
I anem a seguir aixina, al costat de tots els valencians,
remant amb ells, amb els que treballen, milers i milers de
valencians que treballen per a eixir de la crisi.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident. (El president des-
connecta el micròfon del conseller) Moltes gràcies, moltes
gràcies. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
(El senyor Morera parla amb el micròfon desconnectat)

Disculpe.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, vosté ha manifestat

ací que «seguiremos insistiendo y reivindicando una finan-
ciación justa». I mos ha dit que allò de los desplazados de la
comunitat, va a presentar unes esmenes al Senat. Mos pot
quantificar eixes esmenes què va a representar per al pres-
supost valencià? I jo li faig la pregunta.

Vosté ha dit que n’hi han 11.000 milions d’euros de dèfi-
cit, de deute de l’estat amb el poble valencià, per un siste-
mes de finançament que mos han marginat. Què va a fer per
a recuperar-los, més enllà de les declaracions?

I, per altra banda, davant la reforma del model de finan-
çament autonòmic, quines gestions va a fer vosté perquè no
se’ns discrimine quan se tinga de renovar allà al 2014?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario, el Partido Popular, ha defendi-

do siempre una financiación justa para esta comunitat, siem-
pre, cuando no gobernaba y cuando gobierna el Partido
Popular en el Gobierno de España. Es precisamente por eso,
porque tenemos credibilidad en nuestras peticiones, por lo
que podemos seguir insistiendo en algo que en la actualidad
perjudica a nuestra comunitat.

Y por eso, porque entendemos que hay que hacer un
cambio en el modelo de financiación autonómico, porque lo
hemos trasladado al gobierno en la conferencia de presiden-
tes, que se produjo hace unos meses, dentro de los compro-
misos que se tienen que producir en los próximos meses o
años, está la necesidad de que durante el 2013 se revise lo
que es el sistema de financiación para que, cuando acabe el
plazo de vigencia que tiene de cinco años, pueda retomarse
un nuevo modelo. Un nuevo modelo donde se tenga en
cuenta las circunstancias que hemos ido defendiendo siem-
pre el Grupo Popular para que a esta comunitat se le den
aquellos recursos necesarios para poder atender adecuada-
mente a los valencianos. Y seguiremos insistiendo para que
aquello que nos ha dejado en una peor situación que al resto
de los españoles pueda volver y venir a la Comunidad
Valenciana.

Usted habla de esa deuda que hemos comentado en
varias ocasiones aquí, y es fruto de que nos han dado menos
recursos que a la media de los españoles. Seguiremos insis-
tiendo para que vengan las cantidades tanto en inversión
como también en financiación per cápita para que los valen-

cianos puedan tener los mismos elementos de competitivi-
dad que el resto de los españoles.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, vosté no ha contestat a la meua pre-
gunta: quantifique el que suposa eixes esmenes al Senat.

I, senyor president, el seu govern està perdent els
papers..., i els valencians no ens mereixem un president que
diu unes declaracions però no les acompanya amb fets.
Necessitem fets i no paraules, necessitem que es complixca
la Constitució, perquè si mosatros tinguérem eixos més
d’onze mil milions d’euros, que vosté ha dit que és la dife-
rència entre tindre un sistema de finançament just i el que
mos han posat el PP i el PSOE, eixos onze mil..., ara podrí-
em pagar tota la dependència, podríem pagar als instituts
tecnològics, podíem tindre unes beques com toca, podíem
fer política i no retallades, podíem atendre els nostres sec-
tors productius, les polítiques actives d’ocupació... Eixos
onze mil milions d’euros que vosté ha dit que és la diferèn-
cia per tindre un milió més de valencians..., ¡els ha de
reivindicar! «Seguiremos reivindicando»: ¿això què vol dir?
N’hi ha gent que ho està passant molt malament, el nostre
benestar s’està esmicolant... Tot això sumat a un govern que
ha malbaratat els nostres recursos, tenim la situació que
tenim. «Hay que ser serios y hay que ser rigurosos»... Jo és
que crec que el president de La Generalitat ha d’explicar
com estan les coses i ha de reivindicar el que és just, perquè
ací s’està vulnerant el principi d’igualtat de la Constitució,
¡sempre! Ja hem vist la seua gran gestió en els pressupostos
i en els de l’estat... ¡Ja l’hem vista! Va afirmar ací que pre-
sentaria esmenes per 144 milions d’euros, i no l’ha deixat el
seu partit...

