
El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Senyor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, presidente.
Señorías.
Ya lo dije la semana pasada, nosotros priorizamos, apos-

tamos por el gasto social. Hay líneas rojas que no vamos a
atravesar. Esas líneas rojas son gasto sanitario, gasto educa-
tivo, gasto social, es decir, son hospitales, son colegios, son
protección a las personas vulnerables y desfavorecidas.
Nosotros lo que vamos a apostar es por la búsqueda con-

tinua de la eficiencia en la administración pública y por la
prestación de servicios públicos de calidad a los valencianos
y a la sociedad valenciana, que se lo merece. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.
Com m’ha fet el gest, li he donat la paraula.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president. Sí, disculpes.
Una qüestió prèvia, senyor president. El «Valencia dina-

miza» és una actuació estratègica que fracassava, contem-
plava 3.400 llocs de treball. Ha contemplat..., en eixos
14.000 que mos ha dit estan previstos? Però jo ho dic per fer
la suma ben feta, perquè com vosté mos parla del rigor i de
l’ejemplaridad, doncs per situar-ho bé en l’explicació que
vosté ha fet, perquè crec que això és una actuació que no ha
funcionat.
La pregunta és, senyor president, des que vosté gover-

na esta terra i el seu president nacional, Mariano Rajoy,
l’atur no ha parat d’incrementar-se. La devaluació social
també és evident, especialment entre els joves. Més del
50% dels joves no té treball, ni perspectives de futur. I la
pregunta és: quines perspectives de futur pot donar vosté
als nostres joves? Què pot oferir La Generalitat per al
futur dels nostres joves, sobretot els més ben preparats,
que se n’han anat? No se n’han anat perquè han vullgut,
els hem tirat. Sap vosté quants joves valencians se n’han
anat buscant-se la vida en altres llocs quan ací no la
tenen?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Para el Consell la lucha contra el desempleo es una de las

cuestiones prioritarias. Y por eso todas nuestras actuaciones
van encaminadas para poder generar nuevos escenarios que
posibiliten inversiones y sobre todo creación de empleo,
como las actuaciones territoriales estratégicas, aunque a
usted no le guste. Porque, precisamente, lo que buscan es ser
atractivos y que pueda haber inversión en esta tierra. Y lo
vamos a hacer, lo vamos a hacer, y vamos a generar ese
escenario adecuado para la inversión.

Ha hablado usted de lo que supone los datos de desem-
pleo con el gobierno del Partido Popular. Nadie podía creer
ni esperaba creer que acabara el desempleo simplemente
con el gobierno del Partido Popular al día siguiente.
(Remors) Eso era impensable. Sobre todo con la herencia
que nos habían dejado.
Pero yo le voy a dar unos datos. Mire, con los ochos años

de gobierno socialista el desempleo, en esta comunidad, de
jóvenes llegó a ser el 54,4%. Después de algo más de un año
del Partido Popular en el Gobierno de España el desempleo
ha bajado cinco puntos y está en el 49,5%. Este dato, desde
luego, no es tranquilizador, pero desde luego sí que demues-
tra las tendencias y los esfuerzos que hacemos cada gobier-
no para poder paliar una (remors) gran situación de drama
que vive esta comunidad y toda España como es el desempleo.
Y vamos a seguir en esa línea, señor Morera, poniendo polí-
ticas activas que generen riqueza y empleo, especialmente
para los más jóvenes. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

És preocupant, senyor president, que el president de La
Generalitat no sàpiga que més de vint mil joves valencians
se n’han anat de casa nostra buscant-se la vida a altres llocs.
Segurament seran eixos punts que vosté ha dit percentuals.
Darrere d’eixos 20.000 joves hi ha un drama, perquè no se
n’han anat perquè han vullgut, sinó perquè se n’han anat
perquè els hem tirat.
I jo pregunte: en les seues polítiques d’austericidi, en les

seues polítiques de falta de recursos per a fer polítiques acti-
ves d’ocupació s’amaguen molts drames. I s’ha de canviar
completament la direcció de la política econòmica. En el
pressupost que hem aprovat, què n’hi han, 1.200 milions
d’euros per a pagar el deute? I polítiques actives per a bus-
car sinergies actives per a un nou model productiu, què n’hi ha?
Si fins i tot el seu govern està barallat amb els interins.

