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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 30 de març 
de 2022. Comença la sessió a les 10 hores i 36 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor 
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 56. 
Primera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Bon dia, senyories .

Moltes gràcies als mitjans gràfics. Anem a donar inici a la 
sessió de control i al Ple .

Senyories, molt bon dia . S’obri la sessió . (El senyor president 
colpeja amb la maceta)

D’acord amb l’article 67 del nostre Reglament, i per unanimi-
tat de la Junta de Síndic, reunida el 29 de març, ahir, dimarts, es 
proposa la modificació de l’ordre del dia, amb canvi de l’ordre 
de substanciació dels punts de l’ordre següent: el punt primer 
serà l’anterior punt 12; el punt segon, l’anterior punt primer; 
el punt tercer, l’anterior punt segon; el punt quart, el tercer; el 
punt cinqué, el quart; el punt sisé, el cinqué; el seté, el sisé; el 
vuité, el seté; el nové, el desé; el dècim, el huité; el punt 11, el 
nové, i el punt 12 l’anterior punt 11 . Si no hi ha objecció per 
part de les seues senyories, entenc que la modificació propo-
sada s’aprova per assentiment. Moltes gràcies.

També informe a les seues senyories que fins al moment de 
l’inici de la sessió plenària hi ha una petició de vot telemàtic, 
de la qual acaba de tindre coneixement la Mesa de les Corts 
Valencianes sense posar cap objecció . 

I ara sí, senyories, sense més dilació, donem inici a la sessió 
plenària ordinària número 56 .

Compareixença del president del Consell per a respondre les 
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, 
formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:

I passem al primer punt, que és compareixença del president 
del Consell per a respondre a les preguntes d’interés gene-
ral per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups 
parlamentaris .

Coneixen el procediment articulat en l’article 173 del nostre 
Reglament . I, sense més dilació, li done la paraula a la síndica 
del Grup Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María 
José Catalá .

La senyora Catalá Verdet:

Senyories .

President .

Membres del Consell . Molt bon dia a tots .

Señor presidente, del 1 al 15 de marzo se han registrado 
20 ERTE que afectan a 3 .490 trabajadores del sector cerá-
mico . Ford ha anunciado un nuevo ERTE en Almussafes por 
la falta de componentes . 737 .000 personas están en riesgo 
de pobreza severa, según Cáritas . Y, según Cruz Roja, cada 
vez son más las familias que tienen dificultad para pagar la 
luz, el agua y alimentos básicos. Es más, en los últimos doce 
meses el precio de la luz ha disparado en un 96 %. Alimentos 
tan básicos como el arroz ha subido un 20 % y poner gaso-
lina resulta todo un lujo . Hoy sabemos que nuestro IPC se 
ha disparado hasta el 9,8 % , la tasa más alta de los últimos 
37 años, y todo por la luz, los carburantes y los alimentos .

Y frente a esta situación, señor Puig, ¿qué ha hecho usted en 
esta comunidad para ayudar a las familias, para ayudar a las 
empresas? En este momento absolutamente nada .

Hace 20 días usted vino aquí y anunció un decreto ley, 20 
días después seguimos esperando . Mientras usted y el señor 
Sánchez están deshojando la margarita, pero los agricultores 
y los ganaderos se manifiestan en Madrid porque no pueden 
más, los transportistas paran porque no les sale a cuenta salir 
a trabajar . ¿Y qué hace usted para resolver todo esto? Nada, 
señor Puig. Su lentitud es exasperante y su acción o inacción 
y la de los miembros de su gobierno están llevando a muchos 
sectores económicos a una situación de muchísimo riesgo .

Frente a este planteamiento general ¿qué hace su partido 
en Madrid? Insultar a los transportistas, abandonar a los 
saharauis y crear conflictos en un cut rice clave para nues-
tra economía, especialmente para el sector azulejero, como 
es Argelia .

Hace más de dos semanas usted se reunió en la cumbre 
de presidentes autonómicos de La Palma . Dos sema-
nas después, y después de haber emitido todos ustedes 
un compromiso de bajar los impuestos, usted no ha hecho 
absolutamente nada . 12 de 17 comunidades autónomas 
ya han tomado medidas . ¿A qué estamos esperando, señor 
Puig? Le pregunto: ¿va usted a bajar los impuestos? ¿Cuáles 
y en qué medida?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la primera part de la pregunta, és el 
moment de trobar la resposta . Té la paraula el president del 
Consell per a respondre a les qüestions plantejades.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies . Molt bon dia, senyories .

