
Van demanar l’indult, en l’any 2004, per a... (Protestes)

El senyor vicepresident primer:

S’ha acabat el seu temps, senyor president.

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

...per al senyor Rafael Vera. (El vicepresident primer des-
connecta el micròfon del conseller)

El senyor vicepresident primer:

Ja s’ha acabat el temps, senyor president, s’ha acabat.
(Veus. Aplaudiments)

Senyor Moreno. Senyor Moreno, per favor.
Senyories. Senyories, si no escoltem el que diu... (Veus)

Senyories, han interromput vostés el senyor vicepresident
del Consell... (Protestes) L’han interromput a la tercera
paraula, a la tercera paraula. (Veus)

Senyor Moreno, per favor. Senyor Moreno. Senyor
Moreno. Senyor Moreno, li pregue que mos deixe continuar
el ple amb normalitat. D’acord.

Passem a la següent pregunta del síndic del Grup
Parlamentari Compromís, senyor Morera, que té la paraula.
(Veus)

Senyories, per favor.

El senyor Morera Català:

Trobarem a faltar Cotino. (Rialles)

El senyor vicepresident primer:

Senyoria, té vosté la paraula.

El senyor Morera Català:

Bé. (Rialles. Aplaudiments)

Parlem d’avals. Parlem d’avals. El seu avalador polític,
el senyor Carlos Fabra, el seu padrí, el seu mentor. ¿Va vosté
a anul·lar les ajudes públiques a la Cambra de Comerç de
Castelló si continua un defraudador fiscal, una persona que
ha robat públicament? (Veus) ¿Va a anul·lar del pressu-
post...? ¿Va a anul·lar del pressupost...? Una persona que
cobra noranta mil milions d’euros.

Senyories, ahir el senat italià li va llevar la condició de
senador a Berlusconi...

El senyor vicepresident primer:

Senyor Morera!

El senyor Morera Català:

...per haver fet el mateix delicte que Carlos Fabra.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Senyor Morera, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Estic parlant d’avals.

El senyor vicepresident primer:

Per favor, els avals de la Generalitat valenciana a empre-
ses públiques, entitats privades i físiques. (Remors)

El senyor Morera Català:

Clar! És que estan subvencionant la Cambra de Comerç
de Castelló amb els pressuposts de tots els valencians. La
pregunta és –i descompte’m el temps–...

El senyor vicepresident primer:

No li vaig a descomptar el temps.

El senyor Morera Català:

...ai!, doncs no m’interrompa.

El senyor vicepresident primer:

No, no, no, senyoria, és el debat que vosté tria. Si vol ser
interromput, jo l’interrompré.

El senyor Morera Català:

Done per feta la pregunta.

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies. (Remors)

Per a coneiximent de la cambra, la pregunta és: quina és
la relació d’avals concedits pel Consell de la Generalitat
valenciana a data d’avui a empreses públiques, entitats pri-
vades i físiques, i quin és el criteri del Consell pel que fa a
la seua concessió.

Molt honorable president. (Remors i veus)

Senyories, per favor, per favor, senyories.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Yo les pediría un poco de tranquilidad. Han venido uste-

des esta mañana muy alterados. Fíjese, señor Morera.
Usted es consciente que los avales que da La Generalitat
son públicos, y que el conseller de hacienda da cuenta de
ello de forma periódica aquí, en la comisión de economía,
hacienda y presupuestos aproximadamente cada tres
meses. Y le puedo decir que la próxima reunión, que creo
que será en los próximos días, se va a hablar de que... ries-
go vivo de la deuda de La Generalitat, de avales de La
Generalitat, es de 2.564 millones de euros.

Le recuerdo que, además, todos estos avales se publi-
can en el diario oficial de la Generalitat valenciana, y que
como no puede ser de otra manera, todos esos avales que
se generan y se realizan desde La Generalitat están avala-
dos por el interés público. Y también decirle que en nin-
guno de esos casos la cámara de comercio, ni la de
Castellón, ni ninguna, tiene avales por parte de La
Generalitat. (Aplaudiments)
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El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Bé, estem molt tranquils, i vosté està acabat. Estem molt
tranquils i estem veient un president que no contesta. Vosté
mos ha d’explicar si del pressupost de La Generalitat van a
donar subvenció a la Cambra de Comerç de Castelló, que té
un corrupte com a secretari general. Mos ho ha de dir, per-
què són diners públics de tots els valencians.

Mire vosté, Zaplana, mentres que governà Zaplana, mos
va prometre una Terra Mítica, i l’únic mític que té és el seu
salari. Olivas està imputat per haver afonat Bankia,
Bancaixa, la CAM y el Banco de Valencia. Camps fugit i
mos ha arruïnat, i mos ha arruïnat per la pregunta. I vosté va
a passar com al liquidador de l’autonomia valenciana.

