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Anem a continuar amb la sessió de control. (Remors) 
Senyories. Vosté ha tingut el seu minut, ha utilitzat el seu 
minut i ha rebut la resposta que ha rebut. Ja està. Anem 
a continuar amb la sessió de control, ara en la pregunta... 
Senyor . . . Senyor . . . Senyor José María Llanos .

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente.

Señor presidente, una cosa es que interlocutor…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Per a què demana vosté la paraula?

El senyor Llanos Pitarch:

...el interrogado no quiera responder, y otra cosa es que no 
se haya podido entender la pregunta. Tiene derecho a que la 
pregunta se entienda, si no se le tendría que haber avisado 
desde el segundo uno .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Tindrem en compte, però la pregunta s’ha formu-
lat i la resposta s’ha formulat, i per tant (inintel·ligible)  . . . 
(Aplaudiments)

Senyories, anem a passar a continuar la sessió de control, ara 
en la pregunta que formula… Senyories, jo crec que el tema 
està suficientment clar. Senyories, crec que he parlat clar. 
Crec que a mi se m’entén, i se m’entén que anem a continuar 
en la sessió de control .

Senyoria Naiara Davó, té vosté la paraula. Senyor David 
García, crec que està clar. (Remors) Senyoria, se li ha contes-
tat . Si la resposta no li ha agradat, no es cosa meua . Però hi ha 
hagut pregunta i ha hagut resposta . (Protestes i aplaudiments)

Senyoria, per favor. Senyories. Senyor...

El senyor Llanos Pitarch:

Señor presidente, lo que ha quedado claro es que la señora vice-
presidenta no ha querido defender a la policía nacional y a todos 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor . . .

Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada i 
síndica del Grup Parlamentari Unides-Podem . Quan vosté 
vullga, senyoria .

La senyora Davó Bernabeu:

Gràcies, president .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Davó Bernabeu:

Gràcies, president .

Bon dia, senyories .

Estem a les portes dels sisens pressupostos Botànics i que 
segurament seran els més importants, perquè arriben en un 
moment molt complicat, ja ho sabem, un moment on molta 
gent ho està passant malament, i la incertesa provocada per 
la pandèmia està generant inseguretats en la ciutadania .

Hi ha una poca gent que té les seues fortunes per sobre-
viure a la pandèmia . Però la gent comuna tenim els pressu-
postos públics . A Espanya, el govern de coalició ha complert: 
més impostos als rics, amb les pujades de l’IRPF per a les 
rendes de 200.000 i 300.000 euros, i l’augment de l’impost 
de societats i de patrimoni, més facilitats i l’augment per 
l’ingrés vital mínim i el compromís per regular els lloguers en 
tres mesos .

És un punt d’inici per a canviar el nostre model a nivell 
general, que fa cinc anys ja vam inaugurar en esta terra. La 
diferència del 2008 a ara és evident. Llavors, tiràvem la gent 
de les cases, es facilitaven els acomiadaments, es baixaven 
els sous i es feien retallades.

Ara, s’augmenten les inversions, d’acord al pes poblacional, 
s’enfortix el compromís pels serveis públics i es camina cap 
a un model on la vivenda és un dret i no un negoci en mans 
d’uns pocs .

Com deia, fa cinc anys ja vam emprendre eixe camí en esta 
terra, vam ser pioners, i ara hem de continuar amb la compli-
citat del govern central, per poder anar més enllà. Perquè, 
per molt que no vullguen alguns partits, president, aquest 
govern Botànic ha demostrat eficiència i sensibilitat durant 
aquesta pandèmia.

I altres, que sembla que sí que comencen a admetre-ho, 
encara que siga amb la boca xicoteta i amb gestos constants, 
aproven aquest govern. I ho fan segurament per blanquejar 
la nefasta gestió que han fet en les seues autonomies allà on 
governen i amagar les seues vergonyes .

Però el que tenim clar és que ací tenim un poble, el poble 
valencià, que ha demostrat ser responsable i que aquest 
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govern ha estat al seu costat. I que ara els pressupostos han 
de ser els més expansius que hem tingut mai i hem d’enfortir 
els nostres serveis públics .

I, al final, hem d’enfortir els serveis públics, perquè sabem 
que són la garantia de protecció i d’oportunitats de les 
valencianes i els valencians. I també sabem que el seu enfor-
timent va més enllà de la voluntat política. La voluntat polí-
tica és el primer pas, però després necessitem els ingressos.

L’acord de pressupostos estatal permet augmentar un punt 
l’impost de patrimoni i ho hem de fer valer. Ho hem de fer 
valer perquè no podem permetre que les grans fortunes no 
es responsabilitzen del seu país, i els esforços han de ser 
col·lectius i el treball ha de ser conjunt.

