
El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president.

Els joves valencians han donat un exemple de civisme,
de democràcia, de pau, organitzats en la «primavera valen-
ciana», malgrat la violència exercida cap a ells per la direc-
ció política de la policia en la Delegació del Govern.
¿Quines mesures efectives en matèria de transparència

i d’exemplaritat ha adoptat el seu govern?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señor Morera.
Este Consell está trabajando con absoluta transparen-

cia. Le voy a dar unos datos para que vea lo que hemos
hecho desde el inicio de esta legislatura.
El Consell ha atendido a casi 7.000 iniciativas parla-

mentarias de control, hemos contestado más de 5.400 pre-
guntas escritas, 1.200 solicitudes de documentación, 160
preguntas orales ante comisión, 70 preguntas orales ante el
pleno y 67 comparecencias ante comisión. Hemos puesto a
disposición 121 expedientes, de los que –también le digo–
solo 84 han sido consultados. Es decir, uno de cada tres
está visto que a ustedes no les interesa.
El Consell ha respondido a 16 interpelaciones y 13

comparecencias ante este pleno, y yo mismo he contestado
a 24 preguntas de interés general. Desde el inicio de la
legislatura se han celebrado 15 plenos y 86 comisiones, y,
en todas ellas, tanto los consellers, yo mismo y todas las
personas del Grupo Popular han ido contestando a aquellas
cuestiones que se iban planteando.
Hemos abierto dos comisiones de investigación:

EMARSA y la CAM, donde lo único que buscamos es
saber la verdad, no ¡su verdad!, no ¡su verdad!, que es lo
único que buscan. (Aplaudiments) ¡Ustedes están querien-
do utilizar esta institución para defender con sus argumen-
tos aquello que buscan! Y, desde luego, lo único que bus-
camos es la verdad. Por eso le digo que vamos a seguir
siendo transparentes, facilitando la información objetiva y
aquellas a las cuales tengan derecho pero, desde luego,
vamos a seguir trabajando para que la transparencia y,
sobre todo, la ejemplaridad, sean las banderas de esta ins-
titución y de La Generalitat. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, vosté es burla d’esta cambra. No sé
què els passa als presidents de La Generalitat que quan
arriben a la presidència perden la noció de la realitat; amb
l’anterior hem tingut una bona prova. Jo no sé els seus
assessors què li diran però, mire, s’han burlat de vosté els
diputats del PP que van votar en contra del corredor medi-
terrani la setmana passada.

Aleshores, jo li recomane que escolte més l’oposició per-
què, si vosté escolta només els assessors, està perdut. I vosté té
el benefici del dubte, vosté ha de decidir on vol situar-se: en la
veritat, en la transparència, en el rigor o continuar en les pràc-
tiques d’ocultisme que va protagonitzar el senyor Francisco
Camps i aixina li ha anat. Perden vostés el sentit de la realitat.
Mire, ¿sap el que me va a dir l’altre dia un senyor com-

prant en el Mercat Central de València? Un senyor va arri-
bar i em va dir: «¿Vosté és el de Compromís? Li dic: «Sí,
jo sóc el de Compromís.» Diu: «Doncs, diga-li al president
Fabra –no era votant nostre, més bé era votant seu–, diga-
li al senyor Fabra que mos van prometre una Terra Mítica
i mos han portat a la cova d’Ali Babà, i que, ho posa focus,
posa llum, posa transparència, ho acabarà com Camps.»
Això és el que em van dir, jo li ho transmet a vosté. Crec
que és el meu deure explicar-li el que diu la ciutadania.
Perquè, mire vosté, el que ha passat ací, des del nostre

punt de vista, és una fallida fraudulenta. El senyor Camps
va incrementar el deute públic valencià 12.000 milions
d’euros. ¡12.000! ¿Estem mal finançats? Sí. ¿Per un model
del PP? També. ¿Per un model del PSOE? També. Estem
mal finançats. Però, ¡12.000 milions d’euros! ¿En quina
cosa s’han gastat els nostres diners, senyor president?
Mire, li vaig a dir una cosa. No está todo auditado. No

