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El senyor Zaplana López:

Sí . Gracias, señor presidente .

Se les olvida a ustedes que el Azud es de Cataluña, pero de 
Pepe Cataluña .

Señor Puig, en junio del veinte Sánchez dijo que habíamos 
vencido al virus y usted nos dijo que estábamos preparados 
para lo que viniera, semanas antes de que arrasara nuestra 
comunidad .

Meses han tenido para reforzar nuestro sistema, pero usted 
es la cigarra del cuento, acostumbra a tumbarse a ver qué 
pasa y a despedir sanitarios .

Hace un mes Sánchez decide quitarnos mascarillas en contra 
del criterio de todos los expertos, y aquí nos ha llevado.

Ha cerrado usted servicios importantes, como la Unidad 
de Preingresos de Alzira. Tiene los centros de salud por las 
tardes cerrados . Ayer nos enteramos, a través de comunica-
dos del ayuntamiento de Carlet, de Benifaió, de Almussafes 
o de Sollana que en la Ribera han decidido acabar con las 
citas presenciales en primaria . Y mientras en toda la comu-
nidad tienen una demora de 15 a 18 días, y es para una cita 
telefónica por la falta de personal.

Pero sus medidas, que debían ser reforzar plantilla, incre-
mentar las pruebas diagnósticas, proteger a nuestros profe-
sionales y vacunar a destajo, vuelven a llegar tarde y se van 
a convertir en restricciones a la libertad y limitaciones a la 
hostelería . Cinco horas después volverán a condenar a los 
autónomos y sigue usted sin modelo sanitario .

Presidente, ¿su solución para todo esto pasa por crear una 
empresa pública de salud? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà l’honorable consellera de Sanitat . Quan vosté 
vullga .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, presidente .

No, pasa por recuperar la sanidad pública que ustedes 
vendieron a la sanidad privada . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

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

Senyories, el silenci s’agraïx per a poder escoltar l’orador 
que està en l’ús de la paraula. Escoltarem la pregunta que 
formula el síndic del Grup Parlamentari Compromís, senyo-
ries . Quan vosté vullga, senyor Ferri .

(Veus) Un poquet de silenci. Un segon, senyor Ferri. 
Esperarem que ens donen la possibilitat d’escoltar la seua 
pregunta .

El senyor Ferri Fayos:

Jo crec que ja, no?, senyor president.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor president, senyor Puig, abans de res em permetrà que 
faça una xicoteta reflexió sobre el moment que estem vivint.

Les persones migrants, les dones, les persones amb un 
determinat color de pell, les persones LGTBI, assistim amb 
preocupació i, per què no dir-ho, amb por a l’augment dels 
casos de delictes d’odi que estem vivint des de fa uns anys.

Crec, senyor president, que hem d’assenyalar i buscar els 
culpables directes de la mort de Samuel, com hem de jutjar 
i condemnar el culpable de la mort de Younes. Però també 
hem d’assenyalar i rebutjar els responsables polítics d’eixe 
augment dels delictes d’odi .

Precisament, per a posar-los fre, per a evitar més morts, per 
a salvar vides. No és casualitat que des de 2017 les esta-
dístiques judicials mostren un augment considerable de les 
agressions, les pallisses i els atacs a persones i col·lectius 
que són assenyalats per organitzacions d’extrema de dreta. 
Els autobusos de l’odi, els discursos incendiaris als mítings, 
els convidats en prime time a televisió que han generat 
eixe caldo de cultiu. I tot per a què? Per a fer el que han fet 
sempre els senyoritos d’este país, que és crear un enemic 
imaginari per arribar al poder, arribar al poder per a poder 
repartir-se el pastís dels contractes públics, dels assessors, 
dels xiringuitos que tant els agraden. Des de fa generacions 
que esta gent ha estat vivint a costa del patiment del poble. 
I ja els coneixem ací: cobrar molt, però treballar poc. I davant 
d’això vénen les amenaces. Des de Vox diuen que es quere-
llaran contra qualsevol que relacione l’assassinat de Samuel 
amb la seua formació. A banda de vividors, són un covards, 
són d’eixos que tiren la pedra i amaguen la mà.

Doncs bé, miren-me als ulls, són vostés els responsables 
polítics de l’augment del masclisme, al LGTBIfòbia (aplaudi-
ments) i el racisme. Per això volen alguns les seues nòmines.

I ara, si volen, em denuncien . (Aplaudiments)
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Senyor president, hui des de Compromís li preguntem com 
valora el Consell la negativa del govern central a complir 
els acords, els seus compromisos en matèria de reforma del 
sistema de finançament o la regularització del deute.