Ahir va fer una liquidació de Radiotelevisió Valenciana,
perquè el modus operandi del seu govern i les pràctiques de
saqueig organitzat tenen a vore amb el sistema d’avals, per
a eludir qualsevol control públic, societats públiques orga-
nitzades per vostés, que tapaven tots els diners que anaven
destinats a les seues fantasies, als seus saraus, a les traduc-
tores romaneses, a teconsas, a les mascotes, a tot el rotllo
eixe que mos han muntat, les empreses públiques. I després
ho tapaven amb els avals. Per a tapar el dèficit, per a enga-
nyar els ciutadans, per a furtar els diners a grapats. Nosaltres
ho contem i ho expliquem en l’auditoria pública del deute.
Com han vostés pervertit el pressupost públic organitzant un
saqueig a través de la tècnica dels avals.

Ara recentment, en maig, 2.500 milions d’euros d’eixos
avals, el risc dels seus grans saraus, els haurem de pagar els
ciutadans. I per això mos diuen que no n’hi han diners per a
mantindre el nostre benestar. Amb els 2.500 milions d’euros
que han fet públics d’eixe risc, quants col·legis podíem
haver fet? Quants hospitals? Quantes televisions?

Però han segut les seues pràctiques les que mos han por-
tat a tota esta situació. Clar que tinc els números, i és el
modus operandi. I li vaig a dir que els ciutadans no pagarem
eixe deute seu, que és el deute de la seua incapacitat. I de la
mateixa manera que vostés, com a junta d’accionistes, hau-
ran de respondre del que ha passat en Radiotelevisió
Valenciana, mirarem factura per factura, ho mirarem tot.
Mirarem en què s’han gastat els nostres diners, sobretot elu-
dint qualsevol control públic. Sí, poden anar riguent-se, però
els ho farem mirar tot. Perquè haurem de vore en què han
gastat els nostres diners de forma irresponsable i sense cap
control públic... (remors)

El senyor vicepresident primer:

Señorías...

El senyor Morera Català:

...fent ampliacions de capital. Clar que ho mirarem, ho
mirarem tot.

El senyor vicepresident primer:

Señorías, ruego silencio.

El senyor Morera Català:

Ho mirarem tot.

El senyor vicepresident primer:

Silencio, por favor, señorías. Señorías, señorías...
Continúe, señor Morera. Señorías, por favor.

El senyor Morera Català:

Ens pot explicar per què ha fet públic un deute que ens
costa milers i milers d’euros en interessos? Per què ha fet
públic un deute d’uns avals a unes empreses que no sabem
en què s’han gastat eixos diners? No ho sabem, no ho
sabem, i alguns casos estan en la justícia. Ens pot explicar
per què ha fet vosté dels 2.500 milions d’euros d’avals deute
públic? I si no ens ho explica, és que vosté no aprofita. Vosté
no està a l’altura del que necessita este poble. I per cert, li va
preguntar al senyor Mariano Rajoy per què no ens paguen
els 13.260 milions d’euros que ens deu el gobierno de
Espanya...

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...com a deute públic valencià, que hauria de ser de l’es-
tat? Li va a demanar alguna cosa d’açò?

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Perquè tota esta insolvència i tota esta caiguda...

El senyor vicepresident primer:

Gràcies.

El senyor Morera Català:

...de benestar és culpa seua, del liquidador.

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

El li... M’ha tallat molt, eh?

El senyor vicepresident primer:

No, gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

El liquidador, el liquidador (remors) de l’autonomia valen-
ciana. Li va a demanar vosté al senyor Mariano Rajoy els nos-
tres diners? I per què ha fet públic un deute que és seu...

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor Morera.
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El senyor Morera Català:

...de les seues societats i de la seua opacitat?

El senyor vicepresident primer:

Ja està compensat el temps. Moltes gràcies, moltes grà-
cies. (Aplaudiments)

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Estoy convencido que de las facturas de Radiotelevisión

Valenciana habrá algunas que no las tendrá que revisar, por-
que ya las tiene, parece ser. Y además, no venga usted
diciendo que no conoce algunas de las cuestiones que hemos
estado haciendo durante todo este tiempo en cuanto a falta
de información. Oiga, si ustedes no han justificado la sub-
vención de su grupo. 1.200.000 euros en tres años.
1.200.000, y nos vienen a dar lecciones a nosotros. (Remors
i aplaudiments) Es que esa es la realidad, señor Morera, esa
es la realidad.