Molt bon dia, senyora Catalá .
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Senyor president .

Efectivament, la situació que vosté ha relatat corresponen 
en gran mesura a la realitat que vivim, la situació de la infla-
ció és una situació molt difícil en estos moments per a tots. 
Però és evident que s’ha deixat una qüestió fonamental: per 
què passa açò? Perquè, clar, vosté pareix que vinga ací i diga 
que tots els desastres, totes les situacions difícils que estan 
passant ací és simplement perquè el govern valencià és inac-
tiu. No, el govern valencià és actiu i està treballant a curt, a 
mitjà i a llarg termini, entre altres coses aconseguint que el 
canvi de paradigma que començà ací l’any 2015 siga ara una 
realitat a través d’inversions com la gigafactoria del Port . 
(Aplaudiments) Eixa és la realitat .

En un treball en equip, en un bon treball, quan molts altres 
estaven millor posicionats, finalment ve a la Comunitat 
Valenciana . I ve a la Comunitat Valenciana perquè ací hi ha 
estabilitat política, perquè hi ha seguretat jurídica i perquè hi 
ha capacitat d’entendre el futur . I el futur passa precisament 
per la descarbonización, per tot el que és l’electrificació.

Mire, vosté fa referència a què va a passar en la Conferència 
de la Palma . En la Conferència de la Palma va haver un gran 
acord . I eixe gran acord que s’està seguint va ser, en primer 
lloc, necessitem que Europa que canvie les normes, que 
Europa permeta el que finalment s’ha permés, i és que la 
Península Ibèrica actue com illa energètica per tal de donar 
resposta a la baixada del gas. Eixa és la primera qüestió. S’ha 
aconseguit, ho aconseguit el president del Govern, recolzat 
pels presidents de les comunitats autònomes . (Aplaudiments) 
Eixa és la primera qüestió.

Segona qüestió. El que es va dir en aquell moment és que es 
faria un pla estatal de resposta a la crisi . El pla estatal el va 
aprovar ahir el Consell de Ministres i hui l’està presentant el 
president del Govern en les Corts . Eixa pla, almenys en unes 
parts substancials, recull allò que el govern valencià li va fer 
aplegar a la vicepresidenta Calviño, i té a vore amb qüesti-
ons tan importants com és la qüestió dels lloguers, com és 
tot el tema del suport a les famílies en l’àmbit energètic i una 
sèrie de mesures que saben perfectament i que no vaig jo 
ací a complimentar perquè ja s’ha fet .

El que sí que farà el govern de la Generalitat en estos 
moments és que, atés el marc general, incidirà en allò que 
puguen ser buits que no se complisquen des de la perspec-
tiva general, en tots els àmbits. I el que sí que vull dir-li és 
que n’hi ha dos respostes fonamentals: una és la conjuntural, 
que és de la que vosté està parlant; i l’altra és l’estructural, i 
en l’estructural el que volem és que tinguem sobirania ener-
gètica, i per això necessitem accelerar les renovables.

En definitiva, senyora Catalá, jo l’únic que li demane és 
simplement, de veritat, és que no facen com en tants 
moments de la nostra història, posen-se al costat del govern 
de la Generalitat, dels valencians, en un moment crucial i 
d’enorme dificultat que vosté, òbviament, no pot deixar de 
banda . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Una vegada escoltada esta primera part de la resposta, 
continuarem amb la pregunta de control. Té la paraula la 
il·lustre diputada i síndica María José Catalá . Quan vosté 
vullga, senyoria .

La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, senyor president .

Señor Puig, me ha dejado a usted absolutamente descolo-
cada . Y le diré que esperaba de esta sesión de control que 
usted, después de que 12 de 17 comunidades autónomas 
hayan anunciado sus propias medidas, usted anunciará las 
suyas . Porque es usted el federalista más teórico y menos 
práctico que he visto en la vida. Es que usted tiene compe-
tencias propias ¿sabe, señor Puig? Es que usted recauda 
mil millones de euros al año en el impuesto de hidrocarbu-
ros y en la correspondiente tasa de la energía y de la luz de 
la Comunidad Valenciana . Es que eso son 3 .000 millones 
de euros en los últimos tres años. (Aplaudiments) Y con esos 
3 .000 millones de euros que usted recauda usted puede 
bajar los impuestos .