6.000 interins, que és gent ben formada, i un govern respon-
sable no s’enfrontaria amb els ensenyants, amb els interins
de la pública, perquè el mateix tracte no se dóna a la con-
certa i a la privada, veritat?
Cal un canvi substancial i total de la direcció cap on

anem. Perquè amb el seu model anem al desastre.
Sap vosté, i li vaig a dir, hui ho presentarem, del seu

govern, dels seus governs, quant deute il·legítim n’hi ha,
deute que s’ha fet per a pagar despesa corrent en un model
insolvent? Més de dos mil nou-cents milions d’euros. Hui
presentarem l’informe. Si no tenim recursos públics, que no
els tenim, en eixe model de servir als bancs, gràcies a l’a-
cord de reforma de la Constitució de l’article 135, que vos-
tés van aprovar una nit d’estiu, no hi ha eixida. O se paga als
bancs, se rescata els bancs... Sap quants milions d’euros
estan vostés posant en la butxaca dels bancs? O se rescata
persones.
S’ha de rescatar persones, s’ha de rescatar els nostres

joves, s’ha de fer polítiques actives d’ocupació.
Li vaig a dir una altra cosa. Efectivament, tenen vostés

raó. El model del PP i del PSOE sempre ens ha discriminat
i sempre ens ha perjudicat. Y los grandes expertos. Per cert,
en els premis Jaume I hi ha persona que diu que no s’ha de
donar diners ni a les autonomies. Mire a vore amb quins
experts s’està ajuntant vosté.
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Sap el que genera la nostra terra, el nostre País Valencià,
la Comunidad Valenciana? 23.000 milions d’euros. Sap
quant mos envia el govern central? 10.000. Només en un
tracte asimètric, no només del dèficit, sinó d’un concert eco-
nòmic responsable per a tots els territoris de l’estat podem
eixir d’esta crisi. No mos valen pedaços, no mos valen par-
ches, els pedaços no mos aprofiten. O canviem radicalment
el sistema de finançament, i no mos valen declaracions, per
a fer polítiques actives d’ocupació també per als joves i anar
a l’economia productiva, l’economia del coneixement, a l’e-
conomia dels emprenedors, a l’economia de les universitats,
a l’economia de l’R+D, o no tenim res a fer.
I per això li ho he dit ací moltes vegades, que necessi-

tem un president de La Generalitat que hui vaja al
Consejo de Política Fiscal y Financiera i diga «ja estem
farts d’este model que ens perjudica d’una forma tan sis-
temàtica». Un concert econòmic per a tindre recursos per
a pagar. Un concert econòmic responsable, el mateix a
tota Espanya. Coresponsable què vol dir? Recaptar els
23.000 milions d’euros que tenim, donar la quota de soli-
daritat, que no pot ser mai superar el 6,4% del nostre PIB,
entregar, quan som una comunitat autònoma pobra,
empobrida per les polítiques del Partit Popular. I amb
eixos diners treballar pel futur dels nostres joves, dels
nostres majors, dels nostres dependents, de les nostres
universitats.
Només...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...si ens plantem a l’austericidi i al model de finançament
de les comunitats autònomes tindrem recursos per a invertir
el que és necessari: els nostres joves i el nostre futur. Tota la
resta són pedaços...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...per molt experts que vosté vullga reunir.
Sabem el que s’ha fer... (El president desconnecta el

micròfon del diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera. Gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Yo pensaba que usted venía a hablar aquí de las políticas

destinadas a los jóvenes. Ni una sola propuesta, ni una sola
propuesta. Aquí ha hablado de todo menos de lo que era
motivo de la pregunta.
Y yo le voy a hacer también una pregunta. Claro, por-

que empiezo a estar cansado de su discurso demagógico.
¿Usted, señor Morera, tiene una hipoteca? ¿Tiene hipote-
ca o no tiene hipoteca? Me imagino que sí. ¿Y usted paga
la hipoteca o no paga la hipoteca? ¿O les dice que esto es
un austericidi y le dice al banco que no paga?

