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Per tant, atenció el que estem diguent, perquè resulta que,
com ha dit molt bé crec que el president, resulta que quan
parlem d’unes coses ací, ens oblidem allà.
En este moment, estem pel bon camí perquè amb el fons
COVID van canviar les coses i amb el fons de 13.000
milions estem treballant amb el ministeri perquè hi haja un
repartiment que tinga a vore amb la lògica de la població.
Ho aconseguirem? No aconseguirem? Són 17 comunitats
autònomes, moltes d’elles on estan vostés que estan en
contra...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
…d’eixa solució. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuarem la sessió de control. Ara, amb la pregunta que
formula el síndic del Grup Parlamentari Compromís, l’il·lustre
diputat Fran Ferri.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, president.
Senyor president, el passat dilluns a la ciutat de València
el món semblava estar al revés. Els nazis passejaven pels
carrers, pels nostres barris i els veïns i les veïnes estaven
tancats a les seues cases. Els feixistes, sense cap problema,
fent apologia de l’assassinat de Guillem Agulló, i els
demòcrates, retinguts, identificats i, fins i tot, detinguts.
Per això voldria començar la meua intervenció fent un
reconeixement públic, important, a la gran resposta
democràtica dels veïns i veïnes del barri de Benimaclet.
(Aplaudiments)
Una resposta cívica davant l’odi dels nazis, però també
volem fer una crida a tots els poder públics perquè el que
va passar el dilluns passat mai més torne a passar. Mai més
nazis en els nostres barris i mai més nazis en els nostres
carrers. (Aplaudiments)
I ara, sí, senyor president, hui des de Compromís volem
saber, com valora el Consell que el Ministeri d’Hisenda
no haja acceptat la proposta valenciana d’un fons
d’anivellament que compense l’infrafinançament dels
valencians i valencianes?
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I li faig esta pregunta amb la sorpresa, que últimament
observe, de que quan des de Compromís li fem alguna
pregunta, des d’alguns s’interpreta com una tensió o un
trencament, paraules, jo crec, que massa grosses des del
meu punt de vista. I em sol vindre al cap una paròdia de Las
Meninas –un grup, no és de Las Meninas antigues– que es va
fer viral fa un parell d’anys on la infanta Margarida li deia a
Velázquez: Tenemos que inventarnos dramas.
Estarem d’acord, senyor president, en què el veritable drama
no el vivim ací a les Corts cada dijous quan jo li faig a vosté
una pregunta sinó que el viuen els valencians i valencianes
en esta crisi social, econòmica i climàtica. El drama el viuen
els treballadors i treballadores que tenen por de perdre la
seua faena, que no entenen que estan en l’atur i que no en
troben. El drama el viuen les persones malaltes cròniques
que tenen por de que se sature el sistema de salut públic. El
drama el viuen el xicotet comerç que veu com les vendes no
es recuperen o els joves que veuen cada vegada més lluny la
seua emancipació.
El drama el viuen tants valencians i valencianes amb estos
moments d’incertesa i desesperació. I eixos mateixos
valencians i valencianes el que li demanen als poders públics,
precisament, és que peguem un pas al front, que donem
certeses, que donen seguretat, que donen tranquil·litat, i en
eixa línia és la que treballa el govern del Botànic.
Per això, és una gran notícia el pas que es va anunciar este
dimarts d’anunciar la recuperació del departament de sanitat
de Torrevella. Enhorabona consellera, enhorabona Consell,
per donar esta notícia i per posar de manifest que la sanitat
és un dret i que no pot ser mai un negoci. (Aplaudiments)
És el moment, senyor president, d’enfortir els serveis públics,
clar que sí, perquè són la garantia de donar certeses i
seguretat a les persones. La certesa de que, per molt greu que
siga la crisi, els nostres xiquets i xiquetes continuaran tenint
aules dignes; que, per molt greu que siga la crisi, hi haurà una
metgessa que t’atenga encara que no tingues la butxaca plena
de diners; la certesa de que, si et van mal les coses, tindràs
una renda valenciana que t’ajudarà en eixe moment.
Però, com ja hem dit altres vegades, este govern treballa
amb una mà nugada a l’esquena i és per la falta de
finançament, ens falten recursos per garantir els drets de
la ciutadania. Per això, des de Compromís, volem centrar el
debat no només en com repartim la despesa sinó també en
com s’augmenten les ingressos i ahí tenim el debat que s’ha
obert sobre els ingressos i els impostos.
Per cert, també parla d’això –vam parlar la setmana passada,
continuarem parlant d’això, hui ha parlat el senyor Cantó–
també parla l’FMI, ja ho ha dit vosté. Precisament, l’FMI el
que diu és que s’han de pujar els impostos als més rics, que
és precisament el contrari del que estan fent en Madrid el
Partit Popular i Ciudadanos, (aplaudiments) que, a més, no
contracten metges ni personal sanitari.
