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Miren vostés, només, només en sis setmanes esta reforma laboral ha produït 10.000 contractes indefinits en
Espanya, més de 4.000 d’ells són dones. Més de 4.000. Jo
vull dir-los una cosa. Hui més que mai està en la nostra
memòria, i es el destí i l’objecte de la reforma laboral, els
més de cinc milions d’aturats que huit anys de govern
socialista han produït, que hui, dia de la vaga general, voldrien tindre una oportunitat, voldrien treballar, i no poden
treballar. I eixe és l’objecte d’eixa reforma laboral. Però,
clar, què podien esperar d’eixe govern? Què podem esperar d’un govern en què el seu president es considera el
principal responsable de l’atur en Espanya? Què podríem
esperar d’un govern en què el seu ministre de treball, que
ha d’aplicar la reforma laboral es manifesta en contra d’eixa reforma laboral? Un poc d’autocrítica, és el mínim que
podem demanar-los.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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Pero no lo pueden hacer. Y esa es la lucha que todos tenemos. Y para sacar esta situación, tanto en la Comunidad
Valenciana, como en España, lo que hace falta es trabajar
más, muchísimo más, y no hacer huelgas políticas, que sí
que son huelgas políticas, señor Morera. Huelgas de aquellos que durante ocho años han estado callados, y que a la
mínima han hecho más ruido y han gritado más que entonces, aprovechando que estaba en el gobierno el Partido
Popular. Ya estaba premeditada esta huelga.
Pero, mire, eso no nos va a hacer cambiar ni un ápice
nuestra determinación en seguir trabajando por los intereses de los ciudadanos valencianos.
Y, mire, si yo hubiera podido hacer una reforma laboral,
la hubiera hecho antes. Porque sé que aquella no funcionaba y ésta sí.
Y, por cierto, señor Morera, usted está de huelga. ¿Pero
está de huelga hoy, con servicios mínimos, en el parlamento o también en su empresa privada? (Aplaudiments)

El senyor president:
El senyor president:
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera. (Remors)
Por favor, guarden silencio.

Senyor Morera.
El senyor Morera Català:

El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Jo em sent molt acompanyat per la ciutadania. Vostés
han volgut que este ple fóra aixina, abusant de la seua
majoria absoluta. Hi havien més dies en el calendari, i vostés no han volgut, i han abusat. Però em sent molt acompanyat per una jornada molt cívica, molt positiva, de
denúncia d’un abús, com este del Partit Popular, una reforma unilateral. I jo ja sé que la situació és molt complexa.
Voldria fer-li dos matisacions. Una a vosté, president.
Vosté ha mostrat una gràfica, i no ha mostrat el nivell d’atur del poble valencià. Vosté és el president dels valencians. Ha mostrat els d’Espanya, però els aturats dels quals
vosté és responsable, no n’ha mostrat ni un.
I, senyor Alarte, el senyor Camps no és vaguista, és
absentista, perquè en el dret de vaga se’ls descompten als
funcionaris, als treballadors, el salari, com als diputats que
no han vingut. Però els absentistes cobren sense vindre.
Deixem-ho clar, deixem-ho clar. (Remors)
La pregunta és, senyor president: vosté ha dit que esta
reforma ja ha creat 10.000 llocs de treball. Quants llocs de
treball va a crear a casa nostra el 2012? Eixa reforma que
vostés han impulsat, quants llocs de treball al 2012? I
segon, què passa amb esta reforma en el marc de concertació laboral valenciana, en el marc de relacions laborals del
nostre país?
El senyor president:
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Señor Morera, nosotros también nos sentimos respaldados, respaldados por aquellos que en noviembre apoyaron
al Partido Popular, porque nos dijeron –y lo dijeron a todos
los españoles– que lo que querían era un cambio de rumbo.
Un cambio de rumbo que pudiera dar esperanza a esos más
de 5.200.000 españoles que no tienen trabajo. Como se les
ha dicho ahora, también les gustaría poder hacer huelga,
porque eso significaría que estarían teniendo un trabajo.

Senyor president, no contesta les preguntes. (Remors)
No contesta. Li he demanat quants llocs de treball se van a
crear en esta famosa reforma laboral seua. Perquè vostés
saben com jo, que sóc empresari –però ara me dedique, circumstancialment, a servir i a representar el meu poble–,
que esta reforma no és per a crear ocupació; és per a afavorir l’acomiadament, per a despedir més fàcilment.