Per això jo li faig dos propostes. Una, reivindique eixos
més d’onze mil milions d’euros, i tot el malestar social que
han generat les seues polítiques, podíem actuar per a millo-
rar les condicions de vida dels nostres ciutadans, podríem fer
polítiques actives d’ocupació, que tenim un nivell de des-
ocupació superior a la mitjana... No diga «seguiremos rei-
vindicando», ¡diga-mos com!, amb quin calendari, amb qui-
nes propostes, amb quines actuacions serioses, i com anem a
recuperar el deute que té l’estat amb el poble valencià.

I, per altra banda, senyor president, i li faig una pre-
gunta amable, perquè fins al mes de febrer no el tornarem
a vore, i amable en una setmana que per un euro han com-
prat el Banc de València... Si la Generalitat valenciana pre-
sidida per vostés estiguera en venda, ¡la comprarien per
menys d’un euro!, perquè està en fallida tècnica, i davant
això necessitem un president de La Generalitat que siga
reivindicatiu, amb justícia, dins de la Constitució, dins del
principi d’igualtat, però que no ens torne a pillar el tren,
senyor president, que no ens torne a pillar el tren. Jo li dic
que el president de La Generalitat –jo ho faria, si fóra pre-
sident de La Generalitat– ha de convocar la societat civil i
elaborar un nou model de finançament que, d’acord amb la
Constitució, no ens penalitze, que siga just, que siga equi-
tatiu, tenim una renda inferior a la mitjana espanyola.
Convoque la societat civil, tenim informes, tenim els infor-
mes de la comissió d’experts, tenim informes dels sindi-
cats, dels agents econòmics, socials, de les cooperatives,
¡tots ho saben que no tenim un euro!, perquè el sistema ens

Pàgina 2.63229.11.2012Número 65



penalitza. ¿Què haurem fet els valencians per a que ens
penalitze sempre, senyor president?

I amb eixa proposta, senyor president, vosté la lidera i
abans del 30 de juny ve a estes Corts i aprovem una propos-
ta de finançament. Perquè tindrem d’anar a Madrid a nego-
ciar, i ja hem vist el que va passar en l’últim Consejo
General de Política Fiscal y Financiera... ¡No va passar res!,
vam acatxar..., ¡vam pegar la cabotada! ¡I no pintem res!
¡Això no pot ser! Convoque la societat civil, elaborem una
proposta, portem-la a estes Corts, refermem-la i el president
de La Generalitat, vosté, podrà anar a Madrid, al president
del Gobierno de España, amb eixa proposta de tota la socie-
tat civil. Tindrà més força.

Si vosté no fa això, que ho hauria de fer, i jo estaré al seu
costat per a reclamar un finançament just per al poble valen-
cià, Compromís ho farà, ¡nosaltres ho farem!, convocarem i
mos reunirem amb la societat civil per a exigir el que és just,
perquè totes les retallades...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...tenen un origen en la falta de finançament que patim i
un govern malbaratador dels nostres recursos.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor Morera, cuando decía «seguiremos reivindi-

cando» es que ya lo hemos hecho en el pasado, no como
otros, que mantuvieron su silencio permanente ante la rei-
vindicación de estas Cortes al Gobierno de España.
(Aplaudiments)

Ustedes se quieren subir al carro del oportunismo, (veus)
señor Morera, que lo saben hacer muy bien. Puede, puede
que esto sea fruto de que son conscientes de que tienen que
centrar el foco sobre ustedes, y su máxima preocupación es,
una vez que les da la luz, no verse deslumbrados o no com-
probar quién tiene la sombra más larga dentro de su grupo.
Esa es la preocupación que pueden tener ustedes.

