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Al mantindre eixe quadre macroeconòmic, tots els ingressos
imputables a eixe creixement se mantenen, de manera que
nosaltres..., els nostres ingressos imputats al sistema de
finançament autonòmic no han caigut.
Però és, a més, el tram 4 del Fons COVID ens afig 500
milions per la caiguda dels ingressos propis. De manera
que, com va dir molt bé la vicepresidenta l’altre dia, «aquí es
dinero contante y sonante». I no més dèficit, que és el que
haurà de fer Euskadi i Catalunya enguany per a fer front a la
crisi. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara, amb
la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari
Compromís, il·lustre diputat Fran Ferri.

El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyor president.
Que sàpiga vosté que té el suport del seu grup parlamentari
per a demanar diàleg polític per a les solucions polítiques.
Així que, senyor president, tot el suport del seu grup
parlamentari. (Aplaudiments)
Bé, el que s’ha de sentir en estes Corts, ¿no? Hui hem
sentit que Madrid lidera Espanya. Quin dia per a dir-ho,
¿no? Quin dia per a defensar el madrilenyisme polític, per
a reivindicar-lo. Madrid lidera Espanya, sí, en caos i en
desigualtat. Per això lidera Madrid Espanya. (Veus)
Senyor president, des de Compromís volem conéixer
quines seran les línies generals dels pressupostos per a
la Generalitat –el projecte de pressupostos– per al 2021.
Sobretot, tenint en compte que estem vivint un context de
pandèmia, un context de crisi econòmica, un context de crisi
social, i per això cal potenciar més que mai les polítiques
per a les persones. I estem immersos en una autèntica
emergència climàtica sobre la qual cal actuar.
Ja no servixen les bones paraules. Si no actuem ara en este
tema, tot el que fem, totes les polítiques que duem a terme,
no les podrem ni gaudir nosaltres ni les generacions futures.
I per això, senyor president, els pressupostos han d’estar
marcats per mesures i polítiques concretes que ens ajuden
en estos moments tan difícils.
És el que venim insistint en les últimes setmanes. S’està
parlant, i molt, de qui votarà els pressupostos. I, realment,
no estem en la situació de Madrid. Si hi ha acord Botànic, els
pressupostos es podran aprovar com venim fent des de
l’any 2015.
Nosaltres el que plantegem és un altre debat. No és tant qui
votarà este pressupost, sinó a qui li servirà este pressupost.
¿El pressupost li servirà als que estan esperant una cita en el
seu centre de salut, als que estan demanant la dependència
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o una renda valenciana d’inclusió? O, per contra, ¿li servirà
als rics que, fins i tot, en la crisi estan guanyant un pastizal?
¿El pressupost li servirà al xicotet comerç i a l’autònom?
¿Li servirà a la nostra econòmica productiva, a la nostra
agricultura, a la nostra economia sostenible? ¿O li servirà
als que fan negoci contaminant el nostre entorn? Eixa és la
qüestió.
No podem pensar tant en la foto que tindrem a les Corts a
finals de desembre, quan s’aproven els pressupostos. El que
hem de pensar és en l’impacte d’eixos pressupostos en el dia
a dia dels valencians i les valencianes tots els dies de l’any.
Una altra qüestió que hem repetit des de fa temps és que
cal ser honestos. Si anem a dur endavant una sèrie de
polítiques, haurem de dir com volem pagar eixes mesures
que calen per a reactivar l’economia o per a atendre la crisi
social o l’emergència climàtica.
Per això, en l’últim debat de política general vàrem aprovar
una resolució amb dos grans propostes: la justícia fiscal,
és a dir, que pague qui més té, i la fiscalitat verda, és a
dir, incentivar els impostos i les deduccions a la transició
ecològica.
És el moment de baixar a allò concret, de fer propostes
concretes. Nosaltres ho posem sobre la taula. Proposem
crear nous trams en l’IRPF per a aquells que guanyen més
de cent quaranta mil i més de cent setanta-cinc mil euros,
tal com varen proposar els tècnics d’hisenda en la comissió
de reconstrucció. ¿Per què no ho fem? ¿Per què no fem que
aquells que més tenen aporten un poquet més en estos
temps tan difícils?
Proposem posar un impost als bancs i a les grans empreses
que tenen, durant anys i anys, desenes de pisos buits.
No pot ser que hi hagen pisos sense gent i gent sense
casa, senyor president. ¿Per què no ho fem? També és
una proposta dels tècnics d’hisenda en la comissió de
reconstrucció.
Proposem també crear un fons extraordinari per a enfortir
l’atenció primària –els centres de salut– i finançar eixe fons
amb un impost a les begudes ensucrades. Una proposta que
està, tal qual, en l’Acord del Botànic. Per què no? ¿No ens
vindria bé un suport extra de recursos a l’atenció primària a
la vegada que fomentem l’alimentació saludable?
