Número 105 ¦ 07-04-2022
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 7 d’abril
de 2022. Comença la sessió a les 10 hores i 5 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 57.
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, es reprén la sessió. (El president colpeja amb la
maceta)

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:
Senyories, continuem amb els punts de l’ordre del dia, amb
el número 10: compareixença del president del Consell
per a respondre a les preguntes d’interés general per a la
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
Coneixen vostés el procediment, contemplat 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, perquè formule la pregunta de control.

La senyora Catalá Verdet:
Molt bon dia.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, senyoria. Disculpe.

La senyora Catalá Verdet:
Gràcies.
Molt bon dia.
Muy buenos días.
El grupo Popular... no podemos comenzar esta sesión de
control sin hacer una expresa referencia a nuestra solidaridad con todos los familiares y amigos de Jordi.
Nos parece que su pérdida no puede no ser un punto de
inflexión para todos nosotros. Y por eso le digo y le comunico
al gobierno autonómico que tendrán al Partido Popular a su
disposición para determinar o acordar cualquier medida que
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implique una mejor coordinación para que esto no vuelva a
suceder y para evitar estas situaciones. (Aplaudiments)
Señor president, la semana pasada usted dijo que no
quería bajar los impuestos para evitar un infierno social. La
pregunta es, señor president: ¿está usted verdaderamente
evitando un infierno social en la Comunidad Valenciana?
El sistema no funciona. No lo digo yo. Lo dice el Síndic de
Greuges.
La semana pasada un juez pidió la imputación de la señora
Oltra –de su consellera– por existir indicios racionales, serios
y fundados de tapar un caso de abuso sexual a una niña
tutelada perpetrado por su marido. No lo dice la derecha. Lo
dice un juez.
Su consellera no gestiona; está paralizada, sobrepasada, y se
pasa todo el día defendiéndose.
Usted debería tomar cartas en el asunto, señor president.
Pero, claro, no puede. Está atado de pies y manos. En condiciones normales, lo que ha pasado sería suficiente para que
usted cesara a su consellera y reactivara la política social
del Consell. Pero no nos equivoquemos, lo de su hermano
tampoco pinta bien.
Su gobierno le ha dado más de seiscientos mil euros de
dinero público y el fiscal habla de facturas falsas, facturas cruzadas y pagos ficticios. Y ahí están ustedes, los de
la bancada azul, los que venían –ustedes– a dar lecciones,
tapándose mutuamente las vergüenzas.
Su incoherencia es su talón de Aquiles. Vinieron a rescatar personas y a dar lecciones de ejemplaridad. Bien, pues ni
uno ni lo otro.
Y la constatación de su gobierno está agotado y acabado. No
tienen ustedes credibilidad.
Mire, señor president, yo le pregunto directamente: ¿va a
asumir usted responsabilidades políticas en algún momento
por el caso de la señora Oltra? ¿Piensa usted tomar alguna
medida? Y si no lo hacen, ¿es porque usted y la señora Oltra
tienen un pacto de no agresión? (Aplaudiments)
Mire, señor presidente, quiero que me conteste a dos
preguntas más –le hecho cuatro–: ¿por qué no se persona la
Abogacía de la Generalitat para defender a la menor tutelada?
Y una más, ¿va usted a personar la Abogacía de la
Generalitat para recuperar el dinero presuntamente defraudado por las empresas de su hermano?
Si usted no tiene nada que esconder, si usted cree que todo
está bien, no tendrá ninguna duda en hacerlo y ninguna
duda en anunciarlo hoy.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
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Una vegada formulada la primera part de la pregunta, és
el moment de la resposta. Té la paraula el molt honorable
president del Consell, Ximo Puig.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Moltes gràcies, senyora Catalá.
Senyories.
Efectivament, esta setmana ha sigut una setmana dramàtica per a tots els valencians i valencianes. Jordi tenia només
onze anys i ha estat assassinat pel seu pare. És l’horror més
insondable. A més, va dirigit cap a una dona, perquè ha estat
un assassinat de violència masclista, perquè ha estat un
assassinat de terrorisme masclista. (Aplaudiments)
Per tant, efectivament, jo li agraïsc a la portaveu del Partit
Popular que diga que va a estar al costat del govern. Hem
d’estar tots junts. Tots junts. Tots, sense excepció. Sense
excepció, tots, sense equidistàncies, sense eufemismes,
sense excuses. Li ho devem a Jordi, li ho devem a la seua
família, li ho devem a totes les dones assassinades.
Mire, senyora Catalá, des del primer moment, en relació a la
seua pregunta, el govern valencià ha estat treballant intensament per la gran prioritat d’este govern, que és millorar la
vida dels valencians i valencianes.
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Generalitat. I este matí presentarem als agents socials i
econòmics el pla Reactiva, en què hi hauran distintes alternatives per tal de millorar la posició de la societat valenciana
en un moment tan difícil.
Estem eixint de la crisi amb potència i no volem que s’ature
esta situació. Per això, ja els anuncie que també posarem en
marxa un bo de 100 euros al mes durant tres mesos per als
autònoms afectats a la Comunitat Valenciana. Eixa és la prioritat. (Aplaudiments)
La prioritat del govern valencià en estos moments és donar
solucions als valencians i les valencianes. I ahí estem.
I no li càpia el menor dubte, este govern respecta la democràcia, des de la a fins a z. És un govern absolutament constitucional i defensa, evidentment, l’autonomia judicial per dir
allò que haja de dir.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Continuarem amb la formulació de la pregunta per part de la
síndica del Grup Parlamentari Popular.

