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mica, no és precisament un plantejament massa ortodox. I,
efectivament, ara són dades del Banc d’Espanya, del senyor
Caruana –que no el vam ficar nosaltres–, vosté el coneix.
Mire, entre 1995 i 2002 este país s’endeutà a un ritme de
635 milions d’euros de mitjana; però almenys va servir per
a créixer més que la mitjana espanyola.

Vosté, senyor Camps, en els tres anys, dos anys i mig
exactament comptabilitzats pel Banc d’Espanya, s’ha
endeutat a un ritme superior que el seu antecessor. Mire,
quan va entrar, segon trimestre de 2003, l’endeutament ofi-
cial era 7.865 milions d’euros. A desembre de 2005, és
10.085 milions d’euros. 888 milions d’euros anuals de mit-
jana. És a dir, s’endeuta un 40% més, però obtenint resultats
clarament pitjors.

Senyor Camps, els números canten. Amb vosté «vamos
a peor».

El senyor president:

Vaya acabando, señor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Per molts (inintel·ligible) internacionals amb els que ens
vullga enlluernar, la seua mala gestió econòmica ni l’arre-
glen les carreres de vaixells ni la vinguda del Papa. Amb
vosté «vamos a peor».

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula senyor president.

El senyor president del Consell:

Gràcies, president.
Senyor Ribó, imaginava un debat sobre dades, però al

final és impossible fer amb vosté un debat diguem-ne inte-
ressant, interessant.

L’atur baixa a la Comunitat Valenciana. La creació de
llocs de treball ha crescut al llarg d’estos anys de manera
significativa, més de 100.000 llocs de treball nous a la
Comunitat Valenciana, any rere any, més de 100.000. Mai
en la vida s’havia aconseguit este ritme de creació de llocs
de treball. El mes d’abril passat ha sigut el millor mes d’a-
bril de tota la història en creació en llocs de treball i en bai-
xada de l’atur a la Comunitat Valenciana, com vosté sap
perfectament. La Comunitat Valenciana continua creixent
per damunt de la mitjana espanyola i de la mitjana europea,
clarament a més, clarament.

I, per exemple, respecte dels sectors industrials, agríco-
les, de servicis, dir-li, per exemple, que la creació, en tres
anys d’esta legislatura, de llocs de treball net a la indústria
és de 15.000 nous llocs de treball en la indústria a la
Comunitat Valenciana.

Per tant, totes les dades són de creació, de prosperitat, de
creixement econòmic i de convergència real en les regions
més pròsperes d’Europa.

Fre? Hi ha frens, clar que sí. Fre: la falta d’aigua res-
pecte del transvasament de l’aigua de Ebre (veus). Frens?
Clar que sí, la falta d’inversions del govern socialista en la
Comunitat Valenciana. Els únics frens que hi ha en estos
moments és les males decisions del govern socialista res-
pecte de la Comunitat Valenciana (aplaudiments). Per què?
Perquè mosatros a soles demanem inversions de prosperitat,
infraestructures per a continuar el ritme de creixement (el

senyor president colpeja amb la maceta) de la nostra comu-
nitat, de la Comunitat Valenciana. Demanem infraestructu-
res de comunicació, demanem l’aigua i demanem també
decisions polítiques en matèria econòmica necessàries per-
què la Comunitat Valenciana continue el seu creixement.

Per tant, frens, frens, a soles portem les sigles del Partit
Socialista Obrer Espanyol.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lus-

tríssim síndic senyor Castellano, del Grup Parlamentari
Popular. (Remors)

El senyor Castellano Gómez:

Gràcies, senyor president.

El senyor president:

(El senyor president colpeja amb la maceta) Señor
Vicente, señor Camarasa, a los dos. Es la primera vez y no
voy a hacer constancia de advertencia. No quiero voces
fuera del momento que interrumpan ni que no interrumpan
al que está hablando. Por favor, el que tenga derecho al
habla, aquí; los otros, calladitos de momento.

Por favor, continue, señor Castellano.

