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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 d’octubre 
de 2021. Comença la sessió a les 10 hores i 4 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor 
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 46. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bon dia, senyories .

Moltes gràcies als mitjans gràfics.

Molt bon dia, senyories. Es reprén la sessió. (El president 
colpeja amb la maceta)

Compareixença del president del Consell per a respondre les 
preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, 
formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:

Punt 11 de l’ordre del dia, compareixença del president del 
Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a 
la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamenta-
ris. Coneixen vostés el procediment, que està contemplat en 
l’article 173 del nostre reglament.

I, sense més preàmbuls, done la paraula a la síndica del Grup 
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María José Catalá .

La senyora Catalá Verdet:

President, consellers .

«Buenos días, Valencia». Estas son las tres palabras que 
dedicó Pedro Sánchez el pasado domingo a los intereses de 
la Comunidad Valenciana. Yo pensaba que después de los 29 
segundos de Biden no había forma más evidente de hacer 
el ridículo, pero me he dado cuenta de que con dos segun-
dos el presidente del gobierno despachó a los intereses de 
nuestra comunidad y las necesidades del presidente Puig . 
«Buenos días, Valencia». Eso es lo que dijo el señor Sánchez 
el domingo . (Aplaudiments)

Miren, evidencia algo de lo que yo ya le he hablado, señor 
Puig: su debilidad frente a Madrid. Y eso es un problema, 
porque nos hace débiles a absolutamente todos.

El último ejemplo lo tuvimos ayer en el Senado. Su gran 
anuncio en el debate de política general fue que iba a soli-
citar al Gobierno de España que nos cediera la competen-
cia en Cercanías . (Mostra un gràfic) ¿Sabe qué es esto, señor 
Puig? Esto son los votos del Partido Socialista a una moción 
que pedía esa transferencia de competencias. 110 «no», de los 
cuales tenemos al señor Lerma, tenemos a la señora Edo, la 

señora Bueno... Tenemos a todos sus senadores. ¿Habló usted 
con sus senadores, habló con el señor Lerma para que apoyara 
su gran anuncio, el anuncio estrella del president del debate de 
política general? Evidentemente no, señor Puig. Debilidad.

Mire, vamos a hacer un repaso a la gestión de su gobierno. A 
la consellera de transparencia le pagamos por ir a manifesta-
ciones pancatalanistas .

La consellera de universidades, la descentralizada, es la 
muestra más evidente de que usted no cumple lo que pide.

El señor conseller de infraestructuras... Si usted le pusiera 
tanto énfasis al corredor mediterráneo o al Puerto de 
Valencia como el que le pone a promocionarlo orgánica-
mente, nos iría como un tiro, señor Puig. (Aplaudiments)

Mire, la consellera Mollà, la señora que está ausente. Mi 
favorita. La señora ecologista que pone pastillas de cloro en 
las acequias, pero que se dedica a boicotear la ampliación 
del Puerto de Valencia. Eso sí, del agua ni hablamos, porque 
defender los intereses hídricos de esta comunidad no es 
lo suyo . (Aplaudiments) Tampoco lo suyo, ¿eh, señor Puig? 
Tampoco lo suyo, porque el fin de semana tampoco ha sido 
exitoso en esta materia. Tampoco ha sido exitoso.

El señor Climent... Usted tampoco sabe muy bien qué hacer 
con él, con lo cual no lo vamos a comentar .

La señora Barceló ha presentado en cuatro ocasiones el 
mismo proyecto, el del clínico . En cuatro ocasiones . Cuatro .

El señor Marzà ya no quiere ser conseller de educación, 
con la ilusión que le hacía. Ahora quiere ser síndico, ¿eh? 
(Aplaudiments) Con la ilusión que le hacía. Le hacía ilusión.

A la señora Bravo se le salen volando los hospitales, fantás-
tico. Los hospitales de campaña.

Al señor Soler no le llega la camisa al cuello después del fin 
de semana: ni población ajustada, ni fondo de compensa-
ción, ni deuda histórica. ¿Nada, señor Soler? ¿Nada? Xe, res?