(Aplaudiments) ¿Verdad que la paga, señor Morera? Pues
deje de ser demagógico. Deje de ser demagógico.
Esa es la realidad. Ustedes hacen justo lo contrario de lo que

proponen. Pero, miren, yo le voy a hablar de lo que estamos
haciendo nosotros para dinamizar y activar la posibilidad de
que los jóvenes encuentren empleo en nuestra comunidad.
Iniciamos el año pasado un plan de empleo joven, que

desde luego ha generado puestos de trabajo, y son más de
dieciséis mil los que han conseguido mantenerse aquí, en la
Comunidad Valenciana, trabajando.
El próximo mes estará listo el decreto que regulará la

implantación de la formación profesional dual en la
Comunidad Valenciana. Y además vamos a actualizar el
mapa de titulaciones. Algo que se hará de forma consensua-
da con los sindicatos y la patronal, y que no se hacía desde
1996.
Como decía, los datos de desempleo juvenil han ido

reduciéndose. Lideramos la creación de empleo juvenil en
2012, con más de cinco mil trescientos nuevos empleos.
Sé que esos datos son insuficientes, pero desde luego

vamos a seguir insistiendo en estas políticas para que pue-
dan hacer que esos jóvenes, que no serán 20.000, pero son
algunos que van de la comunidad para buscar oportunida-
des, puedan quedarse aquí a desarrollar toda su actividad
profesional y laboral.
Somos conscientes de que la creación de empleo va vin-

culada a la capacidad de emprender y al dinamismo econó-
mico. Por eso, conjuntamente con las universidades, hemos
puesto en marcha el Banco de Patentes, para que los
emprendedores tengan la ocasión, buscando socios empre-
sariales, para poner en marcha todas esas iniciativas de los
universitarios.
Un nuevo instrumento de financiación empresarial. Más

de cien millones de euros a su disposición y que permita el
mantenimiento y la nueva creación de más de diez mil
empleos. Y dentro de la nueva política industrial 2020, que
estamos consensuando con los agentes sociales y con la
patronal, para que puedan realizar todas las aportaciones y
poder crear un nuevo marco adecuado al crecimiento de la
comunidad.
Y además estamos, conjuntamente con el gobierno, tra-

bajando para que podamos, conjuntamente con la estrategia
de emprendimiento y empleo joven 2013, que tiene más de
cien medidas y casi tres mil quinientos millones de euros,
para que la Comunidad Valenciana también se puedan bene-
ficiar de las mismas y que podamos generar puestos de tra-
bajo, especialmente a los más jóvenes.
Como ve yo sí que he hablado de políticas de empleo

hacia los jóvenes y…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

...no de otras cosas que no eran motivo de la pregunta.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Ferri.
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El senyor Ferri Fayos:

Senyor Fabra, cada vegada que vosté parla puja l’atur.
Les xifres d’atur al País Valencià en el tema juvenil ens

situen en el top ten de les deu regions amb més atur de tota
Europa.
El pla juvenil al qual vosté fa referència, que acaba de fer

referència, és aquest de deu pàgines amb zero inversions,
amb zero inversions? Perquè damunt parla d’orientadors,
orientadors que no estan per a fer eixe pla juvenil.
Senyor Fabra, vosté que està molt donat a passejar-se i a

fer-se fotos per ahí, li recomanaria que es passejara per l’ae-
roport de Manises o per l’aeroport de l’Altet, no pel de
Castelló perquè ahí no trobarà cap passatger, a passejar-se a
vore tots eixos joves que se n’han anat del País Valencià per
a trobar una feina. I no és per l’esperit aventurer que dien
molts dirigents del seu partit. És una altra diàspora a la qual
vostés ens estan condemnant.
A vostés l’únic que se’ls ocorre és crear nous tipus de

contracte, cada vegada més precaris, per a maquillar les
xifres d’atur.
Senyor Fabra, per què va desviar 1,2 milions d’euros dels

plans d’ocupació juvenil per a pagar un ERO?

