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de xarxes, un increment fonamental per a acabar amb els
terminis previstos unes obres que estan –com vosté diu–
molt endarrerides. Les pèrdues per a l’economia europea de
la no existència d’estes connexions són molt més superiors
que el cost de la construcció. Per tant, és obvi que cal accelerar les obres.
3HU´HOGLFWDPHQYDP«VHQOO¢LĆ[DXQDVªULHGHFULWHULVL
recomanacions a la comissió sobre quina ha de ser la seua
estratègia inversora en este terreny. I ací és on estan les claus
de l’informe que afecta al corredor mediterrani, n’hi ha sis
idees principals.
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participació perquè volem contribuir a cohesionar l’Europa econòmica i social.
Hem canviat la política de relacions de la Comunitat
Valenciana i Europa –vosté ha fet referència–, ací va haver-hi
una mena de brexit que no es va notar massa però la va
KDYHUKLYDQOOHYDUĆQVLWRWOHVEDQGHUHVDUDHVWUDFWDGèHQFHWDUXQDQRYDUHODFLµGHFRQĆDQ©DLDL[´KRIHPDPEOHV
visites als comissaris, amb la presidència de l’intergrup del
sector automòbil i amb tot allò que faça possible que tinguem
una altra vegada credibilitat a Europa.
Eixe és un element fonamental per al nostre futur.

Primera. El dictamen expressa que la Unió Europea vetlarà
per a incorporar els corredors als plans dels estats. Foment,
per tant, haurà d’assumir com una prioritat real el corredor mediterrani, és a dir, l’Estat espanyol ha d’invertir en
el nostre corredor en consonància amb allò que invertix
(XURSDQRFRPDUDĆQVDUDTXHLQYHUWL[ODXQLµHQHOOLWRUDO
mentre el govern en els trams de la xarxa radial.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.

Segona. S’assumix la necessitat d’una atenció especial en
zones perifèriques, entre elles el Mediterrani com a zona de
condició estratègica amb altres continents, i molt especialment amb Àfrica.

Passaríem, seguidament, a la següent pregunta de control,
ara la que formula el Grup Parlamentari Podemos-Podem.

Es reclama, en tercer lloc, homogeneïtzar a tot Europa les
característiques tècniques dels corredors. Per cert, celeEUHPTXHHOJRYHUQKDMDUHFWLĆFDWåPROWWDUGåLUHFXSHUHHO
projecte que ja estava plantejat en el seu moment de la doble
plataforma Castelló-València, ens podríem haver estalviat
molts anys d’espera i moltes molèsties a eixes més de 10.000
persones que cada dia van en rodalies de Valencià a Castelló.

(OVHQ\RU0RQWLHO0£UTXH]

VHQGHĆQLWLYDXQWULRPIåFRPYRVW«GHLDåGHOVYDOHQFLans que han fet canviar d’opinió al govern però ara cal estar
YLJLODQWVSHUTXªHOVWHUPLQLVHVSRGHQHQGDUUHULULQGHĆQLGDment. Però, a més a més, és necessari ja accelerar unes obres
que estan pràcticament acabades i que podien estar en funcionament a l’any que ve, si es volguera, que és la connexió
València-Alacant.

El síndic d’este, senyor Montiel, té vosté la paraula.

Moltes gràcies, president.
Senyor president, done per reproduïda la pregunta.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Montiel.
Li contestarà el president a la pregunta (soroll de papers) que
el seu grup ha formulat.

En quart lloc, s’ha incorporat al dictamen l’agenda urbana
dels nodes urbanes perquè es consideren prioritats europees. Vosté ha fet referència, efectivament, a ciutats com
València, als problemes del túnel de Serreria. Tot això és
QHFHVVDULTXHĆJXUHWDPE«FRPDREMHFWHGHĆQDQ©DPHQW

El senyor president del Consell:

En cinqué lloc, el dictamen sol·licita l’augment de subvencions per a actuacions en ports, transport marítim i connexions
multimodals. Ahí ens juguem una gran part del nostre futur
estratègic. Cal enllaçar amb les autopistes del mar, avançar en projectes de primera i última milla com son les accions
ferroviàries a Castelló, Sagunt o Alacant.