I vostés saben que la gravíssima situació que tenim...
Sí, la situació és molt difícil, és molt dura; ho sabem.
També sabem per què ha estat creada esta situació. Sabem
d’on venim. Sabem de la irresponsabilitat dels governs,
que mos han portat a un nivell d’economia improductiva.
Ho sabem.
I per això li dic que esta no és la solució; i li ho dic com
a empresari. Perquè el que està demanant la ciutadania és
saber cap on anem. I en esta reforma anem cap enrere. Açò
és un suïcidi, és un suïcidi perquè açò s’inserix en una
dinàmica de retalls socials, de reforma laboral, de menys
consum, més dèficit, menys competitivitat i afonar-nos.
Vostés mos van a acabar d’afonar; ja ho van fer els socialistes, però vostés mos van a acabar d’afonar. Perquè ací el
que caldria són polítiques d’estímul a l’economia, de dinamització; el que està fent Obama en els Estats Units. Més
treball, més treball de qualitat i no retalls, perquè mos porten a la depressió.
Vosté no ha volgut contestar. Perquè vosté sap –com jo–
que els informes que n’hi han són catastròfics. I el número
u de la palma d’eixa catàstrofe se l’emporten vostés.
Sabem l’estudi del Banco Bilbao Vizcaya. ¿Sap quant
va a baixar el PIB valencià, segons eixe estudi?; líders en
Espanya, 2,2% baixarà. Sap quanta pèrdua de llocs de treball? Estarem també líders d’Espanya. Per què? Per uns
governs insolvents.
I vosté té l’oportunitat de dir-ho ací. Demane rigor, jo li
demane rigor. I podria vosté alçar..., si no fóra només un
designat i un president subordinat al que diu Rajoy. Ja
sabem que té molts problemes interns, però vosté podria
alçar la veu i dir-li al senyor Rajoy: «No anem per bon
camí. I necessitem polítiques d’estímul i polítiques reals.»
¿O és que el senyor Rajoy no ha anat a Europa, als qui
manen, a demanar flexibilitat en el dèficit espanyol?
Doncs, escolte, nosaltres que estem en una situació pitjor
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en el conjunt d’Espanya, per culpa seua, podíem demanar
flexibilitat en el dèficit, no? No ho podíem demanar? No
podia demanar vosté açò, que se feren polítiques d’estímul?
Per què hem de caure tant? Perquè si continuem caient
i no n’hi han polítiques d’estímul a casa nostra, el nostre
atur s’incrementarà molt més que la mitjana espanyola.
Vosté podia alçar la veu. Jo li demane que alce vosté la
veu, que busque un marc de relacions laborals, d’una concertació on estiguen els sindicats, els empresaris, les
cooperatives –per què no?–. Li demane això, que siga
líder, que lidere; que siga un president que defense els interessos del poble valencià.
Demà té vosté una oportunitat. Demà el senyor Rajoy,
que ha rebut un bon varapalo en les eleccions d’Andalusia
i les d’Astúries...; vostés continuen per ahí... Demà se presentaran els pressupostos generals de l’estat. I si el PP –el
PP, el seu partit– mos condemna a la inversió pública territorialitzada per baix del 4% –que ja han anunciat–, què
va a fer vosté? Callar? Callar? Sap què suposaria això, en
termes de PIB? Sap què suposaria això, en termes de llocs
de treball?
Jo li demane que conteste la primera pregunta: ¿com va
a anar la nostra situació, a nivell d’atur, este any?...
El senyor president:
Vaja concloent.
El senyor Morera Català:
...I, segona, que lidere, que li diga a Rajoy que per ahí,
pels retalls i per estes reformes laborals, no; i que li diga a
Rajoy: «Estímuls, economia productiva,...
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
...estímuls per a crear llocs de... (El president desconnecta el micròfon del diputat)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president:
El senyor president del Consell:
Señor Morera, quien no ha contestado es usted.
(Aplaudiments) No nos ha dicho si su empresa hoy estaba
abierta o no. No nos ha contestado si su empresa hoy estaba abierta o no. Pero todo hace ver que su silencio nos dice
a todos que sí, que su empresa hoy está abierta.