Es que no lo puede fiar todo a Europa. Es que no les pagan 
a ustedes los valencianos para que venga aquí a decir: le 
ha mandado una carta a la ministra . Oiga, ¿le ha mandado 
una carta a la ministra? ¿Y usted? ¿Cuáles son sus propias 
medidas?

Mire, la Comunidad Valenciana y La Rioja aplican el tipo 
marginal del IRPF más alto de toda Europa, señor Puig . Puede, 
usted tiene margen para bajar los impuestos. Usted no ha 
hecho nada . Incluso, no solo no los baja, sino que no ha hecho 
nada para no permitir una subida encubierta, la subida encu-
bierta que le va a corresponder pagar a los valencianos por no 
actualizar la tarifa del IRPF . Es que los valencianos van a pagar 
en el próximo IRPF una media de 200 euros más por su inac-
ción, señor Puig . Y usted viene aquí y dice que le corresponde 
a Europa, que le ha mandado una carta a la ministra y que 
poco más se puede hacer desde este gobierno autonómico . 
Es usted el federalista menos práctico que he visto nunca.

Mire, en el año 2019 anunció una comisión de energía para 
atenuar costes energéticos. ¿Qué ha hecho usted desde 
entonces? En el año 2021 usted dijo que contactaría con el 
gobierno central para buscar soluciones al incremento de 
la tasa del gas en el sector cerámico . ¿Qué ha hecho usted 
desde entonces? Pero, lo peor de todo, en el año 2017 uste-
des aprobaron una ley de pobreza energética y en cinco 
años han sido ustedes incapaces de desarrollar el regla-
mento y no han dado ni una sola ayuda a las familias (aplau·
diments) para la pobreza energética. ¿Cuándo va a poner en 
marcha esas ayudas?

Mire, señor Puig, de verdad, y me habla de la gigafactoría, 
pues hable usted con su consellera y que deje de boicotear 
la ampliación norte del puerto de Valencia, porque una cosa 
no va sin la otra . Hable usted con su consellera y dejen uste-
des de boicotear las posibilidades de esta tierra, que está 
usted de brazos caídos, que perdemos la Copa América, que 
su consellera quiere boicotear la ampliación norte del puerto 
de Valencia…
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

La senyora Catalá Verdet:

… y que usted no toma medidas con sus 3 .000 millones de 
euros de los últimos tres años para bajar los impuestos que 
recauda de la luz y de los hidrocarburos . (Aplaudiments)

Mire, señor Puig, Sartre decía que el compromiso es un acto, 
no una palabra .  Se lo digo con citas porque, como usted es 
muy de citas, a lo mejor así me entiende.

Asuma usted el compromiso . ¿Va usted –de nuevo le 
pregunto y le pido, por favor, una contestación a esta 
pregunta– a bajar los impuestos a los valencianos? ¿Va 
usted a tomar medidas, como han tomado doce comuni-
dades autónomas, ya por delante de usted? Se comprome-
tió en el compromiso de La Palma a hacerlo hace quince 
días y hace veinte días dijo que iba a hacer un decreto ley . 
¿Cuándo viene el decreto ley? ¿Cuándo vienen las medidas? 
¿Cuáles son las medidas? ¿Cuándo va a bajar los impuestos? 
¿Qué impuestos va a bajar? ¿Va a tocar el IRPF, señor Puig? 
Demasiadas preguntas para una respuesta tan pobre, espero 
mucho más que usted en la siguiente .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada concretada en la seua totalitat la pregunta de 
control, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula 
el president del Consell per a respondre a estes últimes 
qüestions plantejades.

El senyor president del Consell:

Gràcies, president .

Gràcies, senyora Catalá .

La recepta que nosaltres estem aplicant és precisament 
intentar ajudar a les famílies, ajudar a les empreses .

La seua recepta ja sabem quina va a ser . Ací els únics que 
permanentment han pujat els impostos ha sigut el govern 
del Partit Popular. (Aplaudiments) En el 2012 i en el 2013, 
estant vostés en el govern, van pujar tots els impostos .