Han estat molts els organismes externs a la Generalitat que
han reconegut este enorme esforç des de 2015 fins ara. Des
de l’associació de directors i gerents dels serveis socials, que
subratlla que som la comunitat que més ha pujat la inversió social en els darrers anys, fins a Càritas, que en el seu
darrer informe avala l’escut social valencià en el pitjor escenari pandèmic.

La senyora Catalá Verdet:

Tanmateix, és evident que tot és millorable en tots els
àmbits de la vida. I el Síndic de Greuges apunta que hem de
posar l’accent en algunes qüestions. I nosaltres, democràticament, com sempre, acceptem allò que se’ns diu i entenem
que cal millorar les coses.

«No puede ser que las responsabilidades políticas solo se
asuman tras decisiones judiciales. Ha de haber un comportamiento ético previo en los partidos.» No lo digo yo. Lo dijo
usted en el año 2016. (Aplaudiments)

Però, mire, el que no es pot és obviar la realitat d’on venim.
I venim de 37 punts per baix de la mitjana d’Espanya. Venim
d’eixe infern social, efectivament. I hui estem ja pràcticament en la mitjana i continuarem millorant, perquè és l’única
manera d’aconseguir eixa societat inclusiva per la qual volem
lluitar.
Hui estem, a més a més, amb un problema molt greu, el
problema que més ens afecta a valencians i valencianes hui,
que és la situació vinguda com a conseqüència de la invasió d’Ucraïna. I ahí, la Generalitat està treballant intensament amb els agents socials, a través del diàleg social, per a
aconseguir les millors respostes, també tenint en compte la
nostra dificultat econòmica.
Ja hem anunciat que s’incrementarà fins al 30 % el bo
d’ajuda energètica en la renda valenciana d’inclusió,
que reduirem al 10 % les taxes i els preus públics de la

Gracias.
Señor Puig, mire, el hombre es dueño de su silencio y
esclavo de sus palabras. Se lo digo con frases porque a usted
le gustan.