De la mateixa forma, regular per a evitar el dumping fiscal 
també serà important i necessari per a la nostra terra . Ja 
ho vam dir ací, en seu parlamentària, un dels grans reptes 
que tenim a la nostra terra és continuar lluitant contra les 
desigualtats i contra el centralisme, i les conseqüències 
roïnes que comporten per a la nostra terra.

Ja existix una majoria sòlida i una via sòlida que el Botànic va 
inaugurar, perseguint transformar la nostra terra i per prote-
gir les majories. I sabem també que majories més àmplies 
permetran que les conquestes i els drets s’assenten i perdu-
ren més temps. Majories més àmplies que transiten pels fulls 
de ruta botànics .

Perquè sabem que la societat valenciana ho té clar. Ho 
té clar i sap que aquest govern no va a donar mai cap pas 
enrere, que ja hem incorporat centenars de vivendes al 
parc públic. Continuarem incorporant i no deixarem en cap 
moment que tornen a ser privatitzades.

Que allà on hem recuperat per a la gestió pública els hospi-
tals públics per protegir la gent, en comptes dels beneficis 
de les grans empreses, continuaran sent públics i de qualitat.

Que allà on hem legislat per lluitar contra la violència 
masclista, no farem cap pas enrere i que el canvi cap a la 
justícia fiscal va a mantindre’s.

Per això, ara tenim un dels reptes més importants i més grans 
al qual es va a enfrontar aquest govern i aquest parlament. 
Estem enmig d’una pandèmia i enmig també d’una polaritza-
ció política que vol sembrar odi i dividir el nostre poble.

I per fer front a aquests reptes, hem de recordar que del que 
disposem la gent comuna són dels pressupostos públics .

Per això, hui li volíem preguntar, president, nosaltres ho 
tenim clar, i pensem que vostés també, si aquest govern 
pensa que aquests pressupostos han de ser expansius i han 
d’enfortir els serveis públics com a garantia de protecció i 
oportunitat per a les valencianes i els valencians .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada. 
Ara li done ja la paraula perquè puga contestar, president.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyora Davó.

Efectivament, els pressupostos són l’eina més important que 
té un govern a l’hora de portar endavant el seu projecte, que 
ha de ser més que mai un projecte de país per a totes i per 
a tots .

I, en eixe sentit és en el que hem estat treballant des de 
l’inici de la pandèmia, en els recursos que teníem, per la sani-
tat, l’educació, la protecció social, i fent front a esta situació 
tan extraordinàriament complexa que hem viscut.

Ara tenim una doble aliança, dos pressupostos que són posi-
tius. El pressupost de l’estat, que esperem que siga apro-
vat pel Congrés i que no passe el que va passar en l’anterior 
ocasió i que finalment tinguem eixa capacitat de posar tots 
els recursos públics, també despeses municipals, en eixa 
gran causa comuna que és la superació de la pandèmia i la 
reactivació econòmica.

Estos pressupostos, per això sí que són més rellevants que 
mai . Per descomptat, seran els més grans de la història de 
la Generalitat, però a més tenen eixe concepte de nou inici, 
perquè estem en una situació en la qual efectivament ens 
trobem en un moment disruptiu molt important.

Eixos 25.000 milions han d’estar sobretot al servei del que 
és l’ocupació, el que és el benestar, que ningú se quede 
enrere. Això és el que volem. Com vosté ha dit, ara també en 
eixe pressupost del govern de l’estat hem de intentar sumar 
sinèrgies per ser més eficaços.

Però pel que fa als nostres pressupostos, ja li puc dir que 
hi ha algunes polítiques essencials que van a vore’s molt 
recolzades. Per exemple, tot el que té a vore en el servei 
d’ocupació, en Labora, que tindrà un pressupost que pujarà 
un 21 %, superant 400 milions d’euros, perquè és fonamen-
tal l’ocupació .

També, respecte al que és l’ocupació dels joves, se desple-
garà una estratègia de millora de l’ocupabilitat dels joves, en 
63,1 milions d’euros. I eixa estratègia permetrà la contrac-
tació de milers de joves, tant a empreses privades com a les 
administracions públiques.

També, la conselleria de vivenda, que és fonamental per 
consolidar eixe dret constitucional a la vivenda, augmen-
tarà la seua dotació fins als 200 milions, que se destinaran a 
ampliar el parc públic de vivenda i incrementar les ajudes de 
lloguer especialment als joves .

I tot això, sense tindre en compte els recursos que volem i 
pretenem obtindré dels fons europeus per a esta qüestió.

Senyora Davó, un altre dels reptes és sense dubte la soste-
nibilitat i el foment del transport públic que està patint molt 
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en estos moments per la situació que la pandèmia ens porta. 
Però creiem profundament en el transport públic.