I, finalment, si realment ens hem declarat en emergència
climàtica, no podem quedar-nos de braços creuats. La
OCDE i la Unió Europea ens espenten a desenvolupar una
fiscalitat verda, per això proposem un impost sobre l’impacte
territorial de la xarxa de grans elèctriques i un impost
centrat en incentivar el reciclatge i la separació de residus.
Senyor president, el que plantegem des de Compromís és
aconseguir més recursos, entre cinquanta i cent milions
d’euros, per als centres de salut i per a les polítiques més
urgents. El que proposem és començar a ampliar el nostre
espai fiscal en estos pressupostos i continuar fent-ho en els
següents.
Plantegem mesures concretes, propostes dels tècnics
d’hisenda en la comissió de reconstrucció, compromisos del
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Botànic, impostos vigents en altres comunitats autònomes i
avalats, per tant, pel Tribunal Constitucional. L’únic que ens
falta és la voluntat política.
Senyor president, creiem que els valencians es mereixen,
com a mínim, que tingam este debat, que deixem de
parlar de les fotos del dia que aprovem els pressupostos i
comencem a parlar de polítiques concretes que afectaran
a les seues vides. Jo li avance el suport del meu grup per
a tirar endavant estes mesures, per a seguir el camí que
portem fent des del Botànic des de l’any 2015.
Perquè, senyor president, ara més que mai necessitem
justícia fiscal i ara més que mai necessitem polítiques per a
les persones.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la pregunta plantejada
pel síndic del Grup Compromís.
Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Ferri.
Coincidisc amb vosté que estem davant d’un pressupost
especialment important. Especialment important perquè
és el moment en què el sector públic ha de posar tot
el que puga per tal de redreçar una situació econòmica
extraordinàriament difícil. És un moment, per tant, en què
necessitem que s’encerte en les polítiques i que s’encerte en
la capacitat de reactivació econòmica.
Una vegada aconseguim, poc a poc, aturar la pandèmia,
que és el gran objectiu sanitari, econòmic i social, després
hem de provocar la reactivació. I, per això, nosaltres vam
presentar l’altre dia estos 410 projectes, que són 410
projectes que volem finançar des de les distintes fonts
possibles, i, en eixe sentit, és cert que estem en un procés
de negociació amb el Govern d’Espanya i amb Europa i anem
a vore fins on arribem.
Però, ja hem començat situant projectes concrets damunt la
taula. Per tant, eixe és l’exercici de responsabilitat que s’ha
fet treballant totes les conselleries durant este mes d’agost.
A partir d’això, que formarà part del pressupost, hem de vore
també com queda el marc financer general. Ahir tinguérem
una magnífica notícia i és que este any i l’any que ve no es
van a tindre les restriccions..., que també són lògiques d’una
certa estabilització que té que haver a l’economia, però que
este any no es tindran en compte, la qual cosa signifique
que podrem avançar almenys en la seguretat de tindre els
recursos per allò que és peremptori i que és fonamental.

Pàg. 2208
Tot i tenint en compte que sempre hi ha limitacions
pressupostàries, perquè al final els impostos ixen de la gent,
de l’esforç de la gent, i, per tant, sempre hi haurà limitacions
pressupostàries i nosaltres som un govern responsable com
hem demostrat durant este temps i ho anem a fer.
I és evident, també, que, en eixe sentit, la fiscalitat ens ha
d’ajudar a complir allò que diu la Constitució i hem d’anar pel
camí de cada vegada major progressivitat, com ha fet des del
principi este govern. Este govern, des del principi, va optar
per canviar les regles del joc.
Ací les regles del joc eren que els que més tenien menys
pagaven i els que menys tenien més pagaven, eixes eren les
regles del joc. I gràcies a les polítiques, que no començaran
ara sinó que han començat des de l’inici, hem aconseguit
que un milió i mig de valencians paguen menys que pagaven
abans i altres 60.000 paguen més.
I poden pagar més, això tot es pot estudiar, tot es pot
parlar, al sí del govern que és qui presenta els pressupostos
en negociació amb tots aquells grups parlamentaris que
vullguen, molt especialment o fonamentalment, perquè és la
responsabilitat del govern, amb aquells que li donen suport
al govern.
En eixe sentit, jo crec que introduir nous impostos de
fiscalitat verda també es pot estudiar, clar que sí. Però la
fiscalitat verda a la Comunitat Valenciana no comença ara,
nosaltres fórem la primer comunitat autònoma, en els anys
80, que situà l’impost sobre les aigües residuals per garantir
que hi pogueren haver un sistema de depuració cada vegada
més adequat. I això, a més, anem a insistir en este temps.
Per tant, impostos verds ací ja n’hi ha hagut, no és tant…,
perquè moltes vegades la gent s’escarota quan pensen en
fiscalitat verda. Fiscalitat verda ací ja hi ha hagut i es pot
continuar obrint.