Nosotros lo que buscamos es que se reconozcan aquellos
derechos (veus) que tienen los valencianos frente al gobier-
no central, y por eso, por eso, porque lo hemos hecho antes
y lo seguimos haciendo ahora, estamos legitimados más que
nadie para seguir demostrando que defendemos los intereses
de los valencianos. Y porque somos conscientes de que esa
financiación absolutamente necesaria para atender adecua-
damente a los valencianos. Pero a pesar de eso, a pesar de
que sabíamos que esa financiación era injusta, se ha ido
avanzando en esta comunitat, haciendo muchas obras,
infraestructuras, dotaciones, equipamientos, (veus) muchas
de esas que ustedes se preocupan de enseñar en ese bus
turístico que tienen y que, sin embargo, son las que han cre-
ado bienestar, han creado oportunidades y, sobre todo, nue-
vas posibilidades a los valencianos. (Aplaudiments) Esa es
la realidad.

Mire, mientras ustedes se dedican a ir en autobús ense-
ñando lo que tiene la comunidad, nosotros hemos aprove-
chado el tiempo para ir a Madrid y decirles a los distintos

ministerios y al presidente de España que esta comunitat
necesita una mejoría en cuanto a la financiación, porque es
una realidad. Mientras ustedes van a Madrid a salir en la
televisión, nosotros lo que hacemos es hablar con los min-
istros y con el presidente para intentar conseguir mayores
recursos para esta comunitat. (Aplaudiments i veus) Eso es
una realidad.

Nuestro compromiso está en conseguir el dinero sufi-
ciente para poder atender a las personas. Somos conscientes
de la necesidad de ajustar los presupuestos, como lo han
hecho todas las familias y las empresas, y tenemos que cen-
trarnos en lo que es prioritario, y en estos momentos,
además de reclamar lo que tiene que ser de ley para esta
comunitat, también estamos trabajando, como he dicho
antes, para intentar conseguir los recursos necesarios que
puedan paliar el sufrimiento de tantos colectivos a los cuales
les debemos dinero. Y esa realidad se va a producir entre
finales de este año, con el FLA, y con lo que tenga que ser
el año que viene el nuevo FLA, 23.000 millones de euros,
precisamente enfocados a poder abonar las cantidades que
debemos las comunidades.

Mire, y yo voy a estar aquí este mes, no sé usted, con lo
cual, si no me va a ver será porque usted no va a asistir a los
plenos de presupuestos. (Veus) Yo sí que voy a estar y voy
(aplaudiments) a seguir defendiendo los intereses de esta
comunidad con unos presupuestos serios, responsables y
austeros.

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president.
Està molt bé, senyor Fabra, que vosté vinga al debat de

pressupostos, perquè quan imputen el seu conseller d’hi-
senda, que és el que recolza estos pressupostos, i el tingu-
en de fer fora del govern, almenys que estiga la figura del
president...

El senyor president:

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

...donant-li recolzament als pressupostos del que serà
imputat i cessat del govern valencià, el senyor Vela.

Bé, tenim molts problemes, ¡molts problemes!, no sola-
ment perquè vostés no pinten absolutament res, no pinten
fava, ja sap vosté això, respecte al Govern d’Espanya a l’ho-
ra de reclamar el que és de dret per als valencians i valencia-
nes, sinó que ara resulta que hem perdut «totes» les nostres
entitats financeres. El rescat bancari representa, el 50%, les
entitats financeres valencianes, 19.000 milions d’euros, Banc
de València, Bancaixa i CAM. L’estafa de crisi que estan
fent-nos pagar amb el rescat bancari, resulta que la factura és
gràcies a la gestió que han fet vostés. Jo voldria preguntar-li,
senyor president, pensen admetre les seues... (El senyor pre-
sident desconnecta el micròfon de la diputada)
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El senyor president:

Moltes gràcies... (La senyora Mollà Herrera continua
parlant sense micròfon) Moltes gràcies, senyora Mollà...
Moltes gràcies.

Senyor vicepresident.