Hem de dotar-lo també de la màxima seguretat perquè els 
ciutadans puguen transitar sense problemes, però és evident 
que cal continuar insistint en el transport públic.

En eixe sentit, vull anunciar-los també que la línia 9, que unix 
Benidorm a Dénia tindrà un pressupost de 16,7 milions. O la 
línia 10, del carrer Alacant-Natzaret de València, 26,3 milions.

També se posarà en marxa la construcció de línies que 
connectaran la xarxa Metrovalència amb La Fe i el Tram 
d’Alacant en l’Hospital General .

I una altra qüestió que és molt important en estos pressu-
postos ha de ser l’aposta decidida per la investigació. Sabem 
que la ciència és fonamental ara, en estos moments, per 
resoldre la qüestió que estem vivint, però durant massa anys 
no ha tingut la ciència totes les dotacions necessàries.

Per això, és fonamental que se faça el màxim esforç possible, 
dotant les partides de ciència. I en eixe sentit, se posaran en 
marxa l’any que ve l’escola de postgrau d’intel·ligència arti-
ficial i el programa GenT augmentarà la seua dotació fins als 
12 milions d’euros, de 3 a 12 milions d’euros.

També, en eixe sentit, el que anem és a treballar conjunta-
ment en empresaris, en sindicats, en totes les organitzacions 
socials del tercer sector per anar enfortint la societat civil 
valenciana i treballar de la manera més conjunta possible .

És ben cert que ara necessitem un esforç públic molt gran, 
perquè és quan més se necessita en un moment del cicle 
baix, és el gran moment que necessitem que haja el màxim 
impuls .

Confiem en els fons europeus, que són fonamentals, però 
també confiem en els nostres propis fons, que els tenim i 
que els anem a utilitzar de la manera més eficient possible i 
sempre al costat de les persones que més ho necessiten.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, anem a passar a votacions .

Declaració institucional d’adhesió a la commemoració del Dia 
de la Dislèxia.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Abans de passar a la votació, anem a llegir la declaració insti-
tucional, amb el suport de tots . . . El senyor Carlos Laguna 
indica que la pantalla no... Ara, els serveis tècnics que estan 

seguint la transmissió estaran... No dubte vosté que els 
comunicarem perquè abans de passar a votació, anem a 
llegir la declaració institucional a la qual han donat suport 
tots els grups parlamentaris .

«Declaració institució d’adhesió a la commemoració del Dia 
de la Dislèxia.

»La dislexia es un trastorno invisible que afecta al 10 % de la 
población mundial. Es una combinación de habilidades y difi-
cultades que afecta al proceso de aprendizaje de la lectura, 
la ortografía o la escritura, y que puede ir acompañada de 
otras dificultades en el área de la velocidad de procesami-
ento, memoria a corto plazo, organización, secuenciación, 
lenguaje hablado o habilidades motrices .

»Una detección de actuación precoz es imprescindible para 
evitar el fracaso escolar, que puede conllevar la dislexia y la 
frustración que genera en estos estudiantes.

»La Federación Española de Dislexia está realizando este 
año una campaña bajo el lema «Unidos por la dislexia», para 
la visibilización de este trastorno neurobiológico en el que se 
solicite iluminar los edificios públicos del color azul turquesa.

»Además, están trabajando para que el 8 de octubre sea 
reconocido como el Día Mundial de la Dislexia ante las 
Naciones Unidas, iniciativa que ya cuenta con el apoyo de la 
Organización de Estados Iberoamericanos .

»Por todo lo anteriormente expuesto, las Corts Valencianes 
declara: primero, la adhesión a la conmemoración del Día 
de la Dislexia el 8 de octubre de cada año, iluminando la 
fachada del Palau de les Corts Valencianes de azul turquesa; 
segundo, el apoyo a la iniciativa que el 8 de octubre sea 
declarado como el Día Mundial de la Dislexia. Palau dels 
Borja, octubre de 2020.» (Aplaudiments)

Senyories, anem a passar a votacions .

Senyor José María Llanos, ¿per a què demana vosté la 
paraula?

El senyor Llanos Pitarch:

Señor presidente, llevamos poco tiempo aquí, pero el uso 
unánime es que las declaraciones, que nos congratulamos 
haber llegado a un acuerdo todos, aparecen firmadas por 
todos los grupos para la declaración institucional. No se 
nos ha hecho llegar; me gustaría que nos hiciera llegar para 
poderla suscribir .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Llanos .

Jo li recorde que la Junta de Síndics va tindre coneixement 
d’esta declaració institucional i per assentiment de tots els 
grups parlamentaris es va aprovar .