El senyor Castellano Gómez:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Molt honorable president de la Generalitat.
Precisament en estos dies, quan tots estem preparant

els papers de la Declaració de la renda de les persones
físiques, i quan també està pròxima la liquidació de l’im-
post de societats, als ciutadans els interessa conéixer de
quina manera els va afectar i els afecten les mesures fis-
cals que el Consell està prenent en deduccions com, per
exemple, el tram autonòmic de l’Impost de la renda de
les persones físiques o també en deduccions de supres-
sions importants d’impost, com el d’associacions o com
el de donacions, sobretot quan a deduccions per fills o
per càrregues familiars, o com se va i s’està donant
suport al teixit productiu de la nostra comunitat i la inno-
vació tecnològica.

Senyories, la política del Partit Popular sempre ha apos-
tat de la reducció d’impostos, sempre ha apostat per donar
estabilitat i confiança econòmica a la societat, aposta pels
ciutadans, i sobretot pel desenrotllament i creixement eco-
nòmic, en contrast clarament amb les polítiques fiscals del
Partit Socialista, que sol fer front als problemes dels ciuta-
dans pujant els impostos.

Quan ha governat i quan governa el Partit Popular
entre altres coses els ciutadans paguen sempre menys en
l’impost de l’Irpf; se suprimixen impostos gravosos, com
eren l’IAE; s’ha millorat el tractament fiscal a les empre-
ses en l’impost sobre societats sense que es disminuïsca la
seua recaptació, per ficar alguns exemples, i se viuen una
de les èpoques de major creixement econòmic, econòmi-
ques, que se coneixen.

Eixa és la política que seguix el Consell de la
Generalitat en la rebaixa d’impostos, que hui en dia se
contrasta clarament en la política fiscal del Partit
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Socialista que incrementa la pressió fiscal, que està fent
que, per exemple, el preu dels hidrocarburs ocasione
greus perjudicis econòmics per a distints sectors produc-
tius, sense que se done cap solució o castigant l’estalvi o
afavorint, en eixe cas, l’especulació.

Senyories, buidar les butxaques dels ciutadans no és la
solució dels problemes. Per tant, el Consell, al nostre
entendre, el que fa és que, a diferència del Partit
Socialista, afavorix a tots els contribuents i, en especial, a
aquells que tenen unes càrregues familiars premiant l’es-
talvi.

Senyories, si no se potencia la inversió, si no s’incenti-
ven els sectors productius i empresarials no se crea ocupa-
ció; i si no se crea ocupació els qui ixen perjudicats són els
ciutadans. Per això, perquè el Consell està fent unes políti-
ques adequades en esta matèria, la Comunitat Valenciana
està sent líder en creació d’ocupació i batent records d’afi-
liació a seguretat social, per ficar alguns exemples.

Dades n’hi haurien, però volem saber les mesures per-
què als ciutadans ens interessa tindre eixa rebaixa d’impos-
tos, de donar més dinamisme econòmic i social. Però la
Comunitat Valenciana hui ja és la segon en major nombre de
contribuents beneficiats per les deduccions fiscals. O és la
primera en el nombre de beneficiats per deduccions en el
tram autonòmic de l’Irpf.

Per tant, senyor president, volem que explique, informe
als ciutadans, el camí que estan seguint les noves mesures
fiscals per a rebaixar els impostos, per a donar un incentiu
econòmic i per a seguir creixent econòmica i socialment i en
creació d’ocupació a la Comunitat Valenciana.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Castellano.
Té la paraula senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, presidente.
Señorías.
Querido portavoz del Grupo Parlamentario Popular,

efectivamente, una de las cuestiones que desde hace
mucho tiempo de nuestra filosofía en el actuar político y
en nuestras decisiones de responsabilidad al frente de las
administraciones, tanto en el Gobierno de España durante
los ocho años de gobiernos del Partido Popular como en
los gobiernos autonómicos, es un binomio que significa
menos impuestos-más empleo, y eso lo venimos aplicando
también en la Comunidad Valenciana durante estos últi-
mos años: hemos bajado la presión fiscal en la Comunidad
Valenciana y aumenta claramente el empleo, aumenta la
inversión y aumentan los presupuestos destinados a políti-
cas sociales.

