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menos un buen hermano, porque la primera medida es crear 
el Observatorio valenciano de precios para evitarse multas 
como los 43.000 euros de sanción que su familia y su clan, 
por pactar precios, por elevar costes, inflación a À Punt que 
pagamos todos, le cayó como condena.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

El senyor Barrachina Ros:

¿Le parece razonable seguir creando chiringuitos y 
nombrando asesores? Tiene a su mano derecha camino del 
banquillo nombrando el vigésimo asesor…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

El senyor Barrachina Ros:

…, el asesor número 20. ¿Le parece razonable prometer 2 
asesores y nombrar a 20?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Barrachina Ros:

Claro, la distancia entre 2 y 20… (El president desconnecta el 
micròfon de la trona)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies, senyoria! 
(Aplaudiments)

Senyories! Senyories. Té la paraula l’honorable consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Gràcies, senyor president.

Senyor Barrachina, d’entrada li vaig a dir, com a persona 
decent, que bromejar amb una guerra, amb una intervenció 
militar que està costant vides humanes (veus) ...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories! 

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

...diu molt de vosté i del seu partit. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor!

 
La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

I vostés demostren una irresponsabilitat,...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, un segon, consellera.

Pot la consellera contestar en silenci la pregunta que s’ha 
formulat? És que...

 
La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

...tenen un nivell d’irresponsabilitat criticant l’Observatori de 
preus, quan tots els contractistes, les empreses, les adminis-
tracions públiques, estem patint precisament la pujada de 
preus i hem de revisar la contractació pública i tirar endavant 
precisament amb les obres, amb els serveis públics i també 
amb el dinamisme que genera en les empreses l’economia i 
l’ocupació esta qüestió. Aixina que vagen-se mirant de quin 
costat estan vostés, si precisament de la demagògia barata o 
de les empreses valencianes. (Veus i aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb 
la pregunta que (veus) en nom... Senyories, podem conti-
nuar? Continuarem amb la pregunta de control que, en nom 
del Grup Parlamentari Compromís, realitzarà la síndica, la 
il·lustre diputada Papi Robles.

Quan vosté vullga, senyoria.

 
La senyora Robles Galindo:

Gràcies, president.

Bon dia, president.
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Pensava que mos havíem llevat les mascaretes i ressona que 
ens hem llevat altres coses este matí, però bé. (Aplaudiments)

Senyor president, anem a intentar tornar les coses a un espai 
de diàleg que jo pensava que era este parlament.

(Veus) Ara fa tres anys...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, senyoria.

Senyories, les persones que tinguen necessitat de parlar 
poden abandonar l’hemicicle i fer les conversacions que 
siguen oportunes fora de l’hemicicle, però, mentre estan 
ací, demane educació i respecte per a l’oradora, l’orador que 
està en l’ús de la paraula. Si no ens respectem nosaltres, com 
anem a demanar respecte d’este Ple?

Disculpe la interrupció senyoria. (Veus)

Senyor David García, té algo a dir-nos? Podem continuar? 
(Veus) Podem continuar?

Disculpe la interrupció, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

Gràcies, senyor president.

Ara fa tres anys a les urnes els valencians i les valencianes 
vam dir que volien més Botànic, més Botànic. Han passat 
tres anys. I nosaltres hui considerem que és important 
preguntar-li, president, en el proper any com el govern va a 
continuar en eixe full de ruta per complir amb els acords que 
vam marcar en el Botànic. Per a nosaltres és molt important.

Quan parlem del Botànic parlem d’escolta, parlem de què 
volíem fer i també parlàvem de com ho volien fer. Segur que 
totes ho recorden molt això. Quan parlem del què, que és 
del que nosaltres fonamentalment volem parlar hui, parlem 
de les polítiques públiques que fan que la vida de tota la 
gent que viu al País Valencià siga cada dia millor. Parlem de 
la pau, parlen dels drets socials, parlem que tinguem més 
plantilles sanitàries, parlem de les més de 140.000 persones 
que estan dins del sistema de dependència, parlem de les 
escoles a les que els nostres xiquets i les nostres xiquetes 
entren cada dia d’una manera digna, parlem de moltes políti-
ques públiques que se miren des del Botànic, perquè la vida 
de tota la gent que viu en el País Valencià siga millor.

Quan parlem de Botànic parlem d’això. I nosaltres volem 
protegir eixes polítiques, però sabem que hi ha mos riscos, 
i no són solament els riscos de la dreta i de l’extrema dreta 
que volen retallar eixos drets, també parlem dels riscos que 
tenim en el dia a dia, com és eixe infrafinançament que 
estem patint, patint massa anys ja, president, patim tants 
anys que estem parlant d’un deute de més de quaranta mil 
milions d’euros, parlem del que serien 6.600 centres de 
salut, 10.000 escoles. És que no és una broma, no és una 
cosa que ens inventem, és una realitat.

