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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 
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lògica es pot trobar a que en Madrid siga possible executar 
totes les inversions i inclús més i a la nostra terra no?

I això és molt greu, perquè clar, nosaltres, en el nostre Estatut 
d’autonomia, vàrem blindar una inversió que corresponga al 
nostre pes poblacional amb els seus vots, els vots de Compromís, 
els vots d’Unides Podem, els vots del Partit Popular. Però si la 
inversió es pinta en els pressupostos però no s’acaba aplicant en 
la realitat, el que s’està fent és un frau, una estafa als valencians i 
les valencianes . Anem a veure alguns exemples .

Segons el nostre estatut, ens haurien d’invertir el 10,64 % de 
tot el pressupost perquè eixe és el nostre pes poblacional. 
Bé, en els pressupostos de 2020, heretats del Partit Popular, 
tenien pressupostats el 7,2 %. Saben finalment quina porció 
ens va tocar del que realment es va gastar per a fer obres i 
inversions? El 6,7 %.

Mirem a veure què passa amb els pressupostos de 2021. Es 
van aprovar l’any passat i ens varen felicitar perquè quasi 
arribaven al 10 %. Es van quedar en el 9,5 %. Però saben quin 
és el nostre pes en l’execució real? El 7 %. El 7 % no és el 
9,5 %. Ahí n’hi ha molt milions de diferència.

Els nous pressupostos que ens esta plantejant l’estat estan 
prometent un 9,3 % d’inversions. I el gran dubte és el de 
sempre, quantes d’eixes inversions s’acabaran realitzant i 
quantes acabaran guardades en un calaix. Sé que és un tema 
que pot quedar molt (inintel·ligible)   llunyà, perquè estem 
parlant de xifres, de percentatges, però darrere d’eixes xifres 
i percentatges n’hi ha víctimes, que són les persones que 
utilitzen les infraestructures a la nostra terra, com el fill del 
senyor Barrachina, que ahir ho contava.

Quan coneixem, per exemple, que el govern només ha 
executat el 9 % del 1.500 milions d’euros anunciats en el seu 
pla per a millorar les rodalies de València, no estem parlant 
només de grans xifres, estem parlant de persones que han 
de perdre diverses hores cada dia per a poder arribar a la 
seua feina, per a estudiar. Estem parlant de trens cancel·lats, 
estem parlant de retards, de vies sense electrificar, de pobla-
cions que no tenen accés a les rodalies.

Senyor president, hem de parlar clar. Els diferents governs 
centrals no només han incomplit el nostre Estatut d’autono-
mia perquè ens assignen menys recursos dels que toquen, 
sinó que també estan incomplint els mateixos pressupostos 
de l’estat quan inverteixen menys del que posa en els pres-
supostos de l’estat .

I, per això, volem saber com valora el Consell que a Madrid 
s’executen les inversions previstes i al País Valencià una gran 
part quede oblidada als calaixos.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, contestarà el president 
del Consell a les qüestions que s’han plantejat. Té la paraula 
el president del Consell, Ximo Puig .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyor Ferri .

Com vosté sap perfectament, perquè vosté forma part d’un 
grup que és un partit de govern, sap que el procés de madu-
ració dels projectes és divers i sempre el capítol d’inversions, 
sempre, té una execució tardana. Això és així, entre altres 
coses, perquè tenim una pròpia normativa de caràcter ambi-
ental, de caràcter... del propi funcionament de seguretat jurí-
dica que fa que alguns projectes es retarden. Això els passa 
a tots . Passa al Govern d’Espanya i ens passa a nosaltres 
també, i passa en l’àmbit local . Ha passat .

I a mi m’agradaria precisament que feren una reflexió sincera 
sobre esta qüestió. Perquè, primer, els pressupostos anuals, 
tal com estan previstos en estos moments, són pressupos-
tos que generen una dinàmica que ja no és la dinàmica del 
moment i crec que caldria intentar avançar-se a una nova 
situació i fer projectes de pressupostos plurianuals i poder 
d’una manera determinar clarament una execució que, a més 
a més, ha d’anar acompanyada amb reformes profundes del 
que és la llei de contractes de l’estat i una sèrie de normati-
ves, les pròpies normatives mediambientals, que, una vegada 
superats allò que són problemes reals, siguen molt més ràpi-
des, perquè, si no, efectivament l’administració no complix el 
servei fonamental, sobretot en un moment com ara de reac-
tivació econòmica, d’ajudar, de ser un motor per tal que el 
conjunt de l’economia vaja endavant.

Per tant, des d’eixa perspectiva jo valore negativament 
sempre que hi haja una execució baixa, sempre. En el 
Govern d’Espanya, en el govern de la Generalitat i en els 
governs locals, sempre. Ara bé, jo soc conscient i vosté és 
conscient, perquè forma part d’un govern, de les dificultats 
que té esta qüestió.

És certa una xifra que vosté ha donat. I això té molt a vore 
amb este debat que no és neutre respecte a la descon-
centració de la qüestió territorial. Efectivament, és cert 
que històricament –no ni un pressupost ni un altre, histò-
ricament– les inversions que, a més a més, han sigut molt 
nombroses en infraestructures en la Comunitat de Madrid 
sempre han estat en un nivell d’execució molt més alt, no 
només que a la Comunitat Valenciana, sinó que a la resta 
d’Espanya .