Doncs, mire, li diré una cosa, li diré una cosa a la dreta, no
és el nostre model, no ens faran vostés madrilenys en eixe
aspecte, no ens faran madrilenys. (Aplaudiments)
Però també necessitem una reforma urgent del sistema de
finançament i no ens quedem en l’abstracte. Estem parlant
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de si volem millors escoles i més professors, estem parlant
de més inversió en centres de salut i en metgesses, parlem
de si volem més prestacions socials o més suport a les
empreses, més suport als autònoms.
Per això, la comissió mixta de les Corts i el Consell van
assumir la proposta de Joan Baldoví al Congrés, la d’un fons
d’anivellament, que realment el que és, és un fons d’igualtat.
Un fons que garantiria, com a mínim, que els valencians i les
valencianes tinguem els mateixos ingressos que la mitjana
de l’estat, ni més ni menys. Això es igualtat, és que només
estem demanant igualtat.
En el Consell de Política Fiscal i Financera, el conseller va
defensar molt bé eixa proposta de fons d’anivellament,
però no va obtindré, malauradament, el suport del govern
central. Si no es crea eixe fons d’igualtat, no només s’estarà
incomplint un acord unànim d’estes Corts, no només s’estarà
incomplint un acord d’investidura a Madrid amb Compromís;
s’està incomplint amb els valencians i les valencianes.
I, si això passa, no tenim ningun dubte de que este govern,
el govern del Botànic, estarà al costat de les escoles, dels
centres de salut, de les empreses, dels autònoms, de les
persones dependents. Estem convençuts d’això perquè
estem convençuts de que, per a este Consell, lleialtat mai vol
dir submissió.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Ferri.
Una vegada formulada la pregunta pel síndic del Grup
Parlamentari Compromís, escoltarem la resposta per part del
president del Consell.
Li done ja la paraula al molt honorable president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Ferri.
Li agraïsc, com sempre, la seua pregunta i el seu to, com
sempre, i el seu tarannà personal.
Crec que malgrat diferents apreciacions –que les poden hi
haver i les hauran, afortunadament, perquè som defensors
de la diversitat i de la pluralitat– jo crec que el Consell de
Política Fiscal i Financera canvià completament l’escenari
financer d’excepcionalitat per al 2020-2021.
En concret, l’any 2021 la Generalitat disposarà d’un
finançament rècord que, si tenim en compte el dèficit
autoritzat, arribarà als 13.800 milions, una xifra 4,1% més
que enguany, malgrat la caiguda d’ingressos pressupostaris.
Per primera vegada, el Govern d’Espanya ja no veu en les
autonomies unes administracions que gasten, quan no
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malbaraten, diners públics sinó que són responsables perquè
són corresponsables de l’estat del benestar i, sobretot, de
tres pilars de l’estat del benestar: la sanitat, l’educació i la
protecció social, que són les comunitats autònomes qui les
gestionen.
Per tant, el debat sobre la insuficiència financera és un debat
fonamental a l’hora de plantejar el que ha de ser el futur del
país, no ja només perquè ens capfiquem nosaltres de que
tenim una situació difícil sinó que realment eixa és la gran
qüestió. I, en eixe sentit, és veritat que el govern ha posat
damunt de la taula una proposta que garantix recursos
extraordinaris i que per nosaltres, en este cas, com ha vingut
sent des de la pandèmia, ens beneficia.
La Comunitat Valenciana, en este sentit, guanyarà 3.300
milions i això va a servir, precisament, per allò que diu vosté,
per fer unes polítiques en favor de les persones, que és el
que estem fent. I això significarà que front al paradigma de
les retallades de la crisi anterior ara hi ha el paradigma de la
defensa de l’estat social, i eixa és la qüestió.
I eixos 3.300 milions vénen dels 942 corresponents als
lliuraments a compte que no es veuran afectats per la
crisi malgrat la caiguda d’ingressos, els 1.234 milions de
transferència extraordinària i 1.121 milions d’increment
del dèficit autoritzat. Estos recursos addicionals inclouen
l’equivalent dels diners que hem rebut ja este any pel fons
COVID no reemborsable
Mai hem tingut un fons extraordinari amb diners que hagen
arribat al marge del sistema de finançament, això ens ha
permés donar resposta a les necessitats de les ciutadanes i
de les empreses. Un fons no reemborsable que, per primer
vegada, s’ha distribuït bàsicament per la població, no com
volien altres comunitats autònomes –com abans ha fet
referència el conseller.
Per tant, comença a hi haver un poc de llum al final del túnel,
un tracte diferencial. Però, efectivament, hi ha que anar a
allò estructural i en això hi ha que anar treballant i, per això,
necessitem una majoria suficient en les Corts Espanyoles,
en el Congrés dels Diputats, per tal de donar el canvi que és
absolutament imprescindible.
