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COVID en nuestra comunidad. No me extraña que la minis-
tra socialista Calvo se empeñe en rebajar los requisitos para 
que sus futuras generaciones puedan obtener el título de la 
ESO .

Pero ambas fuentes de datos son igual de preocupantes. 
No es de extrañar, nuestra comunidad está a la cola de PCR 
realizadas . Además, no hay ninguna excusa para no haber 
integrado la aplicación Radar COVID en nuestro sistema 
sanitario . Tenemos técnicos competentes para poder 
hacerlo, pero ustedes siguen dejando todo para el mañana. 
Mientras el Gobierno del Botànic duda y no trabaja, los 
valencianos enferman y mueren.

Por eso mi pregunta: ¿cuándo estará totalmente integrada y 
operativa la App Radar COVID en nuestro sistema sanitario?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable consellera de Sanitat Universal .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Ya está en marcha…

El senyor president de les Corts Valencianes:

No .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Perdone .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

A usted no le va porque no ha tenido contacto con alguna 
persona positiva a la que se le ha haya dado el código. Está 
claro . (Aplaudiments) Por tanto, está ya en marcha y en 
funcionamiento.

Yo creo que hay un problema de comprensión de lo que es 
el Radar COVID. Usted puede tener bajada la aplicación, 
pero si no hay un contacto que haya dado positivo, que 
tenga ya el código, no va a poder alertar a los contactos que 
haya podido tener. Pero que queda muy claro. Y, por tanto, 

se le entrega a las personas que han dado positivo. Si no 
ha estado usted con un positivo, el Radar COVID evidente-
mente no le va a funcionar. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, continuarem amb la sessió de control.

Ara la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri .

Escoltarem en silenci la pregunta .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, senyor president .

Senyor president, és evident que la situació en què estem no 
és bona, milions de valencians i valencianes tornem a tindre 
la sensació que tot està en l’aire. És moment d’incerteses i 
és l’obligació del govern, dels governs, la d’intentar assegu-
rar almenys una certesa, només una, la certesa que, passe el 
que passe, hi haurà una xarxa que arreplegarà les víctimes 
d’esta crisi .

Per això, hui, des de Compromís, li preguntem sobre si el 
Consell considera necessari enfortir els serveis públics i 
invertir en polítiques per a les persones. Des del nostre punt 
de vista és evident que sí, precisament per a oferir certeses 
en estos moments d’incertesa, moments tan complicats .

Però, des de Compromís, no hem fet una carta als reis d’ori-
ent. És curiós com alguns grups de la dreta –i ho acabem 
de vore– fan propostes que diuen que volen augmentar la 
despesa, però també reduir els impostos . Cal parlar clar, els 
metges, les infermeres, les metgesses, els infermers no es 
paguen amb bitllets del Monopoli, es paguen amb ingressos . 
Eixos grups estan enganyant la ciutadania . Per a augmentar 
la inversió cal augmentar els ingressos . Per això, les recep-
tes de la dreta, que naixen d’un engany, acaben en retallades 
en educació, en retallades en sanitat, en retallades en políti-
ques socials, (remors) coses que ja hem viscut en este país –i 
alguns de la dreta estan ahí parlant per això mateix .

Per tant, senyor president, el debat no és si necessitem més 
recursos, el debat és d’on traguem eixos recursos . Per això, 
és una bona notícia que els pressupostos generals de l’es-
tat avancen en la línia del pacte d’investidura que van signar 
Compromís i Joan Baldoví. Eixa és una via d’ingressos que 
esperem que acabe en millor finançament, més inversions. 
L’altra via, senyor president, són els impostos a les rendes 
altes, als bancs i a les multinacionals.

Fa tres setmanes es va acordar en la comissió del Botànic 
que parlaríem de com aconseguir més ingressos per 
poder enfortir les nostres polítiques per a les persones. Jo 
mateix vaig compartir ací una proposta de Compromís, una 
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proposta que, segons els tècnics d’hisenda, només afectaria 
al 0,6 % dels contribuents valencians, però que ens permetia 
recaptar més de cent milions d’euros . Tres setmanes després, 
senyor president, no tenim resposta .

En estes tres setmanes han passat coses . Per exemple, la 
proposta d’impost a begudes ensucrades ha sigut assu-
mida pel govern central a través de l’IVA, una proposta que 
portem defensant en estes Corts durant anys, fins i tot apro-
vant iniciatives en la comissió de sanitat per a estudiar-les a 
fons. També ha passat que el govern central ha anunciat, en 
el seu projecte de pressupostos, exactament el mateix que 
hem defensat des de Compromís, que cal pujar l’aportació 
dels qui més tenen per a protegir els serveis de tots i totes. 
En les últimes setmanes, també ens hem reunit amb els 
tècnics del Ministeri d’Hisenda, que han avalat que la nostra 
proposta no afecta al creixement econòmic i que va en la 
línia del que es defensa, per exemple, a nivell europeu. Fins i 
tot, el Fons Monetari Internacional ha assenyalat que són els 
més rics i les grans multinacionals, les grans empreses, les 
que han de fer una major aportació en estos temps de crisi 
per a tindre més múscul social.