El senyor president:

Gràcies, senyor Ferri. (Veus)
Senyor vicepresident.

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

Senyor Ferri, el govern valencià, el govern valencià quan
fa una operació pressupostària, alguna modificació pressu-
postària, ho fa amb tots els informes de la Intervenció de La
Generalitat favorables. Primera qüestió.
Segona qüestió. Celebrem que vostés hui vinguen a par-

lar amb preguntes en el tema de l’ocupació. No tinguen el
més mínim dubte que el principal problema que té hui el
govern valencià i el que més ens lleva la son és la desocu-
pació, i fonamentalment la desocupació juvenil.
I vaig a dir-los una cosa més. Per a lluitar contra la

desocupació tots som necessaris. Vostés també seran
necessaris. I poden col·laborar de dos maneres diferents:
primer, parlant en positiu de la Comunitat Valenciana,
perquè cada vegada que vostés parlen de la Comunitat
Valenciana aquí hi ha inversors o possibles inversors que
ixen corrent. (Veus)
I segona qüestió, i segona qüestió: fent propostes inte-

ressants. Hui, i ho ha dit el president, no hem escoltat cap
proposta. Vostés vénen ací a preguntar, a preguntar pel... (El
president desconnecta el micròfon del conseller)

El senyor president:

Moltes gràcies... Moltes gràcies, senyor vicepresident.
(Aplaudiments)
Sí, si és tan amable. Moltes gràcies. Té vosté la paraula.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Mire, és que ací hui hi ha sessió de control. És de veritat

preocupant el poc coneixement que tenen vostés dels canals
democràtics d’este parlament. Serà perquè vénen poquet.
I a mi m’agradaria que li contestara al meu company la

pregunta que li ha fet, i és per què han desviat els diners que

havien d’anar al Pla d’ocupació juvenil a un ERO, que és tot
el contrari a crear ocupació, que és destruir ocupació.
A mi m’agradaria que contestara també, quan parlen de

flexibilitzar, quan en realitat volen parlar de precaritzar, què
pensen fer a estes noves formes d’explotació..., acabar amb
elles per afavorir contractació indefinida, per exemple.
Perquè com pensen donar estabilitat a la gent jove sense
contractació indefinida?. Com pensen donar salaris dignes
per a tindre capacitat de consum i prestacions en un futur?
Com pensen evitar la diàspora? Com pensen dur la gent a
casa? Conteste’m a eixes preguntes.

El senyor president:

Moltes gràcies.

La senyora Oltra Jarque:

Vostés estan avui aquí per a... (El president desconnecta
el micròfon de la diputada)

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

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, totes les mesures que aprova el Govern d’Espanya

en matèria d’ocupació o contractació, com les que recolza
esta comunitat autònoma, són per a crear llocs de treball, no
tinga el més mínim dubte.
Insistisc. Vostés encara poden sumar-se, però han de

guanyar en credibilitat. Perquè el que no pot ser és que aquí
es porte una llei de foment de l’emprenedorisme per a posar
les coses més fàcils a aquells que en realitat, els empresaris,
poden crear llocs de treball, i vostés voten en contra. Per
això vostés no tenen credibilitat.
Jo crec que vostés, que des de fa algun temps estan més

preocupats de vore qui ha d’encapçalar la llista de
Compromís les pròximes eleccions, (veus) deurien deixar
eixos temes aparcats o resoldre’ls, resoldre’ls i estar aquí per
a treballar pels valencians, per a defensar (veus) lo nostre,
per a defensar lo nostre,... (veus)

El senyor president:

Senyora diputada, per favor.

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

...defensar lo valencià, senyora Oltra, (veus) defensar els
valencians, cosa...

El senyor president:

Senyora Oltra, per favor.

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

...que vostés no fan. (Aplaudiments i veus)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del grup parlamentari d’Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz. (El vicepresident primer diu
amb el micròfon desconnectat: «La síndica, la síndica.»)
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