¿Quiere saber lo que hemos hecho con los avales? Se lo
voy a decir. Mire, hemos hablado con Ferrocarriles de la
Generalitat, y con ello hemos conseguido, a través del trans-
porte metropolitano en las tres capitales de provincia, que el
año pasado se trasladara más de treinta millones de pasaje-
ros. Hemos avalado a la EPSAR y hemos construido cerca
de 480 depuradoras. Hemos avalado a VAERSA y se han
construido y promovido plantas de reciclaje y tratamiento de
residuos. Hemos avalado a CIEGSA, y se han construido
568 colegios e infraestructuras. Hemos avalado al IVVSA y
hemos conseguido construir más de 5.111 viviendas en los
últimos diez años de protección oficial. Y hemos también
avalado la construcción y mantenimiento de infraestructuras
en toda la comunidad, en carreteras, puertos o el trasvase
Júcar-Vinalopó. Eso es lo que hemos hecho con los avales
de La Generalitat.

Pero, además, hemos avalado a la Sociedad de Garantía
Recíproca de la Comunidad Valenciana. ¿Y sabe cuántas
empresas se están beneficiando de lo que es esa ayuda que
está generando La Generalitat? Más de nueve mil pequeñas
empresas de la Comunidad Valenciana. Esas de las que
usted cuestiona el apoyo que desde La Generalitat les poda-
mos dar.

Pero mire, pero es que además estamos haciendo más
cosas. Porque además de los avales estamos dando présta-
mos. Del 2007 al 2013 hemos generado operaciones de prés-
tamo por un valor de 400 millones de euros. ¿Y sabe la
inversión inducida que generan esos 400 millones de euros?
Más de 1.746 millones de euros que posibilitan, o la crea-
ción de 5.000 puestos de trabajo, o el mantenimiento de más
de 43.000 empleos. Y además, hemos posibilitado el que se
hubieran hecho 210 operaciones de reestructuración empre-
sarial, refinanciando empresas, para que puedan seguir man-
teniendo sus puestos de trabajo. Esa es la realidad, señor
Morera. Lo que hemos estado haciendo: construyendo bien-
estar, progreso para la Comunidad Valenciana, y ayudando a
las empresas para que puedan seguir generando crecimiento
e ilusión entre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Senyor Ferri, té vosté la paraula.

El senyor Ferri Fayos:

Senyor president, moltes de les empreses que vosté ha dit
que acaben d’avalar estan arruïnades ara mateixa, però bé.
Han gastat en avals ruïnosos i no han tingut diners per a allò
important. Es diu que l’èxit d’una generació es mesura pel
llegat que deixen a la següent generació, als seus fills.
Vostés què ens deixen? Som una generació que ha crescut
veient els dibuixos de Canal 9 i que ho ha passat malament
veient la seua degradació i la seua manipulació, però sempre
des de l’estima a la nostra llengua, i amb l’esperança de
poder canviar-la. I vostés se l’han carregat, després de
saquejar-la, clar.

Hem crescut tenint un compte en Bancaixa, o en la CAM,
i vostés se l’han carregat. El negoci se l’han quedat els
madrilenys, la banca madrilenya, i la banca catalana. Han
acabat amb els nostres records, i també volen acabar amb el
nostre futur, si no, no s’explica que encara mantinga de con-
sellera la senyora Catalá, que va contractar amb frau de llei
(inintel·ligible) ... segons la Inspecció de Treball.

Senyor Fabra, pensa continuar avalant la consellera de la
precarietat? La cessarà o la farà dimitir?

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor Ferri.
Senyor vicepresident.

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

Gràcies, senyor president.
Senyor Ferri, mal que li pese, la senyora Catalá és una

gran consellera, i va a seguir sent-ho. (Aplaudiments) En el
2015 i pot ser que també després del 2015. Qui sap?

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.
Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Liquiden les preguntes tan ràpid com Radiotelevisió
Valenciana, i li dic més, senyor Fabra: no se preocupe per
les factures que tingam nosaltres. Preocupe’s per les que va
agafar l’altre dia la policia, quan va entrar en la seu de
Burjassot a agafar les factures de Radiotelevisió Valenciana.
Eixes són les que han de preocupar-li a vosté. Jo li vull pre-
guntar pels avals polítics i els avals econòmics. Els avals
econòmics: què passarà si s’executa l’aval del Valencia Club
de Futbol? Quants col·legis i hospitals van a deixar de cons-
truir-se, per exemple, l’any que ve, si Bankia vol executar
l’aval al Valencia Club de Futbol, que van firmar vostés com
a govern valencià?