Però és que, a més, parlem també que cada vegada que en 
els pressupostos s’infravaloraren les infraestructures que 
necessitem, també patim eixa discriminació. És que parlem 
també que, quan no s’executen eixos pressupostos, també 
ens estan discriminant, president.

Les nostres rodalies són una vergonya i nosaltres hem de 
demanar eixes transferències perquè és una altra discri-
minació més que l’estat ens fa patir. I això són pedres al 
Botànic, són pedres a la millora de les polítiques que nosal-
tres hem vingut a fer ací. I, això, a Compromís ens preocupa 
moltíssim.

Ara hem escoltat un xicotet debat sobre el finançament. 
Deien per ahí: aquells que diuen «no a todo»; nosaltres 
diguem: sí, sí, volem un nou model de finançament; el que 
no sé és si alguns i algunes que li donen suport a esta notí-
cia, poden afirmar el mateix. Compromís volem un nou 
sistema de finançament, però no perquè el vulguem nosal-
tres, no s’enganye. El volem perquè això està caducat des de 
2014, perquè han passat huit anys, perquè el bipartidisme 
espanyol ja no sap quina excusa més inventar-se: primer va 
ser una crisi econòmica; després, que la situació política no 
estava molt bé; després va ser la pandèmia, la guerra... Però 
és que han passat huit anys i ja no ens valen més excuses, 
no ens val cap excusa més.

I ens diuen també que és que el consens és molt complicat. 
Però anem a vore, algú se pensa que este sistema de finan-
çament actual que tenim té consens? Perquè el poble valen-
cià ho ha dit en moltes ocasions, eh?, ho hem dit molt alt. No 
té consens perquè estem totalment discriminades i volem 
un nou model de finançament. I en eixa línia, president, m’he 
alegrat d’escoltar-lo, ha dit vosté molt alt i molt clar que lluita-
rem des d’ací i el reivindicarem des d’ací. I nosaltres ho farem i 
no pararem ni ací ni en el carrer. I, a més, continuarem presen-
tant iniciatives, a vore què és el que passa en este parlament 
quan instem perquè, de manera urgent, eixe finançament 
siga reformat, passe el que passe a Madrid, mane qui mane a 
Madrid, perquè, per a nosaltres, això no pot tardar ni un minut 
més. Per això, hem presentat eixa iniciativa, per a assentar 
també tots els representants que tenim a Madrid. Perquè jo 
puc dir ben alt que el meu diputat i el meu senador a Madrid 
mantenen la mateixa filosofia que manté Compromís ací allà; 
no sé si alguns altres podrien fer exactament el mateix.

I, president, no vull acabar sense parlar del com. Per al 
Botànic és molt important eixe segell de qualitat que tenim 
de treball en equip i el treball en equip parla d’honestedat, 
parla de diàleg, d’empatia, parla d’arribar a acords i d’arribar 
a consensos, de los de verdad, no de los otros.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies.

La senyora Robles Galindo:

I jo vull dir ací molt alt –ja acabe, president– que estic molt 
orgullosa del treball que hem fet els grups del Botànic amb 
la taxa turística, n’estic ben orgullosa. (Veus)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora Robles Galindo:

Perquè nosaltres hem parlat, hem dialogat, hem escoltat amb 
empatia tot, tot el sector, tot, no solament l’empresariat.

I puc dir ben orgullosa que estic segura que una família que 
ha vingut a passar la Pasqua, amb les xifres de turisme que 
hem tingut, pagaria 1.000 euros per quatre persones ací, 
pernoctant, i pagaria 10 euros de taxa turística, perquè el 
turisme valencià ho val.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Una vegada escoltada la pregunta de control, correspon al 
president del Consell realitzar la resposta oportuna.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyora Robles.

Com sap ,el full de ruta del Consell que marcà l’Acord del 
Botànic, el primer i el segon, el que vol és avançar a supe-
rar la hipoteca reputacional que teníem, millorar, sense dubte, 
tot el que són els serveis públics i la transformació econòmica 
d’esta societat. I això és el que hem estat fent, a grans trets. Si 
avancem en cada un dels detalls d’actuació, en cada conselle-
ria, en cada departament se va en eixa direcció, una direcció 
que vol una societat justa, una societat valenciana que, a més 
a més, transite cap a la nova realitat social i econòmica que es 
dibuixa en la transició ecològica, en la digitalització.