m’ho diga, no m’ho torne a dir això, que ja m’ho dia
Camps ací. Y qué han contestado la oposición. Vostés no
han contestat el que és essencial. Tinc ací totes les iniciati-
ves que vosté m’ha dit que pregunte per registre, formal-
ment, a la Sindicatura de Comptes... No han contestat res.
El repàs és molt llarg, molt llarg.
Però, ¿sap què ha passat esta setmana? Esta setmana ha

passat una cosa molt important, i és que hi ha hagut una
sentència contra l’ambaixador de la Comunidad
Valenciana en Baleares, contra el senyor Matas, que va
copiar el modus operandi d’ací –es veu que li van enseny-
ar des d’ací el modus operandi–: fundacions opaques, i
l’han sentenciat a sis anys de presó.
¿Sap el que diu el senyor Matas en un programa, en

Salvados? Diu: «¿Por qué estoy yo imputado y no mi
primo de Valencia?» ¿Sap per què? Perquè no hem tingut
accés a la documentació, perquè resulta que en l’anterior
espai de govern, en Balears, s’ha pogut accedir a la infor-
mació. Vosté pot fer dos coses: ocultar la informació o
donar-mos la informació. Això és el que pot fer. Jo li reco-
mane que parle vosté amb els seus consellers, amb els seus
assessors i que caiga qui caiga.
Va fer un gest interessant en la sessió de control, que és

la comissió d’EMARSA. Però, clar, mos posen el senyor
Alejandro Font de Mora, i impedix que comparega, no la
verdad, sinó els que des de l’oposició volem que compare-
guen, perquè compareguen i mos expliquen el que va pas-
sar ahí. No mos ha donat la llista dels treballadors
d’EMARSA. Ara, seria convenient saber qui usava els cot-
xes, els setze cotxes de luxe, d’EMARSA ; qui estava en el
consell d’administració d’EMARSA –que ho sabem–, què
cobraven. ¡No mos ho ha dit! No mos ha dit tota la relació
de persones que treballen en el sector públic valencià, no
mos ha donat la relació de llocs de treball. És a dir, ací arri-
bem a una situació que amb diners públics se paga unes
persones, contractades moltes d’elles, algunes d’elles, o la
gran majoria, de forma irregular, enxufats, i no sabem amb
eixos diners públics qui són, no mos donen la informació.
Podríem estar parlant de la fallida fraudulenta.
¿Vosté va posar-se al costat de la veritat, mos va a donar

la informació, va a actuar amb rigor, de tots els casos que
afecten el govern? U, sense anar més lluny, hem acreditat
300.000 euros en factures de Feria Valencia. I el Banc
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Europeu d’Inversions està avalant –i vosté va avalar– Feria
Valencia. Ahí, ¡ahí n’hi ha! ¡I tenim informació! O mos
dóna la informació o mosatros, amb el poble, buscarem
eixa informació i l’acreditarem. Pose’s vosté al costat del
nostre poble,...

El senyor president:

Vaja concloent.

El senyor Morera Català:

...dels joves, de la gent que vol transparència, que vol
rigor. ¡No faça el que va fer Camps!

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Ja sap com ha acabant: perxant en l’Albufera. No faça
vosté el mateix, li ho dic de veritat, senyor president.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señor Morera, habla usted de que nosotros ocultamos

información y que, luego, no defendemos nuestros intere-
ses, incluso que votamos en contra del corredor mediterrá-
neo. ¿Sabe usted lo que decía aquella moción, la que
defendió CIU, y la que hablaba solo del corredor medite-
rráneo en el área de Cataluña? ¿Eso es lo que a usted le
interesa, que haya solo corredor mediterráneo en
Cataluña? (Aplaudiments) ¡Ésta es la información que tam-
bién deben saber todos los valencianos! ¡Aquello que a
usted le preocupa, que es defender los intereses de otros
territorios frente a los nuestros! ¡Eso es lo que también
deben saber todos, todos los valencianos! (Veus)
Mire usted, hemos presentado una propuesta al tercer