Mentrestant no arribe, el que és evident és que el govern
valencià no va a retallar i el govern valencià va a continuar
avançant en l’estat social, va a continuar. I això sí que li ho
puc garantir amb tota claredat.
Per tant, sí que hi hagut un canvi de posició, hi ha que ser
honestos, és aixina. Primer, nosaltres, al començament de la
pandèmia vam demanar liquiditat avançada i es va produir,
vam tindre i hem tingut este any 3.000 milions en liquiditat
per fer baixar el període mitjà de pagament a 27 dies, és la
xifra més positiva que hem tingut.
En segon lloc, demanàrem un fons especial i es va aprovar
el fons no reemborsable, del qual rebrem més de 1.450,
amb els 72, més de 1.500 milions d’euros. En tercer lloc,
plantejàrem eixe Plan Marshall que finalment ha estat
realitat i la comunitat autònoma va participar, com altres
del país, va participar directament en esta qüestió. Ja tenim
eixos 400 projectes i més que es poden fer d’acord, també,
amb la cooperació publico-privada i en altres àmbits.
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En quart, exigírem també oxigen financer per al 2021 i
rebrem els mateixos recursos com a mínim –rebrem més,
però com a mínim rebrem això–. Vull dir-li que..., vull
anunciar, a més, que el pla Ria, que anirà directament a les
comunitats autònomes, significarà entre nosaltres prop
de 1.000 milions d’euros. Per tant, això també ens ajudarà
a fer possible que l’estat de benestar estiga cada vegada
més potent i, al mateix temps, facilitar el creixement de
l’economia, que és fonamental, l’ocupació, que és bàsica.
És cert que hem d’afinar, gastar bé i ràpidament –tal com diu
la Unió Europea– ho hem de fer amb la màxima eficiència.
I, sobretot, que servisquen per a reformes estructurals de
digitalització, de sostenibilitat, que són fonamentals.
Ahir l’FMI deia el que hem dit vosté i jo abans, però, a més
a més, també hi havia un informe d’Intermón Oxfam que
és molt important i és que es produix amb la crisi una nova
divergència, una nova desigualtat i això és el que hem de
combatre ací en la Comunitat Valenciana.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control. Ara escoltarem la
pregunta que formula el síndic adjunt del Grup Parlamentari
Vox Comunidad Valenciana, l’il·lustre diputat José María
Llanos. (Veus)
Senyor...
El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor president, ¿qué poder de negociación tiene la
Comunidad Valenciana en España tras el último Consejo de
Política Fiscal y Financiera?
Gracias.

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

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Llanos.
La verdad es que me sorprende un poco, desde su
perspectiva, hablar en este planteamiento. Porque un
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partido que nace y vive de la recentralización, no entiendo
yo cómo plantea usted esta dinámica.
Pero, en cualquier caso, la Comunitat Valenciana –
como he explicado en la anterior intervención– ha
avanzado sustancialmente para mejorar el estado social
en la Comunidad Valenciana. Así hemos trabajado y así
continuaremos trabajando. No sé a qué se refiere cuando
habla de ese poder de negociación, yo creo que el poder
de negociación es defender el interés general de los
valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la pregunta que formularà l’il·lustre
diputat José María Llanos en nom del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Viva el Rey y viva la división de poderes y la independencia
del Poder Judicial frente al manejo vergonzante e ilegal del
PSOE y Podemos, que también gobiernan en la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Señor Puig, usted puede hacer demagogia e ir siempre a
los mismos mantras, como dije, pero nosotros defendemos
aquí a los valencianos, porque estamos aquí, y en donde
estuviéramos en cada momento defenderíamos a los
valencianos.
Mire, con las ganas que teníamos de que se reuniera el
Consejo de Política Fiscal y Financiera para desbloquear
la injustificada situación de paralización de la financiación
autonómica, por fin se reúne y vaya, nuestro gozo en un
pozo.
Esta claro que el señor Soler siempre está contento, le
digan sí, no, todo depende, veremos, luego o le doy con
la puerta en las narices, él siempre está contento. Pero
¿usted está contento, señor Puig? Pues hoy, parece que
sí, que está muy contento. Sus socios parece que no. En el
Congreso, Compromís le está amenazando, no sé si con la
boca pequeña, de no aprobar los presupuestos si la ministra
Montero no nos concede la nivelación horizontal y/o el
déficit asimétrico.
Pero los valencianos tampoco estamos contentos, desde
luego nosotros no lo estamos y los ciudadanos tampoco.
Está claro que el actual sistema de financiación genera un
reparto desigual y arbitrario de recursos entre regiones, por
cierto, buenísima razón para cambiar el modelo autonómico.
Pero, bueno, estando así las cosas, haga usted algo por los
valencianos, señor Puig.