Però anem a parlar d’impostos . Mire, l’IRPF en la Comunitat 
Valenciana, pot dir vosté allò que vullga, la realitat és que 
l’IRPF –ho ha dit el Col·legi d’Economistes d’Espanya fa dos 
dies–, l’IRPF en els trams de les rendes baixes i mitjanes 
tributen en la nostra escala, en l’escala valenciana, per baix 
de la mitjana de les comunitats d’Espanya . (Aplaudiments) En 
canvi, efectivament, en els trams més alts, aquells que se’ls 

exigeix en un moment com este, se’ls exigix màxima solida-
ritat o una major solidaritat, és evident que són més altes . 
És allò que diu la Constitució. Fiscalitat progressiva, els que 
més tenen més paguen . I això és el que està intentant fer el 
govern valencià des d’una perspectiva de solidaritat.

Quan vostés estaven governant era curiós perquè el que hi 
havia era una situació absolutament anòmala, i és que els 
trams de les rendes més baixes eren els més alts i en les més 
altes eren més baix . Això és el que no és raonable . El que no 
és possible és entendre una redistribució al revés que vostés 
estaven plantejant .

Mire, el tipus mitjà que realment paguen les famílies amb 
ingressos fins a 30.000 euros està per baix de la mitjana i les 
rendes fins a 60.000 estan per baix de la mitjana.

En l’impost de patrimoni, al que vostés al·ludixen moltes 
vegades, són 22.000 persones les que el paguen, el 0,9 % 
dels contribuents . 2,3 milions no el paguen . I l’impost de 
successions només el paga el 3,8 % per damunt de 5.000 
euros . És a dir, realment, això que vostés plantegen de 
la fiscalitat de la Comunitat Valenciana no és, en abso-
lut, una realitat . El que vostés voldrien és allò que han fet 
en el passat i és desmantellar l’estat del benestar . I li asse-
gure que hi haurà moltes mesures, però les mesures que 
se van a prendre van a ser mesures recolzant, clarament, a 
aquells que més ho necessiten i a les empreses, perquè este 
és un govern que defensa les empreses, defensa la indústria, 
defensa la reindustrialització .

I, evidentment, nosaltres no estem en contra de cap gran 
esdeveniment, però vosté vorà quin és el camí adequat per 
a la Comunitat Valenciana: la gigafactoria o altres esdeveni-
ments del passat .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez per a formular la 
pregunta .

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias, presidente .

Señor Puig, creo que no ha entendido lo que mi síndica le 
ha preguntado, (veus) que si va a bajar los impuestos, es 
bastante sencillo, yo creo que cualquiera lo puede entender .

Mire, durante toda la legislatura y, especialmente, en lo peor 
de la pandemia, usted ha seguido recaudando a ritmo de 
récord. Usted ha pasado de crear el mayor infierno fiscal en 
la comunidad a convertirse en un exprimidor de valencia-
nos en impuestos: IRPF, patrimonio, sucesiones, donaciones, 
actos jurídicos… Somos la comunidad récord con los tipos 
más altos en España .
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Pero fíjese, qué casualidad, suben los impuestos y suben los 
altos cargos y asesores . El gobierno que más recauda para 
mantener al gobierno más caro y numeroso de la historia de 
la comunidad y, ¡ojo!, (veus) dejándose sin ejecutar…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

El senyor Ibáñez Bordonau:

…4.712 millones en políticas sociales, en ayudas a las fami-
lias, 4 .712 millones .

Ante una posible bajada de impuestos, usted hace lo que 
mejor sabe hacer, nada . Es grave que no baje los impues-
tos, pero es trágico que quiera crear más figuras impositivas. 
Por eso le preguntó: ¿va al presidente Puig, usted, a implan-
tar la tasa turística en la Comunidad Valenciana, sí o no? Sea 
valiente, por una vez, y diga la verdad .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent 
Soler .

Quan vosté vullga, conseller .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Quan una força política parla només d’abaixar impostos, és 
que no té una visió de conjunt de la complexitat del moment 
en què estem. Això és una autèntica barbaritat, és una 
cafrada .