Com vosté sap, una de les grans i greus hipoteques que ens
trobàrem fa dos anys va ser la hipoteca administrativa: una
administració desmoralitzada, antiquada, oxidada.

I sisé, d’altra banda, el dictamen reclama que es pare atenció a trams que tenen una connexió natural amb la xarxa de
corredors i fa referència a l’eix Sagunt-Saragossa-Bilbao, en
eixe sentit.
Senyor Ferri, com vosté sap, un informe d’estes característiques no se centra exclusivament en un territori, té una
mirada general, nosaltres volem participar amb Europa
d’una nova manera, volem aconseguir una nova relació
amb Europa basada en el respecte i basada també en la

Moltes gràcies, senyor president.
Moltes gràcies, senyor Montiel.

La pèrdua d’empleats en l’administració per la sequera de
convocatòries i les restriccions marcades pel govern central
han deteriorat greument les nostres plantilles. Som la comunitat autònoma amb menys personal públic per habitant: 2,4
empleats per cada cent.
'HVGHJHQHUGHĆQVDUD/D*HQHUDOLWDWKDSHUGXW
llocs de treball: una retallada del 30% de recursos humans.
La nostra és una administració que en els últims anys ha
funcionat gràcies exclusivament a la professionalitat de tots
els seus integrants, alguns dels quals han patit i estan patint
encara massa.
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Però també és una administració que no pot arribar a la velocitat que necessiten els canvis que demana la ciutadania. Per
a molts d’expedients, i en som conscients, no arribem. Estan
paralitzats per falta de personal. Per això hem desenvolupat un full de ruta al voltant de tres línies principals: primer,
consolidar i fer créixer el nostre capital humà; segon, enfortir el capital organitzatiu, i tercer, generar una nova administració valenciana.
Pel que fa al nostre capital humà és evident que cal fer una
nova llei de la funció pública, que serà la pedra angular sobre
la qual se construirà la funció pública valenciana; un pla
estratègic de recursos humans i un acord de legislatura, ja
signat amb els agents socials, i noves ofertes d’ocupació que
des de 2017 se dissenyen en funció del pla estratègic i l’acord
de legislatura: 2.830 places en els pròxims tres anys des de
la conselleria d’administració pública, 5.000 places per a les
proves selectives d’ingrés o accés als cossos docents, 3.600
places..., 3.608 places en sanitat.
Per altra banda, i en segon lloc, estem enfortint el capital organitzatiu perquè La Generalitat siga una generalitat moderna, una generalitat sense papers. Per això tenim
una inversió de 560 milions d’euros per al pla estratègic de
La Generalitat en tecnologies de la informació i la comunicació, que, entre altres coses inclou: la implantació d’expedient electrònic de l’alumne i el docent –enguany la comunicació online entre famílies, alumnes i docents ha generat ja
més d’un milió de comunicacions–; la facturació electrònica,
ha arribat a 620.000 factures electròniques a l’any –més del
95% de les realitzades ja són electròniques.
I, després, en tercer lloc, en el camp econòmic. Hi ha dos iniciatives que es posaran en funcionament els propers mesos que
milloraran substancialment el funcionament de l’administració
per a millorar les expectatives econòmiques de les empreses.
En primer lloc, el punt d’atenció a la inversió, que permetrà que qualsevol inversor interessat en instal·lar-se tinga un
interlocutor únic, professionalitzat i independent. Es reduiran els terminis i els tràmits per tal que cap inversió productiva es veja bloquejada per la burocràcia.
I, en segon lloc, la reforma de la LOTUP, que, entre altres
PHVXUHVGHĆQL[SURMHFWHVGèLQYHUVLRQVHVWUDWªJLTXHVVRVWHnibles amb objectiu d’agilitzar els tràmits i fomentar la
transparència.
Són processos dels últims dos anys que ens allunyen d’una
administració desmoralitzada, antiquada i oxidada, i que ens
KDQGèDSURSDUDXQDDGPLQLVWUDFLµPRGHUQDHĆFLHQWLVHPSUH
orientada al ciutadà.