El señor Illueca. El señor Illueca tiene la titánica labor de supe-
rar a su antecesor: cero viviendas de promoción pública en siete 
años. A ver cómo lo hace usted, señor Illueca. (Aplaudiments)

La señora Oltra, con evidentes problemas de gestión... 
Vamos a dejarlo aquí.

Y usted, señor Puig, descentralizando España . Usted se 
dedica a descentralizar España . Mire, el gobierno ignora 
los intereses de nuestra comunidad, pero usted se dedica a 
descentralizar España .

Mire, señor Puig, le voy a decir una cosa. El fin de semana 
usted lo resumió en: «Vamos a pelear por utopías como la 
España descentralizada» . Mire, usted no ha entendido nada . 
La utopía del president de la Generalitat no tiene que ser 
pelear por la España descentralizada. La utopía tiene que ser 
combatir la pobreza, señor Puig.

¿Cómo va usted a combatir la pobreza?

Muchas gracias . (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la primera part de la pregunta de 
control, és el moment d’escoltar la contestació per part del 
president del Consell, al qual done la paraula en este acte.

Quan...

El senyor president del Consell:

Molt bon dia, molt excel·lent president de les Corts .

Senyories .

Aprofite este inici d’esta intervenció en este ple per tal 
d’enaltir un aniversari fonamental per a la història de 
la nostra convivència. Ahir fa deu anys del final d’ETA. 
(Aplaudiments)

3.000 atemptats, 854 morts, més de set mil víctimes... Sense 
dubte, eixe era el pitjor desafiament que tenia la democrà-
cia espanyola. Tanmateix, la fortalesa del nostre sistema 
democràtic el va superar, amb l’estat de dret, amb la unitat 
dels demòcrates i amb la convicció que hi havia una causa 
comuna i que junts érem més forts.

El final d’ETA deixa clara una lliçó: no és l’afany de venjança 
ni tampoc el partidisme allò que contribuïx a les causes 
més nobles i més importants de la societat. El final d’ETA 
deixa una altra lliçó: les víctimes, les que han patit, merei-
xen memòria, justícia i reparació. Els esforços de milers de 
persones i d’un govern convençut, a pesar de les múltiples 
dificultats i de tots els entrebancs, aconseguiren la pau. Ni 
equidistàncies, ni desmemòria, ni cap altre objectiu que no 
siga la pau, la convivència i la reconciliació.

Este és un moment de serena alegria per a tots els demòcra-
tes . Per a tots els Miguel Àngel Blanco, per a tots els Ernest 
Lluch, Manuel Broseta o Tomás y Valiente, i sobretot per a 
totes les víctimes anònimes. Des del record a elles, segui-
rem treballant des del diàleg per la pau, la unitat i la concòr-
dia . (Aplaudiments)

Senyora Catalá. La veritat que, no sé, per moments pensava 
que estàvem escoltant una tertúlia, estàvem escoltant un 
seguit d’acudits... La veritat és que no sé, sincerament. Jo no sé 
realment si això de veritat és que ha tornat el PP. Si el que signi-
fica tornar el PP és el que hem vist estos darrers dies i estos 
comentaris graciosos d’este matí, doncs la veritat és que no és 
una bona notícia per a la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

Mire, respecte a la seua pregunta li he de dir que el Consell, 
evidentment, està fent una gestió raonablement bona dins 
de les circumstàncies que hem patit. Només vull fer-li una 
altra vegada esment als indicadors reals de com avança la 
societat en la reactivació econòmica i sobretot als indicadors 
des de la perspectiva de la superació de la pandèmia.

Nosaltres, efectivament, l’objectiu que té este president, que 
té este govern, sense dubte, és acabar amb les desigualtats, 
no cap altre. Vosté no sé d’on ha tret que eixa va ser la meua 

reflexió este cap de setmana. No hi ha cap altre objectiu del 
president de la Generalitat que no siga acabar amb les desi-
gualtats profundes que viu la societat valenciana (aplaudi-
ments) després de vint anys d’actuacions favorables, precisa-
ment, a les desigualtats .