Con lo cual, sí que es una huelga política, una huelga
ideologizada. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es el
hacer ver que las cosas no funcionan. Pero usted sabe perfectamente que, en estos momentos, se están poniendo las
bases para poder salir adelante. Porque cuando no funcionaba era con la situación anterior, que lo único que nos
daba era generación de paro, desempleo y desilusión. Esa
es la realidad que había en este país y, por supuesto, en la
Comunidad Valenciana.
Y, mire, usted ha hecho mención a un informe, el del
BBVA, que hablaba de la Comunidad Valenciana, pero no
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lo ha dicho todo. También ha dicho que ve en la
Comunidad Valenciana el mayor espacio donde poder
encontrar un puesto de trabajo, la mayor probabilidad para
poder encontrar un puesto de trabajo se da en la
Comunidad Valenciana. Eso significa que lo estamos
haciendo bien, que estamos tomando las medidas necesarias para reformar la estructura actual y poder, conjuntamente con las medidas que está adoptando el gobierno,
crear empleo y, sobre todo, esperanza a la sociedad. Eso es
lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Y, desde luego,
ser muy coherentes, señor Morera. Lo que hacemos lo
tenemos que hacer en todos nuestros aspectos de vida, y no
sentándose ahí y con un letrero de servicios mínimos hacer
justo lo contrario de lo que el bolsillo a usted le está
pidiendo.
Y, además, usted… Es que la situación suya es complicada. Usted es muy amigo de letreros, de pegatinas. Y yo a
usted no lo veo cogiendo una pancarta, poniéndose una
pegatina diciendo, «yo cobro más de 70.000 euros al
año.»; y diciéndole al de al lado, «y, usted, ¿cuánto
cobra?», al compañero de pancarta. (Remors) Es que nosotros somos unos afortunados, señor Morera.
(Aplaudiments) Tenemos una tremenda responsabilidad,
pero la tenemos que llevar a cabo. Y, desde luego, desde
ese convencimiento de que somos unos privilegiados,
tenemos que dedicar todo nuestro tiempo a encontrar soluciones a los problemas que tengan los ciudadanos. Esa es
nuestra responsabilidad. Y, desde luego, por parte de todos
estos diputados que están aquí, del Partido Popular, vamos
a seguir trabajando todos los días, para hacer posible que
los ciudadanos puedan sentirse cómodos, seguros y confiados con un gobierno que trabaja todos los días para
encontrar solución a sus problemas. Esa es la realidad que
todos necesitamos.
Por eso, señor Morera, las reformas son necesarias; los
ajustes son necesarios. Porque si no el sistema, que nos
había dejado en quiebra el anterior gobierno socialista, no
se hubiera podido mantener. Y, por eso, hay que dar en la
clave en todos aquellos temas, tanto laboral, fiscal, como
financiación, para que la sociedad vuelva a tener confianza y vuelva a ver como hay un gobierno que, realmente,
está ejerciendo su responsabilidad; y no escondiéndose o
mirando para otro lado. Y haciendo que no sea Europa la
que nos obligue a tomar medidas, si no sabiendo cuál es la
hoja de ruta, ir tomándolas adecuadamente.
Mire, este gobierno ha tomado en dos meses más acuerdos, reformas y ajustes que el gobierno socialista en ocho.
Y ahora estamos en mejor predisposición para poder salir
cuanto antes de esta situación. La responsabilidad de todos
nosotros, como responsables y representantes de los ciudadanos, es encontrar y trabajar todos los días, soluciones a
sus problemas.
Y, desde aquí, el Partido Popular y nuestro gobierno es
en lo que está centrado, en trabajar por los ciudadanos y
encontrar solución a esos problemas. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, han d’estar molt desesperats per a entrar
en termes personals. Però jo li... (Rialles) Sabia que havia de
pagar un preu... (Remors) Sabia que havia de pagar un preu dur
per estar ací, cobrant molt menys del que cobrava en les meues
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activitats empresarials. Però ara me dedique, a temps complet,
ací; em dedique a temps complet, i amb molta honra, perquè
m’honora estar ací. Per això, ja li he contestat.
El que facen les empreses en les quals he participat és
cosa d’elles. Però actuaran amb responsabilitat.
Jo li demane que me diga vosté si li va a dir a Rajoy que
ací necessitem estímul i que necessitem que ens tracte de
la mateixa manera que ell demana, que Rajoy demana que
se respecte Espanya amb criteris de dèficit. Li demane si
vosté, com a president dels valencians, li ho va a dir a
Rajoy. I li demane que mos diga què va a fer vosté si demà
el pressupost general de l’estat mos discrimina.