No cal que m’estenga massa sobre esta discriminació 
perquè en este parlament ja hem parlat moltes vegades 
del que patim els valencianes i les valencianes. Som l’únic 
territori que, sent més pobres que la resta, aportem a la 
resta . L’estat ens deu ja 25 .353 milions d’euros, segons els 
nostres experts. Això vol dir menys recursos per a educa-
ció, menys recursos per a sanitat, per a polítiques socials, 
també menys recursos per a la necessària transició ecològica 
de la nostra economia. Per això és tan important este tema 
per a Compromís. Per això ho vam als Acords del Botànics, 
per això ho vam incorporar a l’acord d’investidura entre Joan 
Baldoví i Pedro Sánchez. Del que parlem és que els valenci-
ans tenim els mateixos drets que la resta, ni més ni menys. 
Fa unes setmanes la ministra d’Hisenda ens ho va deixar clar . 
Ens va dir que no hi havia bon clima de consens polític per 
afrontar la reforma del finançament. Ens va dir que de pagar-
nos el que ens deuen que ni parlar-ne. En definitiva, ens va 
dir, a la cara, que no només volia incomplir l’acord d’investi-
dura en Compromís, sinó que a més, ho va dir també, volia 
incomplir la data fixada pel Congrés dels Diputats.

I davant açò, senyor president, no ens podem quedar de 
braços creuats, ens juguem massa com a poble, ens juguem 
massa com a poble com per a posar els interessos partidistes 
per davant dels interessos valencians .

Però això, com ja vaig dir fa unes setmanes, hem de plan-
tar-nos. I plantar-nos vol dir que les institucions hem de lide-
rar una ampla mobilització social per a enviar un missatge 
ben clar al govern central . Si no compleixen els seus compro-
misos amb els valencians, els valencians no ho oblidarem . I 
jo ho sent molt, però no podem comprar-li l’argumentari a la 
senyora Montero .

No és imprescindible consensuar amb el Partit Popular el 
sistema de finançament. Un Partit Popular que quan tenia 
majoria absoluta no va reformar el sistema de finançament, 
va ser incapaç. I ara, en 2021, Casado ja ho ha deixat clar, ja 
ho ha dit vosté abans, volen una reforma que perjudica els 
valencians i les valencianes. El Partit Popular ens ha deixat 
clar que no són la solució, que són part del problema, però 
l’altra part del problema està en la Moncloa, es diu govern 
central i està liderat per Pedro Sánchez.

No comprem l’argumentari de la senyora Montero que no 
hi ha clima polític per a reformar el sistema de finançament. 
Portem temps amb eixa excusa . Primer va ser Catalunya . 
Quan no és Catalunya és la crisi . Quan no és la crisi és el 
Partit Popular. Prou d’excuses! Només demanem que siguen 
lleials, que complisquen allò que han pactat. I per aconse-
guir-ho hem d’eixir al carrer, liderats per les institucions que 
representen tots els valencians i valencianes, convoque qui 
la convoque. I tranquils, que si no la convoca ningú, no patis-
quen, des de Compromís la convocarem.

Per això, senyor president, li pregunte: quina resposta insti-
tucional i social té previst el Consell impulsar per a rectificar 
estos incompliments?

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Ferri .

Senyora Vega, per a què demana vosté la paraula?

La senyora Vega Campos:

Señor presidente, pido la palabra para que se retiren del 
Diario de Sesiones y que conste así en acta las palabras, la 
acusación directa, que ha hecho el síndico de Compromís a 
nuestro grupo parlamentario por el incremento de los deli-
tos de odio y todo lo que ha dicho. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyor Ferri? Se mantenen les paraules que formen part 
d’una expressió política en la cambra. Donarem la... (Veus)

Senyories! Jo he preguntat al síndic del Grup Parlamentari 
Compromís . (Veus)

La senyora Vega Campos:

(Inoïble. Intervé sense micròfon)

El senyor president de les Corts Valencianes:

D’acord. Sí.

Senyories, escoltarem la resposta del president del Consell a 
la pregunta que està formulant per part del síndic del Grup 
Parlamentari Compromís .

Senyories, per favor, escoltarem amb silenci.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor Ferri, és absolutament conegut que la necessitat, 
la urgència d’un nou finançament. Però també és conegut 
i és cert que a la fi el que hem de buscar són les màximes 
complicitats possibles perquè això siga possible.

I al mateix temps que efectivament s’han de complir els 
compromisos, s’ha de fer que els compromisos es puguen 
complir. Necessitem una majoria en el Consell de Política 
Fiscal, i sobretot necessitem una majoria en el Congrés dels 
Diputats.

I el més important, el que no se pot és trencar el consens 
al si de la societat valenciana, ens ha costat molt durant 
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estos anys anar teixint-lo. I ara, finalment, fins i tot pareix 
que el partit majoritari de la dreta estava en disposició 
també d’entrar, no sé. Però jo crec que al final el que hem 
d’aconseguir primer que eixa gran cohesió que hem fet en 
la societat valenciana que no es trenque i que continue 
avançant per tal de ser conscients d’allò que és absoluta-
ment i és evident que és necessari per a la societat valen-
ciana, que és tindre un finançament just. És, per tant, el que 
vosté diu és que és absolutament cert, és que és intolerable 
la situació que viu la Comunitat Valenciana, és intolerable 
des de fa massa temps.