I superar algunes de les grans herències, com per exemple la 
seua, la seua en primera persona. 8.600 xiquets condemnats 
a estudiar en barracons estructurals, una retallada de 5 .000 
professors... Ara tenim 10.000 professors més i el 2023 
acabarem amb el barraquisme escolar. (Aplaudiments) Eixa és 
la realitat dels fets.

Em parla de la pobresa . Bé, evidentment, eixe és el gran 
repte que tenim. Però, clar, resulta que s’ha multiplicat per 
tres les persones ateses en la dependència, 115.000 front 
a 41.000. I s’ha multiplicat per nou la dotació de la Renda 
Valenciana d’Inclusió.

Eixe és el nostre compromís, anar treballant poc a poc per 
acabar, superar les desigualtats, i sobretot acabar amb la 
pobresa infantil. És el repte d’este govern.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Per a acabar de formular la pregunta de control, done la 
paraula a la síndica del Grup Parlamentari Popular .

La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, president .

Señor Puig, el mayor homenaje que puede usted hacer a las vícti-
mas de ETA es no pactar los presupuestos con Bildu. No presu-
puestos por presos políticos. (Aplaudiments) Si ustedes realmente 
se creen el discurso que acaba de hacer usted aquí, no pactará 
los Presupuestos Generales del Estado su partido a cambio de 
los presos de ETA. No lo harán. Así que a ver si se aplican el 
cuento de lo que ha dicho esta mañana usted aquí en su partido.

Mire, le voy a presentar a alguien . Mire, le voy a presen-
tar a Simón. (Mostra una fotografia) Simón es el rostro de 
la pobreza. No sé si lo vio el fin de semana pasado. Dice lo 
siguiente: «Somos figuras del paisaje urbano. Por la noche 
huele a pobre. Hacen falta más médicos y trabajadores 
sociales y menos Sénecas», señor Puig. Aterrice usted. No es 
usted Séneca. Déjese de descentralizar España. Dedíquese a 
la pobreza de la Comunidad Valenciana .

Tiene usted mil ejemplos. «Cáritas carga contra vivienda por 
excluir a las familias sin recursos». ¿Telemáticamente, señor 
Illueca, las familias sin recursos tienen que pedir la ayuda? ¿Y 
la brecha digital que hacemos con ella?

«La desigualdad en la Comunidad Valenciana crece y vuelve 
a los peores niveles de la gran recesión». «La comunidad a 
la cola de España en la concesión del ingreso mínimo». «La 
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Comunidad Valenciana, la segunda de España con la tasa 
más alta de pobreza severa .»

Señor Puig, la utopía no es descentralizar España . La utopía 
es combatir la pobreza en la Comunidad Valenciana. Le 
voy a decir lo siguiente, y contésteme ahora sin acudidos 
ni mirando el retrovisor, señor Puig. ¿Cómo piensa usted 
combatir la pobreza en la Comunidad Valenciana? No me 
hable de lo que han hecho o de lo que no, hábleme de lo 
que va a hacer, señor Puig. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a acabar de contestar a la qüestió plantejada, té la 
paraula el president del Consell Ximo Puig .

Quan vosté vulga, president.

 
El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

El que fem des del primer dia que estem en este govern és, 
precisament, treballar per la superació de les desigualtats. I 
li he donat dades concretes. Per què hem fet la Llei valen-
ciana d’inclusió? Precisament per això. Per què estem avan-
çant amb la implantació de l’ingrés mínim vital? Per què 
s’està treballant precisament per superar les desigualtat? És 
tot allò que estem fent cada dia.

Però, respecte al finançament, que vosté parlava al comen-
çament, només vull dir-li això. Mire, jo no he de demostrar la 
feblesa o la grandesa. Això són xorrades monumentals. Jo no 
estic en això, jo estic intentant defensar sempre els interes-
sos valencians .

Mire, el que és una realitat és que si nosaltres, este govern, 
té tan poca capacitat d’influència, si este govern resulta que 
no pinta res, com vosté diu i tal, com és possible que en tota 
la història siga el moment que més inversió hi ha de l’estat a 
la Comunitat Valenciana? (Aplaudiments)

I després, senyoria, però si ara diuen que volen presentar 
esmenes . Si van presentar esmenes una vegada . Es van atre-
vir a presentar-li esmenes al senyor Rajoy, esmenes per més 
de cent milions, tampoc no eren molts, però més de cent 
milions . Es van aprovar 100 .000 euros . Per tant, escolte, 
(aplaudiments) lliçó, cap. Defensa al valencianisme total, i 
defensa de la lluita contra la pobresa infantil..., mai poden 
ser vostés precisament qui d’això ens donen cap lliçó.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Demana la paraula l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez .

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias, presidente .

Señor Puig, usted confunde los presupuestos con la ejecu-
ción. La ejecución de los presupuestos del año pasado 
fue un 16 % en la Comunidad Valenciana. Un 16 % en la 
Comunidad Valenciana .

Pero hablemos de presupuestos. Ustedes, con el jolgorio que 
los caracteriza, han tirado ya el confeti de los presupuestos 
generales del estado con una carga impositiva de 17.000 millo-
nes para los españoles . Y nos ha colocado a la Comunidad 
Valenciana en el lugar número 13 en inversión por habitante.

Yo le pregunto, usted hace unos años, cuando la comunidad 
estaba maltratada en los presupuestos generales del estado 
adoptó la postura del frentismo y la confrontación y se fue a 
los tribunales. Echó el día con la consellera Bravo en Madrid 
ante el Tribunal Constitucional por 1.329 millones. Hoy 
vamos a recibir de transferencias del estado 4.036 millones 
menos. Y yo le pregunto, ¿va a ir usted a la justicia también? 
(Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, president .

Estem acostumats. Fa cinc anys que el senyor Ibáñez ens 
delecta amb eixes xifres imaginades que no tenen res a veure 
amb la realitat. Però jo sí que voldria dir una cosa. Miren, 
vostés, mai en la història, i menys quan el Partit Popular 
governava, hem tingut la distribució territorial del 9,3 en 
inversions directes més 300 milions de conveni que ens va 
a posar justament al nivell del pes de la població valenciana. 
Mai de la vida . (Aplaudiments) Mai de la vida .

Per tant, no facen el ridícul. No facen el ridícul. Vostés no 
tenen cap autoritat. Si cada volta que toquen un tema, este, 
el de la corrupció i tal sempre és un boomerang contra 
vostés, perquè els trauen les xifres i acabem fatal. Per favor, 
amb el respecte personal que mereixen tots vostés, com a 
partit fan el ridícul. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Té la paraula l’il·lustre diputat Barrachina.

Quan vosté vulga, senyoria.

 
El senyor Barrachina Ros:

Gracias, presidente .
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Exactamente es el 4,3 % según Seopan, según los licitadores, 
lo que el estado dedica aquí. Por tanto, es verdad, es cierto, 
señor Puig, lo que afirma nuestra síndica. Su pérdida de 
poder nacional es evidente. Tuvieron un congreso aquí del 
que tan solo salieron peajes y contagios de coronavirus.

Ayer los suyos en el Senado lo desacataron. Usted perdió 
110 a 0 dentro del grupo socialista cuando se pedía la 
competencia de cercanías para paliar ese caos absoluto que 
dicen sus socios cuando nos retiran 100 trenes en la comu-
nidad valenciana. 900 maquinistas menos en toda España 
mientras usted bate su récord con 118 asesores y Pedro 
Sánchez su récord propio con 764 asesores .

Y yo le pregunto, señor Puig, ¿volverá a hacerse la foto 
recordando que la supresión del peaje en la AP-7 va a traer a 
la Comunidad Valenciana caridad debida a todos? ¿Volverá a 
hacérsela cuando impongan peajes en las autovías construi-
das por el Partido Popular? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Barrachina .

Contestarà la vicepresidenta del Consell, a la qual done la 
paraula .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

De veres que són vostés agosarats. Vostés parlant de 
congressos celebrats a València? Vostés? De veres? Vostés 
celebraren un congrés a la fira de València que ens ha 
tocat anys i anys per a que vostés pagaren el compte. 
(Aplaudiments)

Venen a la plaça de bous de València, ahí eufòrics tots. 
Conviden a gent. Mare meua, l’escabetxina que han fet! 
Ve Sarkozy i l’endemà pam, sentència! Corrupte. Saluda el 
primer ministre d’Àustria, senyors. I pam, fora! (Veus) I fan 
vostés un panegíric, un panegíric  El senyor Schulz, sí, també 
ha passat a millor vida. Quina llàstima, un altre per corrupció.