Senyor president, encara queden unes hores per a poder 
incorporar estes mesures a la llei de mesures i, després, 
tindrem dies per a presentar-les com a esmenes. Per tant, 
tenim temps per a poder parlar-ho, per a poder ajustar-ho . 
Però sí que m’agradaria fer una reflexió: si en tres setmanes 
no s’han trobat arguments per a dir que no, a la millor potser 
el que passa és que haurien de dir que sí. Ningú entendria 
que renunciem a cent milions d’euros que podrien servir, per 
exemple, per a millorar l’atenció en els centres de salut, per 
a millor les freqüències del transport públic, ara precisament 
que hem de mantindre les distàncies, o per a poder garantir 
la renda valenciana d’inclusió .

Senyor president, des de 2015 el Botànic ha liderat les polí-
tiques del canvi a l’estat espanyol; ara ens toca també lide-
rar la resposta social i democràtica a la crisi. Deia Olof Palme 
–que sé que vosté és un gran seguidor d’Olof Palme– que 
en una democràcia els drets no poden estar reservats a uns 
pocs, sinó que han de ser gaudits per tota la societat. D’això 
estem parlant, de garantir eixos drets, enfortint els serveis 
públics .

Com deia, des de Compromís no hem plantejat una carta 
als reis d’orient, hem presentat una proposta rigorosa, 
avalada pels tècnics d’hisenda, en la línia del que diu el Fons 
Monetari Internacional, una proposta que han assumit des 
del govern central en els seus pressupostos . Ningú entendria 
que el govern central ho faça i que ací diguem que no.

Senyor president, Compromís som un grup de govern des de 
l’any 2015 i hem aprés una cosa en estos anys, que el rigor 
no està per a res renyit amb la valentia. El Botànic ja ho ha 
demostrat en moltes ocasions i estic segur que esta vegada 
també ho farem.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, serà contestada pel 
president del Consell, al qual done la paraula ja, en este 
moment .

President, té vosté l’ús de la paraula .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyor Ferri .

Com sap, l’estat del benestar és l’escut més eficaç de què 
ens podem dotar per a lluitar contra la pandèmia i per a 
superar la crisi econòmica .

A falta d’una solució científica, que esperem que arribe 
el més prompte possible, hem d’insistir en el reforça-
ment dels serveis públics, els serveis bàsics fonamentals. 
Això és el que hem fet en este temps. Hem fet allò que 
ha significat que més de dos terços de la despesa COVID, 
que supera els mil milions, han estat destinats a inver-
sió sanitària, educativa i social. Perquè curar les persones, 
garantir l’educació de les generacions futures i protegir 
les més vulnerables no sols és un deure, sinó que forma 
part de l’ADN d’este govern. Gràcies a eixa determinació, 
durant este any hem reforçat les nostres capacitats sani-
tàries mitjançant 10.463 professionals més, més rastre-
jadors que cap altra comunitat, duplicant els llits hospi-
talaris, amb reserves de material sanitari per als propers 
mesos amb 462 respiradors; però també incorporant més 
de quatre mil tres-cents professors i professores, tres 
mil monitors i monitores de menjadors o facilitant quasi 
trenta mil tabletes als xiquets i xiquetes per a garantir la 
seua educació .

En 2020, senyor Ferri, anem a reforçar eixe escut social amb 
el pressupost de la Generalitat que aprovarà demà el Ple del 
Consell. Són els pressupostos per un nou inici, per a la reactiva-
ció econòmica i social; uns pressupostos basats en la cohesió, 
que superaran, per primera vegada, els vint-i-cinc mil milions 
d’euros . Estem per tant, en els pressupostos més rellevants de 
la història, també per la situació que vivim en estos moments. 
Perquè, davant de la pitjor crisi de la història recent, hem de 
deixar clar que no deixarem ningú arrere i que farem tot el 
possible perquè hi haja cohesió per a la convivència.

Només tres conselleries eminentment socials: sanitat, 
educació i polítiques inclusives, superaran, per primera 
vegada, els catorze mil milions d’euros sobre actuacions 
destinades al benestar de valencianes i valencians.