L’evidència empírica ens diu que la corba de Laffer no es 
dona, només quan hi ha paradisos fiscals o hi ha dumping 
fiscal perquè, aleshores, el que fa és una atracció de rendes 
d’altres llocs per a fer apujar la recaptació tributària . Però 
l’abaixada de tipus impositius no hi ha cap lloc del món on 
això tinga cap resultat positiu.

I, miren vostés, el que no pot demanar és una cosa i la 
contrària. Estan demanant ajudes de tot tipus a les persones, 
a les famílies, a les empreses . I això com es paga? Com es 
paga? O se paga amb els impostos o se paga amb el deute, 
que pagaran els impostos dels nostres fills. (Veus) No hi ha 
una altra solució, perquè de veritat que la maquineta de fer 
diners encara no ha sigut inventada, almenys per a la fiscali-
tat pública .

Per tant, senyories, per favor, estudien una miqueta més i, 
sobretot, no s’equivoquen en coses fonamentals . L’impost 

d’hidrocarburs, senyora Catalá, és impost estatal i nosal-
tres el que hem demanat, (aplaudiments) el hem demanat, 
senyoria, el que hem demanat, perquè així ho vàrem pactar 
amb vostés quan governaven a Madrid, és que se transfe-
ria a Madrid, però hi hauria una transferència suplementària 
a les comunitats autònomes per a suplir el que nosaltres ja 
no recaptaríem en hidrocarburs . I ho hem aconseguit . I una 
de les mesures que hem demanat en la carta a la senyora 
Calviño és, justament, que en el tema d’hidrocarburs, que 
creguem que és una excepció per la situació en la qual 
s’està, . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

 . . .vullga abaixar els impostos, però que no siga a costa de la 
comunitat autònoma . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Té la paraula l’il·lustre diputat Alfredo Castelló .

El senyor Castelló Sáez:

Muchas gracias, presidente .

Por tercera vez, que si van a bajar impuestos, sencillo, no es 
complicado . Tampoco hace falta enredarse con siete años 
atrás, hablando del PP . (Remors) Si un presidente…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor Castelló Sáez:

…de la Generalitat no puede defender su gestión, es otra 
cosa .

Mire, es que, además, se lo ha dicho la síndica, los hoga-
res pagan la electricidad casi al doble que el año pasado . 
Es que resulta que los impuestos a los más vulnerables, es 
decir, el IPC, les ha subido casi el 10 %. Es que hay un millón 
de personas en situación de pobreza energética aquí, en 
la comunidad, uno de cada cinco . ¿Es que usted habla de 
ayudar a las familias? ¿En serio? ¿Ustedes, que ha apro-
bado una ley de pobreza energética y que en cinco años han 
sido incapaces de desarrollar su reglamento, que han sido 
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incapaces de crear la comisión específica que establece la 
ley, que han sido incapaces de crear el fondo que establece 
la ley? ¿Ustedes, ayudar a la gente? No han hecho absolu-
tamente nada, presidente . Y es capaz, eso sí, de pedirle a 
la ministra Calviño la ampliación del bono energético para 
colectivos vulnerables, después de usted no hacer nada. Y 
la pregunta es: ¿con qué cara, presidente? ¿Con qué cara? 
(Aplaudiments. Se sent una veu que diu: «Muy bien»)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic .

Quan vosté vullga, senyor Soler .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Ho hem dit per activa i per passiva, nosaltres no volem una 
abaixada general d’impostos, perquè això significaria la 
impossibilitat de fer el que se necessita, que és ajudar a les 
famílies, ajudar a les empreses .

Però sí que estem a favor d’actuacions singulars en aspec-
tes que afecten, en este moment, vinculats a la crisi o, per 
exemple, els impostos d’hidrocarburs; ho hem dit, ho ha dit 
el Govern d’Espanya, ho hem dit nosaltres, crec que s’ha de 
fer . Però el problema dels hidrocarburs, el problema de tot el 
preu de l’energia té un origen, que és un senyor que està ahí 
a Moscou, que li diuen Putin –crec que és Putin, no?– i crec 
que és important que en l’estructura de costos que confi-
gura el preu de l’energia, hi ha un aspecte que té a vore amb 
l’oferta del gas, que és molt important .