I després fan un panegíric de la senyora Rita Barberà. 
I ahir encausen i processen tota la cúpula de vostés . 
(Aplaudiments) Per l’amor de Déu . Miren, de veres, una cosa 
sí que és d’agrair, la seua sinceritat, perquè la gent que 
confia en vostés ja sap el que els espera: sanguanguerio i 
corrupció.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb 
la pregunta que formula en nom del Grup Parlamentari 
Compromís el síndic, l’il·lustre diputat Fran Ferri . (Veus) 
Senyories, escoltarem amb silenci . Escoltarem amb silenci . 
(Veus)

Quan vosté vulga, senyoria.

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .

Abans que res, senyories, vull començar la meua intervenció 
fent referència a un fet molt greu que ha passat recentment, 
i és que la setmana passada una jutgessa va decidir que 32 
llibres de temàtica LGTBI no podien estar en algunes esco-
les de Castelló de la Plana, llibres com este, que és meu, que 
parlen d’autoestima, que parlen de diversitat. I davant d’això  
Sí, d’autoestima, senyor  Si vol li’l deixe després i se’l llig, que 
li anirà molt bé . Li anirà molt bé . (Aplaudiments) Home, un 
poc de respecte .

I, davant d’això, volia enviar tres missatges . El primer, 
als homòfobs i als propagadors de l’odi: sou una autèn-
tica minoria dins d’una societat avançada i plural com és la 
valenciana .

El segon al principal partit de l’oposició: la lluita LGTBI, 
senyora Català, no es onejar una bandereta LGTBI de l’arc 
de Sant Martí una vegada a l’any i la resta de l’any pactar 
amb homòfobs o permetre que persones del seu grup facen 
comentaris com els que fan. (Aplaudiments) Homòfobs que 
s’alegren que retiren llibres com este de les escoles de 
Castelló. Estaria bé que deixaren de blanquejar el feixisme i 
estaria molt bé i si és possible i no té massa molèstia que en 
la pròxima campanya electoral deixaren també de blanque-
jar capitals.

I el tercer missatge, a la jutgessa i al conjunt del poder judi-
cial: estes són les Corts Valencianes, ací representem el 
poble valencià. Som el parlament que va aprovar la Llei 
LGTBI, esta Llei LGTBI que protegeix els nostres drets. I, 
en una democràcia, les lleis que aprovem ací es respecten, 
s’apliquen i es compleixen. I això és el que defensarem des 
del meu grup .

I ara, senyor president, la pregunta . Des de Compromís 
volem saber com valora que fins a juny el govern central 
només haja executat el 16 % de les inversions previstes al 
País Valencià als pressupostos generals de l’estat de 2021 . 
Això què vol dir? Que per cada 100 euros que ens van 
prometre en un paperet que es diu pressupostos general de 
l’estat, el que s’ha gastat de forma efectiva és 16, 16 de cada 
100 euros .

I, arribats a este punt, algú pot dir que clar, que això és 
normal, que passa a totes les autonomies. Però passa una 
cosa. És que esta situació no li passa a tot el món. El govern 
central només ha executat 16 de cada 100 euros als pressu-
postos per als valencians, però saben quants n’ha executat, 
per exemple, el govern central per al comunitat de Madrid? 
41 de 100 . Per als valencians 16, per als madrilenys 41 .

I encara n’hi haurà algú que dirà que això és un problema 
puntual d’enguany i potser posen com a excusa el COVID o 
la pandèmia, però resulta que és una situació que es repe-
teix any rere any. Tots els anys ens diuen que invertiran uns 
diners en la nostra terra i tots els anys inverteixen menys .

I a Madrid curiosament passa tot el contrari. Tots els anys 
inverteixen tot el que han posat als pressupostos i alguns 
anys, fins i tot, inverteixen més, executen més del que havien 
pressupostat. Aleshores, quin és el motiu? Quina explicació 