Pàg. 5080
(OVHQ\RU0RQWLHO0£UTXH]
Buenos días, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Quiero sumarme también al recuerdo de los trabajadores que han hecho frente al incendio, al grave incendio de la
Calderona.
Y quiero aprovechar también para hacer una declaración en
nombre del Grupo Parlamentario Podemos. Decimos: «La
Asamblea Nacional de Venezuela y las instituciones representativas deben estar protegidas para poder desarrollar su
labor sin ningún tipo de intimidación o acoso. Alertamos del
riesgo de escalada y confrontación social que pueden profundizar la crisis por la que atraviesa el país. En los últimos
días un piloto en un helicóptero atacó la sede del Tribunal
Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, así como se
han producido llamamientos a subvertir el orden constitucional. Condenamos toda forma de violencia en Venezuela.
»Hoy más que nunca, desde Podemos, queremos volver a
llamar la atención sobre la mediación, la necesidad de mediación y el diálogo, como llevan reiterando meses tanto el papa
Francisco como el expresidente Zapatero, para conducir a la
paz social y una solución democrática para el pueblo venezolano, tal y como ya expresaron estas Cortes por unanimidad a
través de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de
Derechos Humanos del 1 de junio de 2017.»
Dicho esto, señor presidente, quería hablarle de lo siguiente.
Mire, he subido a esta tribuna en estos dos años 33 veces. Y
en esas 33 ocasiones –hoy es la número 33– hemos procurado
combinar la crítica con la propuesta. Pero, mire, yo creo que
IUHQWHDOWULXQIDOLVPRHVWLHPSRGHKDFHUDOJXQDUHćH[LµQ<OH
voy a hacer..., le voy a recoger algunos ejemplos.
Por ejemplo, en enero de 2016 se presentó el mapa de
infraestructuras educativas. Se marcaba como objetivo eliminar durante esta legislatura los barracones escolares y construir 124 nuevos centros educativos. Ya sé, la historia de
CIEGSA, la sabemos. La compartimos. Compartimos ese
dolor, ese saqueo, esa corrupción. Pero la realidad actual es
que Ciutat de Cremona y 103 de Valencia llevan..., no podrán
estar operativos antes del curso 2020-2021.
Alicante, Cañada del Fenollar, por poner algunos ejemplos,
se hacen reparaciones en los barracones existentes, pero no
podrá estar operativo hasta dentro..., también, las obras no
empezarán hasta dentro de un año. El Gran Alacant de Santa
Pola sufre lo mismo.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

En Vinaroz, en mayo, el señor conseller comunicó que el
Colegio Público Jaime I y la ampliación del instituto de secundaria José Vilaplana no podrá comenzar..., no podrán comenzar hasta verano de 2018.

El senyor president:

Señor presidente, creo que no se va a cumplir el objetivo
de acabar con los barracones en esta legislatura. No nos lo
podemos permitir. No nos lo podemos permitir.

Moltes gràcies, president.
Síndic del Grup Podemos-Podem, senyor Montiel.
Senyor Montiel, quan..., quan vosté vullga, té la paraula.

Sigamos. Las universidades. Se acerca la apertura del curso
académico en las universidades. Las universidades valenciaQDVVLJXHQUHFODPDQGRXQSODQHVWDEOHGHĆQDQFLDFLµQ1R
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sabemos si se apostará por la rebaja de tasas o seguiremos
parcheando con becas y en qué cuantía.

Pàg. 5081

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Montiel.

Bloqueo del programa «Fes Cultura». La enorme expectativa
levantada en marzo del 2016, con un compromiso de inversión de 500 millones –un 1% del presupuesto– en el año
2019-2020, está a la mitad de ser cumplido.