Per tant, nosaltres hem actuat en tot moment des d’eixa 
consciència. Des del punt de vista sanitari, hem actuat en 
una d’una manera conjunta amb la societat, sempre amb 
la societat, amb la corresponsabilitat, i per això les dades 
ací han sigut millors que en altres comunitats autòno-
mes. O des del punt de vista social, amb el major increment 
de protecció de les persones desafavorides de mai de la 
història de l’autogovern. O des del punt de vista econòmic, 
en l’ocupació. Perquè és veritat que és la societat civil, fona-
mentalment, qui genera ocupació, però l’entorn que hem 
generat ha sigut un entorn absolutament favorable a la crea-
ció d’ocupació. I este any hem alcançat el rècord d’afiliats a 
la seguretat social i afiliades. Imagine’s si això ho hagueren 
fet aquells que diuen que gestionen bé l’economia, no ho 
podríem ni aguantar, no. Doncs, sí, ha sigut amb un govern 
progressista en què la Comunitat Valenciana ha alcançat la 
xifra més alta d’ocupació. I, per tant, hi ha un ecosistema 
favorable al treball.

I, en cada crisi, hem d’intentar donar-li una solució. En la 
pandèmia, a través dels plans Resistir, buscant els acords 
sempre amb els agents socials i econòmics, a través del 
diàleg social, que és molt més que un tràmit, és un fi en si 
mateix, perquè això genera cohesió en la societat. I ara, amb 
el pla Reactiva, que és un pla que està intentant aturar, en 
la mesura del nostre possibilitats, la inflació; hi ha d’altres 
que han renunciat. Nosaltres som un govern que assumix 
les seues responsabilitats en el seu espai, en el seu marc 
competencial que té, perquè més enllà tampoc no podem 
anar, però així ho hem fet i així anem a continuar, ara desen-
volupant tot el pressupost més important de la història de 
l’autogovern, captant el màxim de fons europeus, fins ara ja 
en són més de mil milions els que hem captat i hem captat 
inversions fonamentals, que imagine’s vosté el número que 
van muntar en la fórmula 1, imagine’s si hagueren tingut una 
notícia com la gigafactoria de Sagunt.

De veritat, humilment, crec que estem fent el treball raonable-
ment bé. I això és el que ara toca continuar fent, sense dubte.

I, respecte al tema de finançament, li dic que no tinga cap 
dubte. Jo soc el president de la Generalitat per damunt de 
tot, gràcies a tots aquells que han fet possible que ho siga, 
gràcies al poble valencià. I, per tant, no tinga el menor dubte, 
jo estaré sempre, sempre, defensant allò que és l’interés 
general dels valencians, sempre. (Aplaudiments) I, per tant, 
governe, com vosté diu, governe qui governe a Madrid... A 
Madrid governarà qui governarà, però governe qui governe, 
ací hi ha una posició de la Generalitat que és la posició de la 
majoria del poble valencià i l’anem a defensar.

Ara bé, hem de ser conscients de quina és la realitat. I la 
realitat no és una altra que necessitem tindre una majo-
ria suficient en el Congrés dels Diputats i necessitem tindre 
un acord territorial. I nosaltres tenim acords territorials 
en comunitats autònomes que tenen els mateixos proble-
mes que nosaltres. Perquè, clar, a l’hora d’abordar el tema 
del finançament, hi ha alguns que volen estar en l’statu quo. 
Malauradament, és l’espai on ha estat l’actual president del 
Partit Popular; ell ha estat sempre defensant l’statu quo, és a 
dir, que no hi haguera cap canvi. Per tant, clar, ho tenim difí-
cil, però jo crec que hem d’intentar que es moguen i que tot 
el món participe en esta operació, que és una operació de 
calat per a tot el país, que no és una operació del govern de 
la Generalitat, que és una operació de tots.

I jo crec que, com ja apunten algunes editorials en mitjans 
de comunicació esta setmana, crec que és important, cal 
abordar sincerament la reforma tributària, la reforma fiscal i 
la reforma del sistema de finançament autonòmic, no se pot 
deixar passar més temps, perquè és l’única manera de garan-
tir l’estat del benestar i garantir un creixement homogeni, 
almenys amb les mateixes oportunitats dels espanyols que 
ara, malauradament, no les tenim. Per tant, en això sàpiga 
que, per suposat, anem a coincidir sempre.

I anem a coincidir amb tot el que és l’avanç social que s’està 
produint. Mire, volia fer-li un repàs d’algunes de les mesu-
res que estem prenent en tots els àmbits. Però, mire, només 
en educació sap que, després d’anys d’incrementar places, 
al proper curs totes les aules de dos anys seran debades, 
seran gratuïtes, edificant tres-cents nous centres. Ahir vaig 
tindre l’oportunitat de visitar-ne un a Cullera, que a més és 
un centre emblemàtic perquè és un centre que va nàixer de 
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la Institució Lliure d’Ensenyament, del sentiment laic valen-
cià també, que ser molt positiu.