Mire vosté, li demane que li conteste a una dona que té
una filla malalta, que està en un hospital públic i que s’ha
agarrar baixes justificades per a atendre els seus fills.
Perquè esta reforma a qui afecta directament és a les dones
que estan en situació de més precarietat...
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
...Eixa dona... (El senyor president desconnecta el
micròfon del diputat)
El senyor president:
Moltes gràcies. (Protestes) Gràcies, senyor Morera.
Senyor Ciscar.
El senyor conseller de Presidència:
Gràcies, senyor president.
Mire, senyor Morera, gràcies a eixa reforma laboral...
Jo li vaig a posar un supòsit pràctic, perquè vosté també
sàpia valorar-la. Gràcies a eixa reforma laboral, un parat,
hui, de menys de 30 anys, pot demanar el pagament únic
–abans no podia, si tenia més de 30 anys–, pot demanar el
pagament únic per a constituir una empresa.
Gràcies a La Generalitat, si a més es constituïx en treballador autònom té una ajuda de 6.000 euros per a la constitució d’eixa empresa.
Si, a més –si, a més–, contracta un treballador de forma
indefinida té una altra ajuda, gràcies a La Generalitat, de
4.000 euros.
Però és que, a més –a més–, té, gràcies a eixa reforma
laboral, si el treballador que contracta té menys de 30 anys,
té una deducció fiscal de més de 3.000 euros. I, a més, té
una bonificació en la seguretat social de 3.000 euros.
Pagament únic més 16.600 euros. I si és una dona, com
a mínim són 1.000 euros més. I si és una persona discapacitada, com a mínim són 2.000 euros més.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència:
Açò és la reforma laboral... (El senyor president desconnecta el micròfon del conseller. Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
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El senyor Morera Català:
Molt bé, senyor vicepresident. Diga-mos quants llocs
de treball van a crear-se nets, en el que queda d’any. Digamos-ho, si és tan meravellós com vosté mos ho planteja!
I, per altra banda, parlant de salaris, senyor president,
vostés estan fent un ERO en l’Empresa Municipal de
Transports de València. ¿Sap vosté que els directius cobren
més que vosté? ¿Sap vosté que n’hi han directius...; o el
director de l’aeroport de Castelló que cobra més que vosté?
Això són retalls, ahí han de retallar, en tots eixos balafiaments, malversacions que hi han hagut, desordenades, per
part dels seus governs. Ja sé que és una empresa municipal, però té subvenció pública.
¿Per què a uns treballadors de l’Empresa Municipal de
Transports que cobren, en quinze anys de treball, menys de
2.000 euros –1.500-1.300 euros–, i vostés volen retallar el
salari, i n’hi han directius que cobren més que vosté? Això
no pot ser.
I, per altra banda, li demane una contestació. Per a eixe
nou model productiu que necessitem, d’estímul, de confiança, de generació de llocs de treball –no el de retalls i de
reformes laborals a la baixa, com és la seua–, necessitarem
teixit productiu...
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
...i necessitarem... (El senyor president desconnecta el
micròfon del diputat. El senyor Morera continua parlant
amb el micròfon desconnectat)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Morera.
Gràcies.
Senyora... Un moment, per favor.
La senyora consellera d’Educació, Formació i
Ocupació:
Gràcies, senyor president.
Jo li donaré unes xifres esperançadores, perquè vosté
vol dades concretes; jo li les vaig a donar.
Mire, 1.000 jóvens en l’últim any han abandonat les
cues de l’atur en esta comunitat, quan en Espanya 30.000
nous jóvens s’han incorporat a eixa situació d’atur.
Però li vaig a dir una cosa més. Al mes de febrer, 943
nous autònoms han començat la seua activitat empresarial
en esta comunitat, 943 nous autònoms. Iniciativa emprenedora líder en tota Espanya.
I, amb el pagament a proveïdors, més de 100.000 treballadors mantindran els seus llocs de treball i se’n crearan
nous.
Per tant, pense que esta reforma laboral té unes dades
molt positives en la Comunitat Valenciana i molt positives
a nivell nacional. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Com no està present la síndic del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, passem al següent punt de l’ordre del
dia.