I jo li vaig a dir més. El problema d’Espanya i de la qüestió 
territorial no és només el finançament. Hi ha una qüestió 
profunda que hem de ser capaços de solucionar. La convi-
vència en Espanya, la visió de les espanyes és fonamental 
que se cimente en una mirada que atenga les perifèries, que 
atenga les altres situacions que estan més enllà de la M-30, 
la M-40, la M-60. Per tant, hi ha una tasca que hem de fer 
entre tots i totes de convenciment, de teixir complicitats . 
D’això va anar també una part de la cimera que hem tingut 
amb les Illes Balears i ens hem compromés, a més, a algunes 
qüestions bàsiques, que són defensar no només un model 
sustentat en la població, que, com saben, alguns posen en 
qüestió, sinó que, a més, el que volem és que també se tinga 
en compte, com se té i s’han de tindre en compte altres 
factors, que entenem, d’altres comunitats, s’ha de tindre en 
compte també la població flotant. Perquè, al final, les zones 
receptores de turisme tenim una gran quantitat de persones 
que, finalment, són ateses en els nostres sistemes sanitaris, 
en els nostres serveis públics. Per tant, hi ha qüestions en 
què també cal ponderar esta situació.

Ara, prompte, en el mes de setembre, tindrem una reunió 
amb el president d’Andalusia, perquè del que es tracta 
és d’intentar sumar en la mesura del possible . Andalusia i 
nosaltres tenim, des de fa temps, un problema de finança-
ment que, en algun aspecte, és absolutament coincident. 
I és fonamental que anem teixint eixes aliances, per tal 
d’aconseguir, a més, un canvi d’opinió en el partit majoritari 
de l’oposició, perquè és fonamental que canvien d’opinió i 
que no estiguen ancorats en l’aznarisme, en tots els aspec-
tes, no sols en el finançament. El que hi hauria és..., per tant, 
que hi haguera un moviment en eixa qüestió.

La reivindicació ha de continuar i tot el que puguem fer entre 
la resta de comunitats autònomes... S’ha fet un gran treball, 
per part dels nostres experts. S’ha fet un treball anant a 
parlar amb totes les autonomies, per intentar entendre que 
açò és una urgència, que hi ha una qüestió fonamental i és 
que el pastís ha de tocar-li una part més gran a les comuni-
tats autònomes, que hi ha una qüestió de suficiència finan-
cera que afecta al conjunt del sistema autonòmic i això és una 
part que beneficia al conjunt de les comunitats autònomes. 
Però, després, dins d’eixa part del pastís que ha d’augmentar 
per a les comunitats autònomes ha de redistribuir-se d’una 
manera justa, que és el que nosaltres també diem. I justa, 
però amb els números, amb rigor; quan es parla, s’arriba... És 
que a mi m’espanta que el líder de l’oposició d’Espanya diga 
que Navarra està mal finançada. De veritat? Navarra té un 
finançament per capita el doble de la Comunitat Valenciana . 
Per tant, clar, partim d’un problema de desconeixement o 
no sé. I això és el que ens passa. I, si ara diem que tornem al 
modelo Zaplana, el modelo Zaplana encara ens castiga més. 
Haguérem rebut 400 milions d’euros menys .

Per tant, el que cal fer jo crec que és persistir, persistir, ser 
constants, sense, en absolut, descartar res, ni les mobilitzacions 
ni totes les accions que puguem fer. Per suposat, ho hem de fer 
tenint en compte l’eficàcia d’eixes accions i tenint en compte de 
quina manera som capaços de generar també més complicitats.

Però és veritat, i si no ho dic tampoc no seria just i vosté ho 
sap perfectament, que no és el mateix el tractament que 
estem tenim des del govern actual que del govern ante-
rior, tot i que, ja dic, en absolut estem contents en la situació 
actual, però és veritat que és el primer govern que ha desti-
nat, en el 2020, un fons especial de 16.000 milions d’euros, 
els quals s’han repartit ja d’una manera diferent a com era el 
sistema de finançament. Se crea també eixe fons no reem-
borsable per a este any, distribuït per població ajustada . 
S’han suspès les regles fiscals que penalitzaven la Comunitat 
Valenciana . Els pressupostos generals inclouen el 10 % i 
els acordàrem també amb el seu grup, els acordà el Govern 
d’Espanya amb el seu grup a Madrid. I jo crec que s’ha vist 
també amb el tema dels fons React, que és el 12,5 %.

És a dir, és innegable que hi ha un canvi de perspectiva. No 
és suficient i hem de complir els compromisos, per suposat 
que sí. I el govern valencià, des del trellat i des de l’eficàcia 
per a aconseguir els objectius, estarà sempre on pertoque.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control amb la pregunta 
que formula, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, la 
síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, la il·lustre dipu-
tada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, al hilo un poco de lo que decía también el 
síndico de Compromís, ¿qué importancia le da usted al cum-
plimiento de los acuerdos, por parte de los cargos públicos? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Contestarà el president del Consell a la pregunta que s’acaba 
de formular per part de la síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos .

El senyor president del Consell:

Senyor president .