President del Consell, per a acabar de respondre la intervenció del senyor Montiel.
El senyor president del Consell:

Pregúntele usted a la xarxa d’escoles musicals, que da empleo
a 2.800 docentes, que tiene 30.000 alumnos, que representan uno de los tejidos más intensos de nuestra comunidad
y que apenas reciben una media de 200 euros por alumno.
Pregúntele usted a la associació d’actors i actrius professionals.
Pregúntele usted al Ayuntamiento de Manises sobre la paralización de la escuela de teatro de Manises.
Sanidad. Mire, es cierto que se ha reducido la lista de espera
y que estamos por debajo de la media, pero el plan asistencial
de verano tiene un error, y es que la mayor parte de las familias valencianas no se desplazan. Estamos generando desatención de centros habituales de primaria y de especialistas para atender a los turistas sin que luego recuperemos ese
dinero por parte del ministerio.
Mire, señor presidente, piense que el plan de choque para
producir mil viviendas de alquiler social al año no ha sido
recibido en estas Cortes. Piense que en la lucha contra la
pobreza infantil estamos a más de tres puntos de la media
española y a más de dieciséis puntos de la Unión Europea en
esta comunidad. Piense en el retraso del pago de las ayudas
de dependencia. Piense usted que para cambiar el modelo
productivo hay que cambiar el modelo de diálogo social y que
hay que incorporar a la economía social y a otros actores a
ese diálogo. Piense que el Documento de Elx, de 15 de abril
de 2016, incorporaba como una de las veinte medidas estrella una refundación del Servef que no se ha hecho. Piense
que se está apostando por una economía basada en la coyuntura, la mejora del turismo, el repunte del mercado inmobiliario o la apuesta por..., pura y simplemente los conciertos
de verano. Piense usted, señor presidente, que tenemos un
compromiso con la gente que nos ha traído hasta aquí.
Piense usted que el 13 de septiembre...

El senyor president:

Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Montiel.
Vull dir-li amb tota claredat –i ho he dit amb diverses ocasions i sempre– que, malgrat que tots els indicadors econòmics
i socials han millorat en estos dos anys –tots és tots; també el
de la pobresa, quatre punts menys–, malgrat això, cap triomfalisme. ¿Com podem tindre triomfalisme si tenim encara
392.000 persones sense ocupació?
Ara bé, vull dir, que per primera vegada des de l’any 2008
tenim menys de 400.000 persones aturades, (aplaudiments)
ODTXDOFRVDHVW¢PROWE«SHU´«VPROWLQVXĆFLHQWLHVWLF
GèDFRUG«VPROWLQVXĆFLHQW
Nosaltres no ens resignem. Volem anar molt més enllà. I efectivament hi ha un problema del qual li parlava abans, que és
la pròpia maquinària. Tenim un greu problema en la nostra
SU´SLDPDTXLQ¢ULDSHUTXªWHQLPXQDLQVXĆFLªQFLDGHSHUVRnes que fan..., efectivament tot el que poden, però que no
poden anar moltes vegades molt més enllà, i per això tenim
embossos que volem anar superant, i ho estem fent.
Mire, jo li vull dir que, per exemple, el Servof, per dir una
cosa, no..., s’està produint un procés de refundació permanent. Mire, hem aconseguit que 5.000 joves que estaven a casa, que fa un mes..., ara, alguns d’ells encara estan a
casa sense fer res, tindran la primera oportunitat de treball
durant un any en els ajuntaments, i això ho han fet amb un
esforç enorme dels funcionaris i dels polítics del Servof.
(Aplaudiments)VLQVXĆFLHQWSHU´«VXQSDVHQGDYDQW
En sanitat ens deuen..., i té raó vosté. Clar, a nosaltres ens
agradaria implementar molt més, però n’hi ha un problema:
l’estat ens deu només en personal de trasllat, en el Foga, mos
deu exactament 360 milions d’euros. (Aplaudiments) I els
reforços són també a totes les altres zones, per tant...

Senyoria...
(OVHQ\RU0RQWLHO0£UTXH]
...cuando vengamos al debate de..., –termino– al debate del
estado de la comunidad, señor presidente, quedarán veinte
meses para las elecciones y que...