Eso se consigue, entre otras muchas cosas, porque se
activa el funcionamiento de la sociedad, las familias, las
personas tienen más capacidad para invertir, para tomar
decisiones por sí mismo y, por lo tanto, para generar expec-
tativas de generación de empleo y de actividad económica.
Eso es lo que nos diferencia claramente a las políticas del
Partido Popular respecto de las políticas de la izquierda, que
normalmente es más impuestos y más asfixia a la sociedad;
más asfixia a la sociedad, más incentivo a la sociedad, que
son las políticas que aplicamos nosotros.

Como usted ha dicho en su intervención, efectivamen-
te, somos la comunidad autónoma donde más deducciones

hay de toda España en los tramos que nos corresponde
poder aplicar estas deducciones. Hasta 18 conceptos tie-
nen en su deducción en los tramos que nos corresponde a
nosotros tener la capacidad de poder poner estas deduc-
ciones en marcha, y algunas como, por ejemplo, por naci-
miento o adopción del primer hijo, por guarderías y centros
de primer ciclo de educación infantil de hijos menores de
tres años, ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65
años discapacitados, o aquello que venga a ser fomento del
valenciano o también el impuesto del patrimonio sobre un
mínimo exento para discapacitados.

En definitiva, conceptos que hacen que las familias
valencianas puedan ahorrarse en los impuestos el dinero que
les permite tener mayor calidad de vida y mayor capacidad
de decisión personal o familiar.

Somos la segunda comunidad autónoma con menor pre-
sión fiscal de toda España, solo superados por la comunidad
autónoma de Madrid, y, además, más de cuatro millones de
declaraciones durante esta legislatura se han visto benefi-
ciadas en la Comunidad Valenciana directamente por este
tipo de deducciones.

Pese a la bajada de impuestos, hemos ingresado mucho
más en aquellos impuestos que nos corresponde gestionar a
nosotros. El 75% más hemos ingresado respecto de los
impuestos que gestionamos nosotros bajando los impuestos.
Esa es parte de la clave del crecimiento económico de la
Comunidad Valenciana: una política fiscal que baja la pre-
sión sobre las familias, que baja la presión sobre las perso-
nas y que incrementa la actividad económica en nuestra
comunidad.

He querido traer un gráfico, porque creo que es muy grá-
fico –y valga la redundancia– para entender lo que significa
la actuación política fiscal de los partidos que tienen nues-
tra opción y nuestro concepto de relación con la sociedad
respecto de aquellos políticos cuya opción siempre es la de
aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos y sobre las
familias.

Fíjense ustedes que todas las barritas de color azul
corresponden a gobiernos autonómicos del Partido Popular,
es la menor presión fiscal; y las barritas de color rojo son
aquellas que corresponden a las comunidades autónomas
(remors) gobernadas por el Partido Socialista. (Veus)
Estamos ante una circunstancia que creí que era bueno que
se evidenciase. ¿Y qué es lo que hay que evidenciar?: si
gobiernan los socialistas, aumentan los impuestos; (veus) si
gobiernan los populares, bajan los impuestos. Y este dato
me parece fundamental (el senyor president colpeja amb la
maceta), porque es bueno que los ciudadanos valencianos
sepamos que pagamos menos impuestos... (El senyor presi-
dent colpeja amb la maceta)

El senyor president:

Señora Moreno...

El senyor president del Consell:

...porque vivimos en una comunidad autónoma goberna-
da por el Partido Popular, y que aquellos españoles que
viven en donde gobierna el Partido Socialista, pagan más
impuestos. Los socialistas hacen pagar más impuestos a sus
conciudadanos, los populares hacemos pagar menos
impuestos a nuestros conciudadanos.

Yo que, obviamente, no pensaba traerme este gráfico,
cuando lo he visto esta mañana (veus) me ha parecido que
era muy gráfico el gráfico, porque es bueno que los ciuda-
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danos sepan diferenciar y distinguir entre las políticas de
la izquierda y las políticas que ponen en marcha los popu-
lares: no somos todos iguales, por suerte, no somos todos
iguales, (veus de fons) hay dos formas diferentes (el sen-
yor president colpeja amb la maceta) de gobernar en
España, dos formas diferentes. Los valencianos, hace ya
muchos años apostaron por una forma de gobernar que baja
los impuestos,...