El senyor vicepresident del Consell:

Senyor president.
Mire, senyora Mollà Herrera, jo, abans un incís, m’he

trobat hui amb una sorpresa agradable, perquè he vist que el
senyor Morera ha parlat per dos vegades de compliment de
la Constitució, i això està molt bé quan ho diu (veus) una
persona que s’enrotlla en una bandera que és inconstitucio-
nal com la independentista catalana,... (aplaudiments)

El senyor president:

Al tema, senyor vicepresident.

El senyor vicepresident del Consell:

...està molt bé.
I a la resta, vosté sempre pregunta el mateix (veus) i jo li

conteste el mateix: pregonen (veus) vostés...

El senyor president:

¡Senyora diputada!

El senyor vicepresident del Consell:

...amb l’exemple. (Veus) Allí a on vostés governen, cada
vegada que diuen «no paguen als bancs», jo li demane: pren-
guen vostés acord de ple, allí a on vostés governen, diguent
que no van a pagar als bancs, i aleshores porten eixe exem-
ple ací. (Veus) Però, entretant, és tot demagògia.

Moltes gràcies. (Aplaudiments i veus)

El senyor president:

Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Senyor president, ha anunciat a bombo i platerets un pla
per a cedir sòl públic a les empreses que s’establixquen a
territori valencià. Supose que un governant responsable sap
vosté que no fa un anunci sense tenir un pla darrere, encara
que vosté jo tinc la sensació que diu «escolta, ¿què dic
hui?», i li diuen «Alberto, digues açò», i vosté ho amolla
sense tindre pla darrere. Però, en fi, espere que no siga un
eslògan buit, com tants altres, sense haver-ho pensat massa
vostés. Per tant, supose que vosté sabrà contestar les segü-
ents preguntes, si és vosté tan amable: ¿han parlat amb els
ajuntaments, per a conveniar estes cessions? ¿Han tingut en
compte els llocs estratègics per a eixa cessió de sòl, quant a
comunicació (inoïble) ... ?

El senyor president:

Senyora Oltra, no se referix vosté al tema corresponent.

La senyora Oltra Jarque:

¿Com que no?...

El senyor president:

No...

La senyora Oltra Jarque:

Anem a vore, açò és (veus) un tema...

El senyor president:

No, no, la pregunta que vosté...

La senyora Oltra Jarque:

..de finançament, és un tema...

El senyor president:

Escolte...

La senyora Oltra Jarque:

...de crisi, és un tema d’empreses...

El senyor president:

No, no, senyora, no senyora...

La senyora Oltra Jarque:

...i és un tema de que vosté no me talle a mi l’ús de la
paraula aixina, arbitràriament...

El senyor president:

No, mire vosté, jo no li talle res, jo simplement li vaig a
llegir a vosté...

La senyora Oltra Jarque:

¡Home, no!, ¡ja se m’ha acabat el temps!

El senyor president:

No, li torne a repetir el temps, i no n’hi ha problema.

La senyora Oltra Jarque:

Ah, moltes gràcies, agraïda.

El senyor president:

Simplement vullc que se lligga l’article corresponent, per
a quan se fagen les repreguntes, sapiam (veus) tots els d’es-
ta sala a què ens referim. (Veus)

La senyora Oltra Jarque:

Llisca’l vosté... (Veus) ¿Què passa?, ¿el president no sap
la resposta, és este el problema, del que ell anuncia?...

El senyor president:

Molt bé, un moment, senyora...

Pàgina 2.63429.11.2012Número 65



La senyora Oltra Jarque:

És que no sé quin és el problema.

El senyor president:

Té la paraula el secretari primer.

El senyor secretari primer:

Muchas gracias, señor presidente. (Veus)
Artículo 169.2: «La presidencia de Les Corts concederá

el turno de intervención a aquel diputado o diputada perte-
neciente al mismo grupo parlamentario que el síndic que
acabe de intervenir que instantáneamente la solicite para
preguntar sobre la misma cuestión (remors) bien al presi-
dente o a la presidenta, al conseller competente.» (Veus)

La senyora Oltra Jarque:

Sí...

El senyor president:

Moltes gràcies.