Bé, jo crec que, si se fa un recorregut per tot el que és l’acció 
de govern, per exemple, en les cinc mil places noves en sani-
tat, se vorà que este govern, a pesar de no tindre el finança-
ment adequat, ha convergit en la despesa social i en la inver-
sió. I, per tant, l’abans i ara no té color.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb la 
pregunta que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
realitzarà la síndica del grup, la il·lustre diputada Ruth Merino.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente.

Señor Puig, hemos visto cómo, durante siete años de Botànic, 
el Consell ha anunciado muchas políticas –de hecho, hoy lo 
está haciendo aquí, desde que ha llegado esta mañana– que 
han dado lugar a grandiosos titulares, pero muchos de esos 
titulares después han acabado o en papel mojado o en refri-
tos o en reciclados, para servir de nuevo a otros nuevos titula-
res. Yo, si es que siempre se lo digo, son ustedes unos exper-
tos en propaganda, pero, bueno, a años luz de otros.

Pero hoy no me quiero centrar en esos anuncios pasados, 
incumplidos muchas veces, sino en el futuro. Por eso, quería 
preguntarle, señor Puig, si puede ser, sin muchas grandilo-
cuencias, que me diga, dada la coyuntura actual, económica, 
social, ¿qué políticas piensa implementar en lo que resta de 
legislatura?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Correspon al president del Consell respondre a esta primera 
formulació de la pregunta de control.

Té la paraula el molt honorable Ximo Puig.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Merino.

Lo que no vamos a hacer es nunca abdicar de nues-
tra responsabilidad. El otro día oía al vicepresidente de la 
Junta de Andalucía, de su partido, decir que qué iban a 
hacer, si no podían hacer nada, desde una comunidad autó-
noma no se puede hacer nada para luchar contra la infla-
ción ni para ayudar a las empresas y a las familias. Eso decía. 
(Aplaudiments) Por tanto, eso es lo que nunca vamos a hacer 
nosotros. Lo que nunca vamos a hacer es dejar de dar la cara 
e intentar hacer lo que podamos.

Y, por tanto, lo que vamos a hacer ahora es continuar prote-
giendo la economía, intentando generar el marco más favorable 
para la inversión; y, segundo, proteger a las valencianas y valen-
cianos, sobre todo a los más vulnerables, pero también a las 
clases medias y a todas aquellas que padecen más la inflación.

El plan Reactiva, que es un plan que ustedes después podrán 
fiscalizar, es un plan que lo que pretende fundamentalmente 
es eso, es atajar, en la medida de nuestras posibilidades, la 
inflación e intentar transitar hacia el cambio estructural que 
significan las energías renovables.

Y, por tanto, ¿qué vamos a hacer? Y va a ser positivo. Porque 
es que, cuando dimos una ayuda a los autónomos, es que 
la dimos, no fue un anuncio, la dimos. Y ahora decimos que 
vamos a dar una ayuda de cien euros al mes, durante tres 
meses, a los autónomos más afectados por esta situación y lo 
vamos a dar, como la dimos, porque ahí está el aval de lo que 
hemos hecho. Y la reducción del 10 % de las tasas, mañana, 
con toda probabilidad, se aprobará en el Consell y eso será 
real y afectará a todas las valencianas y valencianos. Y el 
paquete de ayudas para mejorar la eficiencia energética, ya 
hay diecisiete mil hogares que, en estos momentos, están… y 
va a haber hasta doscientos veinte millones para actuar.

Y, desde luego, lo que no vamos es a estar solo situados 
en lo concreto, en lo urgente, en lo que necesitamos ahora 
hacer, sino también en lo trascendente, en lo importante, en 
lo fundamental. Y en eso estamos.

Y, mire, tengo que volver a insistir que la gran transforma-
ción económica de la sociedad valenciana se producirá con 
la llegada de la gigafactoría de Volkswagen. (Aplaudiments) 
Eso es un avance sustancial fundamental para el progreso de 
la Comunidad Valenciana, fundamental, porque es conectar 
con la modernidad de un nuevo sistema de transporte, de la 
movilidad y la descarbonización.

Por tanto, ahí estamos, claro que estamos trabajando, claro 
que estamos trabajando por el progreso de esta comunidad. 
Es muy difícil no ver que sea así.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem amb la concreció de la pregunta. Té la paraula 
la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, la il·lustre dipu-
tada Ruth Merino.

Quan vosté vullga, senyoria.