I segona: aval polític. Mire, assumir el deute de
Radiotelevisió Valenciana i tot el que s’ha fet en la gestió
econòmica és avalar aquells gestors que l’han produït. Jo li
pregunte: avala vosté Vicente Sanz, que se dedicava a bai-
xar-se la bragueta per a perseguir les treballadores de
Radiotelevisió Valenciana? Avala vosté que la visita del
papa ens costara amb Teconsa deu vegades més del que va
costar en altres comunitats, i que hi haguera una trama cor-
rupta que se va emportar els diners dels valencians i valen-
cianes, i de Radiotelevisió Valenciana? Avala efectivament
estes decisions polítiques que venien del... (El vicepresident
primer desconnecta el micròfon de la diputada)
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El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyora Mollà.
Un moment, senyor vicepresident. Té vosté la paraula,

senyor vicepresident.

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

Gràcies, senyor president.
Mire, senyora Mollà, avals econòmics, Valencia Club de

Futbol. Ara està molt bé criticar. Quan es varen donar eixos
avals, ningun de tots els grups, ningun... (veus i protestes)

El senyor vicepresident primer:

Señorías...

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

...ningun de tots els grups (inintel·ligible) ... El senyor
Morera anava a la tribuna de Mestalla i no criticava eixos
avals. (Remors i protestes)

El senyor vicepresident primer:

Senyories...

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

Avals polítics, avals polítics, avals polítics.
(Inintel·ligible) ... Avals polítics. Han avalat vostés, perquè
no l’han tirat, un dirigent seu que dia: «Poble armat, poble
respectat.» Li han donat l’aval polític. Li han donat l’aval
polític a u del seu partit, regidor d’Alfafar, que va dir: «O
tiramos al PP votando, o lo tiramos con la escopeta.»
(Protestes) Vostés no l’han tirat. No poden donar lliçons de
res. De res.

El senyor vicepresident primer:

Senyories, per favor.
Senyora Mollà. (Aplaudiments) Senyories, silenci, per

favor. Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, senyora Marga Sanz, que té la paraula.

La senyora Sanz Alonso:

Señorías.
Señor presidente.
En primer lugar, expresar nuestro dolor y nuestra indig-

nación por el nuevo asesinato de una joven víctima de la
violencia de género (aplaudiments) y en esta ocasión, aquí,
en Valencia, en nuestra ciudad.

Y, señor Fabra, ¿usted piensa y usted cree que la ciuda-
danía es capaz de entender la posición de su Consell y de su
partido, la suya misma, ante los casos de corrupción y ante
los casos de corrupción que les están golpeando?

Muchas gracias.

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, nadie había adoptado, no solo en mi partido,

sino también en otros grupos políticos, la actitud que hemos
mantenido desde el Partido Popular en estos momentos.

Los imputados (veus), los imputados…

El senyor vicepresident primer:

Senyories,…

El senyor president del Consell:

…en estos momentos no tienen ninguna responsabilidad
de cargo político, ni están en el gobierno, ni están en los car-
gos de representación del consejo de dirección del Grupo
Popular. (Veus)

El senyor vicepresident primer:

Señorías,…

El senyor president del Consell:

Y esa es la realidad, eso es lo que podemos hacer y lo que
estamos haciendo a nivel de partido.

Las actas son personales, señor Blanco, personales
(veus), lo que pasa es que…

El senyor vicepresident primer:

Senyor Blanco,…

El senyor president del Consell:

…algunas cuestiones a ustedes no les interesan. Se quie-
ren convertir en jueces porque en ocasiones, en ocasiones, lo
que les va es, durante todo el proceso, estar criticando y
atentando contra el derecho a la defensa y la posibilidad de
que una persona pueda defenderse. Eso es lo único que les
preocupa. (El senyor Blanco Giner intervé amb el micròfon
desconnectat)

El senyor vicepresident primer:

Señorías.
Señor Blanco.
Perdone,...

El senyor president del Consell:

Yo lo que le digo es que este partido es el único, el único
que ha tomado medidas para que aquellas personas que
estén imputadas no tengan protagonismo a nivel político,
somos los únicos que lo hemos hecho.

Y, desde luego, vamos a seguir trabajando para que esa
línea, que tiene que estar en sintonía con lo que los ciudada-
nos piensan de nosotros, esté lo más próxima posible y que
podamos generar esa relación entre los ciudadanos y las ins-
tituciones. No es una labor solo del Partido Popular, es una
labor de todos.

Y, desde luego, espero que también ustedes, con sus actitu-
des, con la defensa que hacen de personas que están condena-
das, sepan que con ello no están haciendo ningún tipo de favor
para que esa relación entre el ciudadano y las instituciones
vuelva otra vez a ser fluida y próxima. (Veus i aplaudiments)
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