Señora Oltra, ya sabe lo que tiene que hacer, dejar la vida
política por decencia. Es un clamor popular que usted se
tiene que ir. No lo digo yo. Se lo dijeron ustedes hace cinco
años a Rita Barberá. (Aplaudiments)
Se lo digo con sus palabras, si tanto quiere usted al pueblo
valenciano, debería dimitir, ¿no? Se lo digo con sus palabras:
«Cal distingir entre les responsabilitats polítiques i les responsabilitats judicials». No lo digo yo. Era su mantra cuando
estaba en la posición y el espejo de su indecencia cuando está
en el gobierno. (Aplaudiments)
Han dado ustedes tantas lecciones, tantas lecciones. Yo solo
les voy a dar una más o recordarles una más de tantas de sus
lecciones.
Señora Oltra, no se puede tener la cabeza en la gestión y los
pies en el juzgado. (Aplaudiments) Ese es uno de sus mantras
y de sus lecciones.
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La coherencia es muy importante en política. Vinieron ustedes –les he dicho– a rescatar personas y a dar lecciones de
ejemplaridad. Y no están haciendo nada de esto.
¿Cuál es la línea roja, señor Puig? ¿Es decente que el gobierno
autonómico no le haya pedido perdón a la menor tutela por
abandonarla, que ni siquiera personaron ustedes a la Abogacía
de la Generalitat para defenderla? ¿Es decente y ético que la
empresa de su hermano haya estafado presuntamente a tres
gobiernos autonómicos, entre ellos el suyo? ¿Dónde está la
decencia y la línea ética y las lecciones que ustedes daban? Que
no paraban, que no paraban de dar lecciones. (Aplaudiments)
Por decencia y por coherencia, ustedes lo que deberían
hacer hoy es pedir perdón a la menor tutelada, cesar a la
señora Oltra y personar a la Abogacía de la Generalitat en el
caso de su hermano. (Aplaudiments)
¿Se acuerdan ustedes de aquello de «que tornen els diners»?
Pues eso, pues eso.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria.

La senyora Catalá Verdet:
Miren, si ustedes no tienen nada que hacer, háganlo. Les he
hecho cuatro preguntas, cuatro preguntas, señor Puig: ¿va
usted a asumir responsabilidades políticas? ¿Va a cesar a la
señora Oltra? ¿Por qué ustedes no personan a la Abogacía
de la Generalitat en el caso de la menor tutelada? Y la
última, y más importante, ¿va a personar a la Abogacía de la
Generalitat en el caso de su hermano?
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El senyor president del Consell:
Això és el que ha dit. El més important... el més important..., gran
tranquil·litat, vostés han dit que el més important era esta qüestió. Bé, si eixa és qüestió més important, tranquil·la... (Remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon, president. Un segon.
Senyories, hem escoltat amb escrupolós silenci a la síndica
del Partit Popular. El mateix silenci, educació i respecte
demane per a escoltar la resposta del president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Efectivament, si això és el més important per a vostés, és el
que demostra quin interés tenen realment en la situació de la
Comunitat Valenciana. (Aplaudiments) És que no els importa
com està vivint la societat valenciana en estos moments la crisi.
Però si eixe és el problema, no patisca, en el moment que
siga oportú no hi haurà cap problema que la Generalitat se
persone. Cap problema. Per què sap el que han dit clarament
totes les investigacions inicials que han hagut? El que han
dit és que la Generalitat en tot moment ha actuat correctament en esta qüestió. En tot moment. (Aplaudiments)
I han perdut sis querelles ja. Però eixa és la realitat. La realitat és que vostés han perdut sis autos judicials ja.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Vostés, sap el que passa? Que no tenen projecte polític per a
esta comunitat. I com no tenen projecte polític, han de jugar
en el fang, que és el que els agrada... (Remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Senyories.

Correspon ara concretar la finalització de la resposta al
president del Consell.

El senyor president del Consell:
Senyora Catalá, si el més important de tot el que passe en
estos moments a la Comunitat Valenciana, de tota la situació
que estan vivint els valencians i les valencianes és si l’Advocacia de la Generalitat s’ha de personar en el cas que hi ha contra
una empresa determinada que està ahí... (Remors i protestes)

El senyor president del Consell:
...on estan bé. (Aplaudiments)
Mire, hi ha una qüestió que és molt evident. La realitat, per
més que vostés la vullguen confondre, és aixina de clara.
Quan arribàrem al govern, la hipoteca reputacional era
enorme, perquè havien fet estragos. Estragos havien fet.
I, mire, en l’any 2017, l’informe... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories! Senyories!

Senyories, per favor.
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El senyor president del Consell:
No, és que és la seua política. És que és això. És que és això.
No volen saber la veritat. (Aplaudiments)
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ella atacar a los jueces, a la oposición, increpar a los periodistas, o a cualquiera que se atreva a cuestionarla, una actitud muy poco democrática, por cierto.