En concret, la conselleria de sanitat augmentarà la seua 
dotació el 10 % per a fer front a la malaltia en totes les 
garanties possibles. Volem infraestructures sanitàries 
de qualitat per a respondre a la pandèmia i, per això, 
s’incrementarà la inversió del capítol VI en un 41 %. En 
atenció primària, la construcció de 20 nous centres de 
salut i l’ampliació de 12 i la reforma de 5. En atenció 
especialitzada, continuarem amb la construcció del nou 
hospital d’Ontinyent, el centre d’especialitats i de salut 
Campanar Ernest Lluch, amb 10 milions. I, a més, se faran 
actuacions de reforma i ampliació en 10 hospitals, entre 
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ells l’hospital de la Marina Baixa, el Clínic de València i el 
General de Castelló .

Quant a la protecció social, els recursos destinats a depen-
dència s’incrementaran en un 22 % per a seguir protegint els 
vulnerables . Igualment, atendrem una reivindicació històrica, 
com és l’equiparació salarial del personal sanitari de les resi-
dències amb les de la sanitat pública; d’esta manera consoli-
darem el personal sanitari que actualment presta serveis en 
la xarxa social .

Quant a educació, els pressupostos també garantixen els 
recursos necessaris per a mantindre tots els protocols anti-
COVID i garantir la igualtat d’oportunitats i avançar en la 
digitalització de les aules. Amb eixa finalitat, s’adquiriran 
32.000 portàtils per a alumnes de secundària, 10.000 table-
tes per a primària i 25.000 ordinadors per al desenvolupa-
ment d’aules digitalitzades, amb una inversió de 26 milions 
d’euros. A més, se desenvoluparà un element essencial que 
d’alguna manera unix allò que són les polítiques socials i 
polítiques educatives en les polítiques econòmiques i és la 
Formació Professional; estos pressupostos de la Generalitat 
en el programa de FP augmentaran un 111 %.

Senyor Ferri, estes són algunes de les línies bàsiques, des de 
l’aposta per l’estat del benestar dels pressupostos del 2021; 
els detalls els coneixeran demà, quan s’aprove per part del 
Consell. Però, a més a més, tenim la sort que s’han aprovat ja 
uns pressupostos pel Govern d’Espanya que van en la direc-
ció correcta .

Com vosté deia, és veritat que sempre ens agradaria un poc 
més, però és pensar que són els millors pressupostos de fa 
moltes dècades . (Aplaudiments) Dupliquen la inversió. La 
inversió alcançarà els 1.578 milions d’euros, un creixement 
del 113 %, més del doble que els darrers pressupostos del 
senyor Montoro; la inversió se situa entorn al 10 %, que és 
allò que sempre hem vingut reclamant vostés i nosaltres. 
El finançament rècord per a la dependència, que en estos 
pressupostos passarà del 12 % al 34 %, és un pas conside-
rable. També el transport metropolità de València, amb 38 
milions. I el govern es farà càrrec del deute de la Marina. 
(Aplaudiments)

En definitiva, crec que avancem, avancem en el camí 
correcte. I crec que eixa és la direcció que hem de continuar.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, continuarem ara la sessió de control, ara amb la 
pregunta que formula, en nom del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, el síndic adjunt, senyor José María 
Llanos .

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente.

Señor president, ¿va a cambiar la estrategia del Consell para 
hacer frente a esta segunda ola de contagios?

Gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada.

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señor Llanos.

El objetivo de todos y de todas supongo que es superar la 
pandemia. Y, desde luego, el objetivo del Consell es superar 
la pandemia, luchando, sobre todo, por garantizar la salud 
de los valencianos y las valencianas, con el menor desgaste 
también para la economía. Todos nuestros esfuerzos, desde 
el primer día, han estado dirigidos a esa finalidad y esta es 
nuestra línea de actuación. Y, mal que parece que a algunos 
les pesa, pues, es evidente que no es una receta perfecta, 
porque no hay recetas, pero no está funcionando peor que 
en otras comunidades . La Comunitat Valenciana es el terri-
torio peninsular con menor incidencia . Tenemos menos inci-
dencia en estos momentos que países que eran nuestra 
referencia, como Portugal o como Francia o Austria, y ahora, 
en estos momentos, tienen más. Por tanto, es que hay que 
ser conscientes de lo difícil que es actuar en estas condicio-
nes porque nadie tiene ninguna receta.

Por tanto, nosotros estamos haciendo lo humanamente 
posible por dar la mejor solución y siempre desde la ciencia 
y siempre desde aquello que nos plantean los expertos en 
salud pública .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Acabarà de formular la pregunta de control el síndic del 
Grup Parlamentari Vox .

Quan… I, bé, en eixe sentit, ja li done la paraula perquè puga 
acabar de concretar la pregunta al president del Consell .

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente.