I en universitats anem a arribar, estic segur, a un acord per
donar estabilitat a un sistema públic universitari de primera
qualitat com el que tenim.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Montiel.
Té la paraula la il·lustre diputada Fabiola Meco.
(OVHQ\RU0RQWLHO0£UTXH]
La senyora Meco Tébar:
...y que el segundo periodo de legislatura siempre se pasa
mucho más breve que el primero. (Aplaudiments)

Bon dia, senyor president.
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Esta semana celebrábamos, conmemorábamos más bien, el
once aniversario trágico del accidente de Metrovalencia. Y
oía decir a una víctima: «El tiempo pasa y tenemos las mismas
preguntas.» Y salvadas las distancias, señor president, ese
pensamiento es el que asalta a mi grupo en uno de los temas
más preocupantes para la ciudadanía española y también
para la valenciana: el tema del desempleo.
Mire, esta semana también conocíamos la situación del
empleo en España. Nada nuevo; nada nuevo en España, nada
nuevo en la comunitat: el número de desempleo baja, como
siempre, en esta época; sube la precariedad; los contratos,
WHPSRUDOHVåHOGHFRQWUDWRVTXHVHĆUPDQVRQWHPSRrales–; salarios bajos; bajas cotizaciones para la seguridad
social, con la repercusión que eso tiene para las pensiones.
Y el tiempo pasa y tenemos las mismas preguntas en materia de empleo, que son: señor president, ¿qué se hace para
favorecer y generar empleo estable y digno? ¿Qué se hace en
defensa del Servof? ¿Por qué hay tibieza en la estabilización
del personal...

Pàg. 5082
Després, com molt bé ha dit el president, el Servof està en
una contínua reforma. A més a més, he de dir-li que es vorà
palés..., es vorà palés en la nova llei..., en la nova llei, que
probablement la tingam al llarg d’este any, com podem revertir d’una manera molt clara tot el canvi del mateix Servof.
Però també vull dir una cosa: el Servof, com a molt, fa el que
pot fer dels diners públics per a generar ocupació. Però on
hem d’incidir per a generar ocupació estable i de qualitat és
en el procés de canvi de model productiu en el qual estem
treballant, i per a això fa falta que seguim en la reindustrialització, en la internacionalització, en la innovació com estem
fent-ho des del primer moment. I el procés de canvi d’ocupació estable i de qualitat anirem veent-la a mitjà i llarg termini,
perquè este Consell està treballant per eixe canvi de transformació i transformació de model productiu que pel temps
va a vore...

El senyor president:
Moltes gràcies, conseller.

El senyor president:
Moltes gràcies...

La senyora Meco Tébar:

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
...encara que baixa l’atur, millores en el tema de l’ocupació.
(Aplaudiments)

...de orientadores laborales y expertos docentes?
El senyor president:
El senyor president:

Moltes gràcies, conseller.

Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Estañ formularà la següent pregunta. Quan vosté
vullga, senyor Estañ.

La senyora Meco Tébar:
El senyor Estañ García:
¿Cuál es el modelo en materia de empleo, señor president?

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el conseller d’economia.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Gràcies, senyor president.
Jo el primer que voldria posar en valor és que..., o tota l’economia és social o no és economia. Per tant, la presentació en
el diàleg social de l’àmbit econòmic sempre estarà ahí. I això
m’agradaria primer posar-ho en valor.

Hemos atravesado los dos años del primer Consell, tras
veinte años del Partido Popular, que, como sabemos, saqueó
La Generalitat y construyó un modelo productivo que nos
condena al paro, la desigualdad y la economía sumergida.
No es posible resolver esta situación sin atender al cambio de
modelo productivo, como recoge el punto 4 del botànic, apostando por la reindustrialización, por recuperar la agricultura,
por impulsar la transición ecológica y sobre todo avanzando
hacia relaciones laborales que reviertan la precarización
en colaboración con entidades y sindicatos, garantizando
trabajo de calidad y salarios dignos.
Tras dos años, los propios sindicatos, varias entidades, como
el observatorio de ingenieros, anuncian que se ha avanzado
poco o nada en esta cuestión fundamental para que las políticas del PP no nos sigan condenando al desempleo, la precariedad y la economía sumergida. ¿Cómo se espera corregir la
falta de estrategia en el cambio del modelo productivo en los
dos años siguientes? (Aplaudiments)
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El senyor president:

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor Estañ.

Moltes gràcies, president.

El conseller d’hisenda li contestarà.