El senyor president:

Señores...

El senyor president del Consell:

...que invierte en infraestructuras, que genera empleo,
que hace crecer la economía y, además, que dispone de
mucho dinero para seguir incentivando las políticas de
igualdad y las políticas sociales. Eso es lo que en estos
momentos ocurre en la Comunidad Valenciana.

Si gobernase la izquierda, si gobernase el Partido
Socialista, entre otras cosas (veus) habría un considerable
aumento de la presión fiscal. Los socialistas, más impues-
tos; los populares, menos impuestos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señores diputados, tranquilícense. Hasta don Diego esta
mañana está revolucionado... Debe ser lo de la Dama,
(rient) debe ser lo de la Dama...

Moltes gràcies, senyor president.
Correspon ara, i té la paraula, l’il·lustríssim síndic del

Grup Parlamentari Socialista, senyor Pla.
Señor Pla, por favor.

El senyor Pla i Durà:

Sí, senyor president.
Quina «barra» té vosté, no està ahí posada, quina

«barra»! (Rialles) Governa el govern socialista a Espanya,
s’han posat en marxa un conjunt de mesures de caràcter
social molt important i per primer vegada en la història s’ha
liquidat el pressupost amb superàvit: igualet que vostés,
igualet! (Aplaudiments)

Però, a més, amb l’agreujant que ve a relacionar-se
amb la pregunta que estic diguent, perquè vostés presu-
mixen de baixa els impostos, ¿però a canvi de què?, de
perdre qualitat en els serveis bàsics per a la majoria dels
ciutadans (veus), i especialment per als més necessitats.
(Veus i aplaudiments) Quina valoració fa el senyor presi-
dent sobre que en la nostra comunitat hi hagen residències
de la tercera edat que allotgen malalts mentals i persones
amb discapacitat; sobre els recursos específics que la
Generalitat hauria d’exigir-se i tenir per a la seua més
adequada atenció, i sobre les condicions en què es troben
actualment?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Tendrá que explicarme el señor Pla qué es eso de
«barra», que nos explique... (veus)

El senyor president:

¡Señores! ¡Señores! (El senyor president colpeja amb la
maceta)

El senyor president del Consell:

...que nos explique si, al final, el debate político va a ter-
minar siendo lo de la «barra» (veus) u otras cosas...

El senyor president:

Señora Moreno...

El senyor president del Consell:

...que ocurren en otros lugares de España donde gobier-
na el Partido Socialista. Pero, en cualquier caso, que me
explique lo de la «barra», y creo que todos los diputados...

El senyor president:

Señora Pérez...

El senyor president del Consell:

...de este parlamento autonómico nos merecemos una
explicación de qué es eso de que el presidente de la
Generalitat «tiene mucha barra». (Veus)

Señor Pla, el compromiso no solo es un compromiso
político, sino un compromiso que tiene datos reales que se
constatan en el esfuerzo de inversión por parte de la
Generalitat Valenciana en esta cuestión.

El dato es muy significativo y quiero volver a repetirlo,
aunque yo sé que a ustedes esto les molesta, porque es
bueno que los valencianos sepan que cuando ustedes gober-
naban (veus) el número de plazas de atención especializada
a personas con enfermedad mental crónica de la Comunidad
Valenciana era de 47. (Veus) En estos momentos,...

El senyor president:

Señor Torres...

El senyor president del Consell:

...2.245. Ese dato me parece tan contundente y tan
demoledor que arruina...

El senyor president:

Señor Torres, ya sé que le ha tocado...

El senyor president del Consell:

...cualquier argumento político del Partido Socialista en
esta materia.

Fíjese, el incremento ha sido de 3.800% (veus) durante
estos años, ¡3.800% de esfuerzo más! el Partido Popular en
esta cuestión que el Partido Socialista cuando gobernaba.
(Aplaudiments)

Solo en esta legislatura –¡solo en esta legislatura–, se
han creado 1.278 nuevas plazas (remors) y 33 nuevos cen-


