? 3 millones de euros. (Veus)
3 millones de euros todos los años para pagar la carga finan-
ciera. (Veus) ¿Dónde está su discurso, señor Morera?
¿Dónde está? ¿Eso no es decencia política, el saber, el saber
que estás engañando a los ciudadanos simplemente porque
es lo que quieren escuchar, pero tú no haces lo mismo cuan-
do tienes responsabilidad de gobierno? ¿Verdad? (Veus)
O cuando ustedes aquí critican los ajustes que hacemos en

temas de sanidad, de educación, de políticas sociales, pero
resulta que han dejado a cero las partidas destinadas a guarde-
ría municipal en Burjasot. ¡Vaya por Dios! Ustedes, ustedes
(veus) dicen justo lo contrario aquí, pero allí, cuando tienen res-
ponsabilidad de gobierno, están haciendo una indecencia polí-
tica, señor Morera. (Veus) O cuando recorta el 40% del presu-
puesto de las escuelas municipales en Burjasot, su candidato, el
que luego dice que no hay que hacer un austericidi. Es que
ustedes están engañando de forma permanente a los ciudadanos
con un discurso falso, irreal y virtual, porque es lo que les inte-
resa. Esa es la realidad.
Y claro que nos tenemos que comprometer todos.

Ustedes han hablado mal de la Comunidad Valenciana, y les
ha importado muy poco, muy poco el poner siempre en mal
lugar a la Comunidad Valenciana con tal de tener un rédito
electoral. Dicen justo lo contrario que luego están aplicando
en los gobiernos. Y, desde luego, esa es la mayor indecencia
que puede hacer un valenciano hablando mal de lo que pasa
en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, engañando a la
gente con tal de tener un rédito electoral. Eso es lo que están
haciendo ustedes.

Y por supuesto que vamos a colaborar con la justicia,
como lo hemos hecho en el caso del señor Blasco y en todos
los casos donde se ponga en tela de juicio lo que es la dig-
nidad de la institución y, sobre todo, del gobierno valencia-
no. En ningún caso, aquellas personas que hayan podido
hacer alguna actuación irregular van a tener ni la tutela ni el
amparo de nadie. Van a ser perseguidos con la aportación de
toda la documentación que tenga que poner…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…el gobierno a disposición de la justicia, que es quien
tiene que hablar. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president.
Senyor president, Rita Barberá no és una ratita, però

Rafael Blasco era el «conill». ¿Des de quan és el «conill»?
O ¿és que se pensaven que no anàvem a demostrat que ell
era el «conill»? ¿Des de quan este senyor ha utilitzat els
diners públics per a delinquir? ¿Quants d’estos diners s’han
utilitzat per a afavorir al Partit Popular, enxufisme, xarxa
clientelar, adjudicacions retornables via finançament
il·legal? Potser algun dia ho sapiem tot açò.
Mire, la condemna a Rafael Blasco és la condemna a tot

el Partit Popular, perquè vosté està tacat per Blasco, vosté ho
sap. No seria absolutament res sense ell. El Partit Popular no
seria res sense Blasco. Era el hombre fuerte del Partit
Popular, i ho va ser tot, l’estratega, l’ideòleg, el síndic con-
seller, ho va ser tot.
¿Se sent responsable polític de permetre la corrupció del

senyor Blasco? ¿Se sent responsable polític del desviament
dels fons de cooperació, vosté que també va donar diners a
la trama corrupta? ¿Qui li va dir que donara diners a la…

El senyor president:

Moltes gràcies. (El president desconnecta el micròfon de
la diputada) Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

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

Moltes gràcies, senyor president.
Senyora Mollà, mire –tinc de repetir-me–, hi ha una sen-

tència que té un relat de fets provats, sentència que lògica-
ment esperem que vostés també sapien acatar i que diu el
que diu, i que no establix ni responsabilitats ni complicitats
ni de cap govern ni de cap partit.
El Partit Popular és el partit més important de la Comunitat

Valenciana. És veritat que els resultats no ens agraden, fem
reflexió. Vosté també la tindrien de fer. Vostés han passat a ser
la sexta força política de la Comunitat Valenciana. Utilitzant els
símils futbolístics que tant li agraden al senyor Morera, de jugar
la Champions League quasi, quasi, per pèls, es classifiquen per
a la UEFA. Eixa és la seua realitat. (Veus)
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Aleshores, vostés, que pareix que quan parlen estan per
damunt del bé i del mal, s’ho tenen de fer vore, perquè per
cada vot que ha tingut la seua formació en estes eleccions
europees, el Partit Popular en té quasi quatre. Així és que lli-
çons, cap! (Veus i aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Bon dia.
Miren, no els preguntaré si tenen vergonya pel que ha

passat, perquè tot el món ja sap que no en tenen, de vergon-
ya. No els preguntaré sobre quines mesures pensen prendre
de transparència i bon govern, perquè tot el món ja sap que
no en pensen prendre cap, perquè vostés confonen partit,
institució, l’advocacia de La Generalitat amb el PP. No els
preguntaré pels llindars de la moral i de l’ètica pública, per-
què ja està clar que els marquen els tribunals. Tampoc li faré
preguntes complexes, perquè vostés no les entenen i no
tenen capacitat.
Aixina que una pregunta senzilla sense subordinades.