Muchas gracias, señora Sánchez.
Situar el comportamiento ético en el centro de la acción
pública ha sido desde el primer momento una exigencia
asumida y defendida por este Consell.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gràcies, president.
Res més lluny de la realitat, realment no només tenim el
Document d’Elx; estem mesos i mesos treballant amb tots els
agents socials i econòmics per a implicar-los en un canvi de
model productiu. El canvi de model productiu l’han de protagonitzar les empreses. El nou mapa econòmic del món exigix
unes noves estratègies competitives a les nostres empreses. I
què estem fent nosaltres? Quin és eixe nou model?
Eixe nou model s’ha basar en els intangibles de qualitat, en
FDSLWDOWHFQRO´JLFHQFDSLWDOKXP¢(QGHĆQLWLYDHQLQQRvació, en increment de la productivitat per a poder aconseguir salaris millors, més estables, etcètera. És la lògica que
puguem fer això. I això ho fan les empreses i este món de
xicotetes i mitjanes microempreses necessiten l’ajuda dels
poders públics. I per això La Generalitat ha emprés este llarg
camí, que no serà de la nit al matí, però que ha de fer canviar
l’estructura productiva valenciana. Creguem que ho podem
fer i tenim la complicitat dels agents econòmics, tenim la
complicitat dels sindicats, tenim la complicitat dels empresaris. Perquè tots estem obstinats en canviar i crear un futur
SHUDOVQRVWUHVĆOOVHQXQDHFRQRPLDFRPSHWLWLYD
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, conseller.
Passaríem a la següent pregunta, ara la que formula el Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Éste es un gobierno de estabilidad, de honradez y diálogo
que ya no copa los titulares en las páginas de tribunales. La
corrupción es un virus que destruye todo el sistema inmunológico de la democracia. Y la corrupción además se asocia con
el autoritarismo que impone la opacidad, el rodillo y la ausencia de diálogo.
Por eso, junto a la sociedad valenciana estamos impulsando un
cambio de cultura política basada en la honradez, el respeto y
el diálogo democrático. Y en estos dos años esto se ha concreWDGRHQWUDQVSDUHQFLD\EXHQJRELHUQRHQHOFRQWURO\ODĆVFDOL]DFLµQLQVWLWXFLRQDOHQODHĆFLHQFLDGHODDGPLQLVWUDFLµQ\
en la participación ciudadana. Un cambio en profundidad que
afecta a los valores de la sociedad, esa sociedad valenciana
que hemos conocido, que respeta más, que está formada por
ciudadanas y ciudadanos libres, que asume la solidaridad como
un valor compartido. Un nuevo paradigma ético que genera
una nueva situación, un nuevo clima económico y social.
También para cuestiones básicas para nuestro futuro, como
son la creación de empleo y la cohesión social.
Se traduce por tanto también en buenos resultados económicos. Mañana mismo el consejo de administración de Parc
Sagunt aprobará y dará a conocer una nueva inversión por
parte de una multinacional. Con esto, la primera fase de Parc
Sagunt ha pasado en dos años de estar paralizada a solo ya
tener el 15% de suelo disponible. (Aplaudiments) Esto hace
imprescindible poner en marcha, y ya lo hemos anunciado,
Parc Sagunto y comenzar la urbanización de los 6 millones
de metros cuadrados que supone ese proyecto. Las empreVDVYXHOYHQDFRQĆDUHQOD&RPXQLWDW9DOHQFLDQD(VWDELOLGDG
KRQUDGH]\GL£ORJRVHWUDGXFHQĆQDOPHQWHHQP£VRSRUWXQLdades y más empleo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Donem la paraula a la seua síndica, Carmen Sánchez.
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD

Té la paraula la síndica del Grup Ciudadanos, Carmen
Sánchez.

Doy por formulada la pregunta. Gracias.
Quan vosté vullga.

El senyor president:
Molt bé. Moltes gràcies. No m’ha donat temps ni a descomptar-li ni un segon.
El president li contestarà a la pregunta.

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
Muchas gracias.
Bueno, señor president, en su balance de dos años de
gobierno puso en valor el esfuerzo que estaba realizando