La senyora Oltra Jarque:

I la qüestió és... (Veus) I la qüestió és que el meu síndic ha
preguntat d’a on pensen traure els diners per a l’economia pro-
ductiva, per als serveis públics, etcètera, (veus) i jo estic pre-
guntant sobre un anunci que ha fet el president de La
Generalitat, que supose que tindrà la resposta... Vaja, ¡dic jo!,
senyor Cotino. ¿O és que el president no sap la resposta? (Veus)

El senyor president:

Moltes gràcies.

La senyora Oltra Jarque:

Si..., ¿me deixen acabar la pregunta o no?
Gràcies, senyor president.
Li pregunte, ¿tindran en compte els llocs estratègics?

¿Com pensen garantir la igualtat entre empreses i garantir la
transparència?, ¿o és un negoci per a amics? ¿Com pensen
garantir que no hi haja avantatges sobre altres empreses que
no tinguen este ús cedit? ¿Quin serà el perfil de les empre-
ses? ¿Seran xicotetes, mitjanes o seran les grans factories
com sempre? ¿I quines contraprestacions pensen demanar...

El senyor president:

Moltes gràcies.

La senyora Oltra Jarque:

...quant a creació d’ocupació, sostenibilitat (el president
desconnecta el micròfon de la diputada) ... ?

El senyor president:

Moltes gràcies. (La diputada Oltra Jarque diu sense
micròfon: «Al final no saps quin temps has de fer ni res.
¡Açò és...!»)

Senyor Ciscar.

El senyor vicepresident del Consell:

Sí, senyor president.
Mire, necessitaríem quinze o vint minuts per a contestar

tantes preguntes. Jo només vaig a dir-li una cosa..., (veus)
només vaig a dir-li una cosa, mire vosté, no es necessita el
consentiment dels ajuntaments, i això, vosté, com a advoca-
da, deuria saber-ho, en un sòl que és propi i exclusiu de La
Generalitat. Primera qüestió. (Veus)

Segona qüestió. Es tracta de mesures per ajudar els
empresaris, els autònoms i els emprenedors d’esta comuni-
tat. Vaig a dir-li una cosa, segons l’EPA del tercer trimestre
de 2012, en la Comunitat Valenciana el nivell emprenedor és
del 18,3%. Perquè vosté ho sàpiga, el nivell emprenedor és
la relació d’ocupats per compte propi en relació al nombre
total d’ocupants. És mig punt per damunt de la mitjana espa-
nyola, dos punts per damunt de la Comunitat de Catalunya,
quatre punts per damunt de la Comunitat de Madrid. I diu
més eixa enquesta de l’EPA: de 65.000 nous empresaris que
s’han creat en Espanya en el tercer trimestre de 2012,
16.200, un 25%, estan en la Comunitat Valenciana. A eixos
són als qui volem ajudar en la cessió de sòl, a eixos, perquè
són els qui han de traure… (El president desconnecta el
micròfon del conseller) (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, mire, durante estos últimos meses hemos

asistido a una gran movilización del sector que atiende a las
personas con discapacidad, protagonizando cierres, encie-
rros, protagonizando movilizaciones, protagonizando una
gran huelga y ayer una marcha, a través de todo el País
Valenciano, de 200 kilómetros en que centenares y centena-
res de personas se dieron cita y acabaron en la plaza de la
Virgen. Personas que hoy, algunas de ellas nos acompañan,
y que están esperando escuchar algunas de sus propuestas
para los graves problemas que les afectan. Pero graves pro-
blemas que también se extienden al sector de las dependen-
cias y a todas aquellas entidades que atienden y hacen
acción social con las personas más vulnerables de nuestra
sociedad y que están maltratadas por sus impagos.

Por eso hoy yo le pregunto, señor presidente: ¿qué está
haciendo el Consell para atender las necesidades de las per-
sonas con discapacidad, para atender y garantizar sus dere-
chos y sus necesidades de ellos y de aquellas personas que
tienen situaciones tan vulnerables que hoy les hacen ser pro-
tagonistas de sus políticas sociales?

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, somos conscientes de que nuestros proble-

mas de liquidez y de tesorería están generando grandes
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