Tot això el que sí que s’ha de fer és amb una certa
coherència general. Perquè si en estos moments hi ha una
discussió, un debat, a nivell d’Espanya respecte a quina
fiscalitat es va a situar, seria bo que es coordinara perquè
no hi haguessen contradiccions que, finalment, acaben
repercutint en els ciutadans.
Però jo crec que, en termes generals, les línies
pressupostàries van a estar basades, per suposat, en el
que és la defensa de l’estat del benestar; la revigorització
dels serveis públics bàsics, fonamentalment la sanitat,
serveis socials i l’educació. En segon lloc, en la reactivació
econòmica, és fonamental generar un espai amable per a la
inversió i per a la recuperació, és fonamental superar este
moment de desfeta en l’ocupació. L’ocupació i el treball és
una obsessió per este govern i ho continuarà sent.
I un tercer element, vinculat també a esta qüestió, que té a
veure, sense dubte, amb la sostenibilitat. Que és bàsica i hem
de ser conscients que esta crisi, ara tan brutal, no pot tapar
eixes situacions que ja venien d’abans com és la crisi climàtica.
En definitiva, eixe és el full de ruta que va emprendre
este govern i que intentarem portar a terme amb tota la
consciència de que és un moment extraordinàriament
complicat.
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I ací no es pot fer cap tipus de maniqueisme, al meu parer.
Jo crec que hi ha un acord que sustenta al govern, hi ha un
acord de reconstrucció i es por parlar amb tot el món per
intentar aconseguir el major suport possible. En qualsevol
cas, sempre pensant en allò que és fonamental que és
l’interés de valencianes i valencians.

Eso es lo que piensa hacer el gobierno que, de otra parte, es
lo que viene haciendo hasta este momento.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Continuarem amb la sessió de control. Ara amb la pregunta
que en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana formularà el síndic adjunt, l’il·lustre diputat José
María Llanos.
Senyor Llanos, quan vosté vullga.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor president de la Generalitat, señor Puig.
¿Qué previsión tiene sobre la situación de la Comunidad
Valenciana para el próximo año?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el president del Consell.
President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Llanos.
Desde luego, en este momento, hay una gran incertidumbre,
la única certeza que tenemos es la enorme incertidumbre
que existe. Las previsiones para este año, tal como todo el
resto de países, están muy circunscritas a cómo evolucione
la pandemia.
Por tanto, ¿la previsión cuál es? La previsión es intentar
continuar esforzándonos para bajar la curva de esta segunda
oleada, trabajar de una manera lo más decidida posible para
conseguir que se refuerce el sistema de salud y –lo que le
estaba comentando ahora, hace un momento, al portavoz de
Compromís– un presupuesto que sirva a la causa general de
los valencianos.

Gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb la concreció de la pregunta per part del
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana i, a tal efecte,
done la paraula a l’il·lustre diputat José María Llanos.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor Puig, ¿previsión? Según lo que venga, solo sé que no
sé nada. En el debate de política general usted nos dibujó
un programa a futuro que incluía más de 21.000 millones de
euros hasta 2027, con 410 planes de acción.
Ya dije que planes a tan largo plazo y contando con un dinero con
el que no se dispone y una presidencia que seguro no tendrá,
no tienen mucho sentido. ¿Conocen lo del palo y la zanahoria?
Usted, eso es lo que pretende hacer con los valencianos, poner un
señuelo trampa para que le sigan votando.
Mire, lo que sí tiene sentido es que usted nos diga qué está
haciendo, qué va a hacer durante este próximo año para
afrontar de forma adecuada y fehaciente la grave crisis en la
que se encuentran los valencianos.
Usted ha dado unas ayudas a los ERTE que no han llegado
a todos ni de lejos, usted ahora aprueba las pruebas de
antígenos, como le proponía hace semanas Vox y se negaba
el señor Marzà, pero luego votan en contra de la propia
iniciativa presentada por Vox al respecto.
Nos habla de abrir los centros de salud por las tardes, pero
no tiene sanitarios suficientes. Y los sanitarios que hay los
tiene en condiciones precarísimas, explotados, sometidos,
incluso, a agresiones verbales y físicas por la situación, sin
circuitos limpios, juntándose pacientes que van a hacer
pruebas de PCR con pacientes que van a por una simple
receta o por otras patologías, con aglomeraciones en las
puertas de los ambulatorios en la calle.
Se niegan a poner, siquiera coyunturalmente, una enfermera
escolar, traspasando toda la responsabilidad sobre el COVID y
sobre el contagio a los profesores y a los padres. Ha practicado,
además, una política sanitaria que ha provocado que nuestros
cerebros, que nuestros sanitarios se hayan tenido que marchar
a otras comunidades autónomas o incluso al extranjero.
Y no nos propone ni una sola medida que solucione esta
situación en el presente, ya, ni tampoco para un futuro
próximo.
Bruselas, Bruselas, la Comisión Europea, abochorna
al Gobierno de España, de su partido y de sus socios