I ahí sí que hi ha una qüestió que és fonamental quan jo 
parle de desconcentració, i se burlen i fan... , ja ho hem vist, 
la realitat és que perquè Espanya estiga unida, siga cada 
vegada més igualitària en un sentit no igualitarista, però 
evidentment que hi haja igualtat d’oportunitats entre els 
ciutadans i ciutadanes, necessitem que es distribuïsca el 
poder. Perquè sap quina és una dada decisiva? És que més 
del 70 % aproximadament dels contractes de l’estat dels 
pressupostos directament fets des del Govern d’Espanya 
se fan a empreses residenciades a la Comunitat de Madrid. 
(Aplaudiments) I això també ajuda que realmente vagen més 
ràpides algunes obres que unes altres. Això és una realitat.

Hem d’intentar . . ., evidentment, no canviarem d’un dia per 
a l’altre tot el que és l’arquitectura autonòmica, però el que 
està clar és que cal aprofundir en l’arquitectura autonòmica 
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que diu la Constitució, cal garantir la igualtat de les persones 
visquen on visquen, i això també en termes de desconcen-
tració dels centres de poder.

Per això, jo no sé per què volen que estiga tot a Madrid. 
És que eixa és la pregunta. La pregunta no és per què 
volem que se desconcentre. La pregunta és: per què la 
dreta espanyola vol que tot estiga a Madrid? No ho entenc. 
(Aplaudiments) No ho puc entendre.

I, per tant, este pressupost que naix ara és un pressupost 
que té una gran novetat, i és que per primera vegada en la 
Comunitat Valenciana es produïx un conveni de tres mili-
ons que mai abans s’havia produït per gestionar directament 
les inversions la Generalitat . Això ens va a permetre, almenys, 
intentar definir clarament allò que és la nostra prioritat. I ja li dic 
la prioritat nostra són les rodalies en allò que ara ens competix i 
el 45 % d’eixos 300 milions se destinaran a reforçar i ampliar tot 
el que és el Tram d’Alacant en tots els seus trams que en estos 
moments estan en execució i altres que se posaran en marxa. 
I eixa és la decisió que podem prendre. Perquè sí que és cert 
que cada vegada caldria descentralitzar més en tot allò que siga 
possible també la decisió respecte a la inversió.

En definitiva, jo crec que en estos moments podem treba-
llar –i, a més a més, amb les esmenes que s’aniran produint– 
en la millora d’un pressupost que és un pressupost significa-
tivament millor a tot el que havia sigut en l’època del Partit 
Popular . Això és ben evident . Ara, cal millorar moltes coses . 
Cal millorar inversions en Alacant, que, en qualsevol cas, ja 
he dit que amb eixos 300 milions la Generalitat farà eixa 
discriminació positiva.

En qualsevol cas, jo crec que nosaltres estem relativament 
satisfets, moderadament satisfets en els pressupostos que 
s’han presentat i, en qualsevol cas, el que està clar és que 
continuarem treballant junts per tal que se porten endavant 
les execucions, sobretot en obres fonamentals que, fins i tot, 
no es fan ací en concret les obres, com és el corredor medi-
terrani, que una part fonamental no es fa a la comunitat, 
però beneficia la comunitat.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta 
que formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, la 
il·lustre diputada Ruth Merino .

La senyora Merino Peña:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, afortunadamente la situación sanitaria, gracias 
a la vacunación y a la responsabilidad de la sociedad, parece 
que... parece que está bastante controlada. Esperemos que 
siga así. Y también los sectores económicos van recuperán-
dose poco a poco .

Es lógico que durante los últimos 20 meses las prioridades 
de los ciudadanos hayan sido vencer al virus y volver a la 
normalidad . Pero a mí me gustaría saber: ¿cuáles cree usted 
que son actualmente las prioridades de los ciudadanos de 
esta comunidad? (Aplaudiments) 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Merino .

Las preocupaciones del Consell son las preocupaciones 
de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, son esas . 
¿Cuáles pueden ser más que las que inciden directamente en 
la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas?

Mire, primera prioridad, superar definitivamente la pande-
mia, porque no está definitivamente superada. Tenemos el 
90 % de la vacunación con pauta completa, pero tenemos 
un 10 % que no lo está. Y aprovecho esta oportunidad para 
pedir un esfuerzo común a toda la cámara de concienciación 
a ese 10 % que es necesario que se vacunen, por ellos, por 
sus familias y por toda la sociedad, porque en estos momen-
tos está muriendo gente por esta razón. (Aplaudiments)

Y, en segundo lugar, la agenda del Consell coincide con la 
agenda de los valencianos: reactivación económica, social 
y recuperación emocional. Y en eso se está trabajando, 
forjando ese escudo social, que ha sido una de las leccio-
nes de la pandemia. Necesitamos un estado del bienestar 
cada vez más fuerte y cada vez más capaz de dar respuesta 
a la superación de las desigualdades, por tanto, un sistema 
público de sanitario robusto, una educación pública de cali-
dad y que la protección social continúe avanzando para 
conseguir, como mínimo, en esta legislatura, llegar a donde 
deberíamos de haber estado siempre, que es como mínimo 
en la media española .

Este alineamiento se está produciendo entre la agenda del 
Consell y la agenda de los ciudadanos, como no puede ser 
de otra manera, y así vamos a continuar trabajando.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos 
per a acabar de formular la pregunta de control.