Les ONGD estan exigint que els diners que se recuperen en
este cas vagen a cooperació. Aixina és que pregunta senzi-
lla: poden agarrar el compromís hui ací en este ple que quan
es recuperen eixos diners aniran a cooperació, on havien
d’haver anat des d’un principi, a través de les ONGD hon-
rades que en esta comunitat treballen en l’àmbit del desen-
volupament i la cooperació?
Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

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

Això li ho han de preguntar vostés a un partit que els ha
llevat molts vots. (Aplaudiments)
Senyor president, el govern valencià és sensible a les

polítiques de cooperació. Per això ens alegrem que hi haja
una sentència que faça justícia, que pose les coses en el seu
lloc i que deslligue les responsabilitats. A partir d’ahí sem-
pre, sempre que es puga anirem incrementant les ajudes a la
cooperació, com ho fem en totes les polítiques socials, com
és la sanitat, com és l’educació o com és el benestar social.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic adjunt del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida, senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor Fabra, ací, a Les Corts, al País Valencià, ja estem
acostumats al seu discurs triomfalista, al discurs triomfalista
d’Alberto Fabra i del Partit Popular. Per això no ens va estran-
yar quan la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de
Santamaría, va dir que hi havia molta més alegria als carrers.

Ara bé, després del resultat de les eleccions, ¿han pres nota
ja vostés de la desafecció de la ciutadania cap a algunes políti-
ques que estan generant més pobresa i més precarietat?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Blanco, usted debe ser consciente que las cosas

están mejor que ayer. Así están y lo dicen todos los indica-
dores económicos. Cierto es que eso no ha supuesto un
beneficio para la gente todavía, pero las cosas están cam-
biando, las cosas están cambiando. Y esa es la realidad, le
guste o no le guste.
¡Claro que nos preocupa la situación de todas las perso-

nas que lo están pasando mal, claro! Por eso, a pesar de las
circunstancias económicas que hemos tenido, hemos priori-
zado nuestro presupuesto en aquellas cuestiones dirigidas
hacia las personas: educación, sanidad y políticas sociales.
Y lo vamos a seguir haciendo. Porque esa es una necesidad
que tiene no esta sino cualquier sociedad.
Y vamos a seguir trabajando para que haya más empleo

en la Comunidad Valenciana, que haya más oportunidades y
que hayan menos desigualdades para todos los ciudadanos.
Ese es el compromiso que siempre ha mantenido este parti-
do y que también, es esta circunstancia, va a seguir ejer-
ciendo para que la Comunidad Valenciana pueda cada día ir
un poco mejor y que el sufrimiento de muchas personas se
vaya aliviando gracias al esfuerzo que hacemos desde el
Partido Popular.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor Fabra, diu vosté que «las cosas están mejor, pero
que las personas todavía no lo están notando». Aleshores,
per a qui estan millor les coses? Per a vostés tampoc estan
millor. Han vist els resultats?
Vosté ha pujat ací i ha fet una resposta curta, però després en

la segona i última intervenció, quan jo ja no tinga dret a rèplica,
farà el que ens té acostumats i és l’oposició de l’oposició.
Tornarà a parlar d’Andalusia o d’Astúries, com ha parlat de
Burjassot o de Morella. Vosté a què pensa que venim ací? A fer
el moniato? Açò és una sessió de control al Consell i vosté ha de
respondre, perquè és el president de La Generalitat.
Hi ha una pobresa que en estos moments, segons l’en-

questa de condicions de vida de l’INE, arriba en el País
Valencià al 23,6% de persones que estan per sota del llindar
de la pobresa. Hi ha una pobresa cultural també a la qual
vostés, amb l’assassinat de Radiotelevisió Valenciana, amb
l’atac a la nostra llengua, estan provocant. Hi ha una preca-
rietat laboral, el 90% dels contractes que se van firmar en el
mes d’abril, amb eixes xifres que vostés treien ací en carto-
lines són temporals, és a dir, precaris. Hi ha una pobresa i
una precarietat també institucional: Lola Johnson, Rafael
Blasco, Angélica Such, Díaz Alperi, Sonia Castedo.
El goteig és diari, constant. I vostés en compte d’intentar

aplicar una certa autocrítica, de tindre humilitat per a poder
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