rail a la ministra, precisamente para iniciar lo que es el
corredor mediterráneo con aquello que más nos interesa en
estos momentos, que es la fase productiva, aquello que
permita acercar nuestras mercancías al resto del continen-
te. Y ha sido bien vista por parte de la ministra. Y es una
propuesta que es la primera fase que se puede iniciar de
forma rápida y que, sobre todo, en dos años, va a hacer que
nuestros puertos puedan estar conectados con los centros
de distribución más importantes de Europa. Eso es lo que
hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Eso es la
defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana fren-
te a otros territorios. (Aplaudiments) ¡Y ahí siempre nos
van a tener! ¡Siempre! No como otros que, no solo se pre-
ocupan de defender intereses de otros territorios o se preo-
cupan de salir en televisión hablando mal de la Comunidad
Valenciana... ¡Eso es lo que no vamos a admitir!
(Aplaudiments) Lo veo a usted muy pegado a la televisión,
señor Morera, muy pegado a la televisión, sí, sí.
Y, desde luego, lo que tienen que hacer, y también es res-

ponsabilidad y es un acto de transparencia y de ejemplaridad,
es hablar bien de la Comunidad Valenciana, defender lo
nuestro y preocuparse de todo aquello que haga que podamos

salir cuanto antes de esta situación. Y es una responsabilidad
de todos que tenemos como cargos públicos, los que gober-
namos y los que estamos en la oposición. No vale todo, señor
Morera, no vale todo. Nosotros le facilitaremos esta infor-
mación. Usted tiene también la responsabilidad de pedirlo en
la comisión. Nos está haciendo algunas preguntas que las
debe hacer, lógicamente, en comisión; saber qué personas
estaban trabajando allí. ¡Oiga!, pregúnteselo usted a los que
eran responsables que han sido citados en la comisión, ¡y no
a los que usted quería!, ¡a los que usted quería!, señor
Morera, que ya lo escuchamos el otro día en la pregunta que
ustedes hicieron.
Ustedes no quieren saber la verdad, ustedes lo que quie-

ren es tener sus argumentos para seguir engañando y
diciendo cosas que no se producen en esta comunidad,
difamando a personas que han demostrado durante mucho
tiempo que su responsabilidad (veus) y el buen hacer ha
sido respaldado mayoritariamente y de forma sistemática
por los ciudadanos. Esa es la responsabilidad que tenemos
todos. Es transparencia, pero también es responsabilidad.

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

Señor Morera, todos tenemos que trabajar por esta
comunidad, y ustedes, también, los primeros.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president.
Mire, senyor president, vostés estan acostumats a no

parlar d’allò que els molesta i, menys, donar documenta-
ció. Jo porte dos anys reclamant els documents de la
Conselleria de Solidaritat i no he pogut vore’n ni un.
El senyor Blasco me va dir que si jo donava la docu-

mentació que entregava a fiscalia, aleshores, me permetria
vore algun document, que tinc dret a vore. 14 detinguts en
els documents que va presentar Compromís a fiscalia.
La columna vertebral de la conselleria, cessada després

de la seua detenció; César Augusto Tauroni, en Picassent, i
vostés encara mantenen la persona que tenen darrere.
Mire, del president absent..., expresident absent, van

posar la mà en el foc i, ara, l’està apunyalant. Atenció amb
el que té darrere, que està acostumat a apunyalar. Atenció!
(Remors)
Jo li voldria preguntar a vosté: què hi ha de la seua pro-

mesa que La Generalitat s’anava a personar com a acusa-
ció popular en el cas de les ajudes de cooperació? Les con-
verses que eixiran del senyor Blasco i que l’impliquen en
esta trama, les esperarà escoltar per a fer-lo dimitir? O ara
vosté pot dir ací que posa la mà en el foc per aquell que
–compte– acabarà...

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.
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El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.

Mire vosté, el govern valencià és el primer interessat
que s’aclarisquen tots aquells assumptes en els quals pugu-
en haver-hi conductes il·lícites. I per això som els primers
interessats en col·laborar amb la justícia, i ho fem tots els
dies. Ens personem en els casos en els quals es puguen
haver lesionat els drets de La Generalitat i, també, ens per-
sonarem en el cas que vosté està al·ludint.
Col·laborem per a la creació de comissions d’investiga-

ció –EMARSA, la CAM–. No anem a entrar en el seu joc
de qualsevol comissió d’investigació perquè si. Ho ha dit
el president, vostés no busquen la veritat, busquen la seua
veritat. Vostés intenten suplir els tribunals de justícia, i les
comissions d’investigació no estan per a això.
I sap el que he de dir-li?, és molt senzill, ho va dir