Tot això està fent-ho el Govern d’Espanya, ho ha aconse-
guit d’Europa, que tinguen una illa energètica, que no volia 
Alemanya per raons òbvies, perquè està vinculada al mercat 
energètic d’una altra manera. I tot això és el que s’està fent, 
és anar al nucli de la qüestió. I, evidentment, si cal comple-
mentar-ho amb una abaixada d’impostos, perquè és impor-
tantíssim que els preus de l’energia no estiguen com estan, 
òbviament, és el tema d’impostos hidrocarburs .

Però una abaixada d’impostos, com diuen vostés, senyors, 
és pegar-se contra la mateixa cara . Amb quins recur-
sos anem a ajudar a les empreses i a les famílies, senyoria? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Compromís, efectuarà la 
síndica del grup, la il·lustre diputada Papi Robles .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Robles Galindo:

Moltes gràcies, president .

Abans que res, des de Compromís, volem mostrar tota 
la nostra solidaritat amb el jove que va ser agredit fa una 
setmana a València, en els carrers d’aquesta ciutat . Li van 
pegar una pallissa cinc persones pel simple fet de ser gai . En 
són massa, massa les persones que estan encoratjant eixos 
discursos d’odi que generen aquestes agressions i algunes 
d’elles estan assegudes dins d’esta cambra . Jo crec que cal 
dir ben alt, ben alt, que el nostre poble és un poble modern, 
és un poble avançat i és un poble orgullós de la nostra diver-
sitat i no donarem ni un pas enrere en la lluita dels drets de 
totes les persones . (Aplaudiments)

Senyor president, hui, des de Compromís, li volem pregun-
tar pel full de ruta del Consell perquè aquesta crisi, de la 
qual ja estem parlant este matí, no la paguen ni les perso-
nes ni el territori . Per a nosaltres, estem afrontant una crisi 
que té tres dimensions fonamentals: una part social, una 
part econòmica i una part que ha d’afrontar la crisi climàtica 
i energètica que tenim. Però no podem eixir d’una sense l’al-
tra, no podem afrontar esta crisi intentant atallar una situa-
ció i deixant les altres de banda .

Per això, si nosaltres comencem a parlar, començaríem a 
parlar per la crisi social, perquè les persones han de ser el 
primer. Tenim a molta gent que porta molt de temps patint. 
Sabem que el govern ha plantejat unes mesures, després 
d’una setmana d’estar valorant quines eren les mesures; 
però ja estem arribant tard, la gent porta molt de temps 
patint, president. Per això, per a nosaltres que creguem en la 
nostra autonomia i en la capacitat de treball del govern del 
Botànic, entenem que moltes de les competències perquè 
les famílies puguen viure millor estan ací: l’educació, la sani-
tat, el treball social, les polítiques d’habitatge; resideixen 
ací . I ja hem vist com s’ix d’això . Malauradament, acabem 
de passar una crisi en què hem vist que els fons Covid 
s’han utilitzat per les comunitats autònomes d’una manera 
correcta . I per això, ahir ho va fer el meu company Joan 
Baldoví a Madrid, i nosaltres ho fem des d’ací, li reclamem al 
govern central que cal un fons d’ajuda per a eixir d’esta crisi, 
un fons anticrisi.

Si continuem, l’economia és fonamental, però compte, 
eh?, no esta economia que hem escoltat ací este matí. 
Necessitem una economia que ens permeta ser productives, 
que ens permeta que siga de proximitat, que ens permeta 
a les persones desenvolupar el nostre projecte vital, que 
genere benestar i que siga generadora de qualitat d’ocu-
pació, de qualitat de vida . I en eixa línia és en què volem 
treballar, no en eixe política del pelotazo, que hem vist tan 
ben evidenciada fa un minut, fa un minut sol . Precisament, 
perquè en 2015 van tirar els corruptes del Partit Popular 
del govern i ara hi ha un govern que governa d’una manera 
rigorosa, (aplaudiments) venen inversions com les de (inintel·
ligible)  . . . , senyora Català, venen inversions que venen segu-
res al nostre territori .

Però, clar, és que diuen . . ., ara, la idea feliç que tenim hui 
és que fem una comissió de seguiment . Saben on hi havia 
una comissió de seguiment? En el mes de desembre, quan 
estàvem debatent els pressupostos, hi hagué una esmena 
del Botànic, se’n recorden?, per a facilitar inversions com 


	_Hlk99714669
	_Hlk53058284
	_Hlk65568705