Mariano Rajoy: vostés no poden donar exemple de res.
Vostés no han inventat la democràcia.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Nosaltres no hem inventat la democràcia, però vostés sí
que se dediquen a apunyalar-la tots els dies.
Miren, vostés han fet de la mentida bandera. Tots els

dies que vénen ací, vostés no contesten; vostés parlen,
escriuen, però mai no contesten. No vinga ací a dir que
contesta a l’oposició, perquè és mentida. No vinga a dir
que dóna papers, perquè és mentida. No vinga a dir que
dóna expedients, perquè és mentida. I si vostés fan de la
mentida bandera, açò no va bé, perquè això és el contrari a
la transparència, és el contrari a un govern proper a la ciu-
tadania, és el contrari a un govern participat.
Vostés entenen que els diners públics són seus, i no del

poble. Vostés fan moltes coses molt malament, però jo li
vaig a fer tres preguntes concretes.
La primera, senyor Fabra, han donat vostés ordres directes

per a evitar la investigació parlamentària del cas Nóos?
Senyor Fabra, ha rebut vosté pressions, instruccions de

la senyora Barberá per a tapar el fang d’EMARSA i acabar
amb la investigació parlamentària?
Senyor Fabra, és veritat que han donat vostés ordres

directes a l’EPSAR per a no donar al jutge cap informació
que abans no passe per la conselleria? Això...

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, senyora Oltra, com vostés estan instal·lats en la

política espectacle, i de rigor i serietat no volen saber res,
vostés no poden entendre que en moltes ocasions la infor-
mació que es demana, per criteris legals, i sempre legals,
no es pot donar, o bé perquè estan subjectes a clàusules de
confidencialitat, o bé perquè hi han drets legalment reco-
neguts... (remors) de persones, empreses i entitats que
s’han de respectar.

Però jo el que vaig a demanar-li és molt senzill. Vostés,
quan demanen documentació, per favor, vagen a vore-la,
perquè li puc dir casos, eh?, vostés han sol·licitat docu-
mentació de l’empresa Reyval Ambient, al terme munici-
pal de l’Alcora, que la tenen concedida, la tenen concedi-
da, el 5 de setembre de 2011 la van sol·licitar i la tenen
concedida, i no han anat a vore-la.
Vostés han sol·licitat informació de l’Institut Valencià

de la Joventut, la van sol·licitar el 27 de juliol, la tenen
concedida i encara no han anat a vore-la.
Vostés mobilitzen recursos humans i materials de l’ad-

ministració i després no fan ús d’ells. I tinguen en compte
una cosa, no estem sols per a treballar per a vostés...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident. 

El senyor conseller de Presidència:

...treballem per a cinc milions de valencians.

El senyor president:

Moltes gràcies...

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta de la síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra.
El Consejo de Ministros del 9 de marzo creó un fondo

para financiar el pago a los proveedores de las deudas que
tenían las entidades locales con ellos. Se trata de una ope-
ración de refinanciación de la deuda comercial de los
ayuntamientos a través de un crédito sindicado o bancario,
avalado por el Tesoro Público y con un interés que ronda-
rá el 5%.
Nosotros consideramos que la morosidad municipal en

nuestro territorio ha venido, sobre todo y fundamental-
mente, provocada por la ausencia de financiación suficien-
te para nuestras entidades locales.
Pero, sin embargo, esta situación se ve sumamente

agravada por los impagos de la Generalitat valenciana a los
ayuntamientos, que incumple, continuamente y de forma
recurrente, sus compromisos con los ayuntamientos.
Por eso le pregunto, señor presidente: ¿piensa usted que

el Consell mantiene una actitud responsable al dejar que
los ayuntamientos valencianos financien parte de su deuda
que sería menor en caso de que ustedes cumplieran sus
compromisos económicos con ellos?
Es más, ¿no se sienten culpables de la reducción del

gasto social que van a provocar los planes de ajustes del
ayuntamiento y que van a afectar a la ciudadanía en unos
momentos tan tremendamente importantes y difíciles
como son los momentos de crisis?
Muchas gracias.
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