Mire, en l’any 2017, l’informe de Göteborg, que és l’informe
que la Unió Europea agarra sobre qualitat democràtica de les
210 regions d’Europa, situava la Comunitat Valenciana en la
catorzena posició de les comunitats autònomes espanyoles. I
estàvem per davall de la mitjana europea quant al que significa la transparència, quant al que significa qualitat democràtica i lluita contra la corrupció, és a dir, estàvem en la cua.

Señor Puig, ¿de verdad que le parece normal que haya indicios de delitos graves contra una vicepresidenta de la
Generalitat? ¿De verdad que ante la situación de emergencia social que vivimos, ante los desastres evidentes de
gestión, podemos seguir con una consellera centrada más en
su futuro político que en las necesidades de los valencianos?
¿Cómo no va a pensar todo el mundo que tienen ustedes un
pacto de silencio? (Algú diu: «¡Muy bien!») (Aplaudiments)

En l’últim informe, que és l’actual, de l’any 2021, situa la
Comunitat Valenciana com la sisena, la que més ha pujat d’Espanya i per damunt ja de la mitjana europea. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Eixa és la realitat que vostés no volen assumir.

Moltes gràcies, senyoria.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Contestarà la vicepresidenta del Consell i consellera de polítiques..., i escoltarem amb el mateix silenci la resposta de la
vicepresidenta.

Moltes gràcies...

Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president del Consell:

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:

Este és un govern honrat, honest i que defensa, sobretot, a
les persones. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, escoltarem en silenci la pregunta que farà la
il·lustre diputada Elena Bastidas.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
Muchas palabras pero pocas valoraciones, y aún menos soluciones le hemos escuchado.
Insistimos en que todas las políticas sociales están sufriendo
desde hace mucho tiempo, pero últimamente con mayor
intensidad, un abandono evidente con consecuencias
dramáticas para la ciudadanía. Da igual que hablemos de
menores, de residencias, de dependencia, de políticas para
combatir la pobreza con eternas listas de espera, los datos
están ahí, y la falta de eficacia o negligencia, en muchos
casos, la denuncia el Partido Popular, no solo, sino también
las entidades, el Síndic de Greuges, los medios de comunicación, e incluso la justicia que ha pedido la imputación de ¡su!
vicepresidenta nada menos que por indicios sólidos de encubrimiento en el caso de abusos a una menor tutelada.
Y ante esto la respuesta de usted es siempre mirar a otro
lado pero con evidente falta de liderazgo y de principios, y

Gràcies, senyor president.
Mire, en tot casera s’han de seguir la pista dels diners. I en
este cas la pista dels diners ens porta a un camí de roses,
això sí, amb moltes espines. Què haurà de vore un expresident de la Generalitat d’un partit condemnat per corrupció amb Ribera Salud, amb una fundadora de Vox querellant
i exhibicionista de Maite per espectacles televisius, l’Ateneu Mercantil, un exvicepresident del Consell General del
Poder Judicial...? Doncs, mire, el nexe d’unió són els diners i,
tanmateix, la casera cap a la meua persona.
Ribera Salud, que per la reversió de les polítiques del
Botànic que ja no permet fer negocis amb la salut, ha perdut
ingressos milionaris. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Alberto de Rosa, el seu director; el senador actual del Partit
Popular, expresident de l’Audiència Provincial,... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.
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La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
...exconseller de justícia amb el senyor Camps, el senyor
Camps, últimament molt actiu en Twitter. Ribera Salud que
oferix treball en un hospital a punt de revertir per a després
fer en l’Ateneu Mercantil l’espectacle i la grollera exhibició de la víctima, Ateneu Mercantil al front del qual està la
senyora Carmen de Rosa.
Unisquen els punts, unisquen el punts: senyor Camps, senyor
Alberto de Rosa i la senyora Seguí, la querellant... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories!

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
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Señor presidente, ¿puede usted en sede del parlamentaria decir alto y claro que no habrá ningún otro familiar en
la trama que está investigando el Juzgado número 4 de
Valencia?
Y, por último, ¿cuándo piensa asumir responsabilidades políticas? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, escoltarem la resposta del Consell en boca del
conseller d’Hisenda i Model Econòmic, si ens deixen continuar la sessió amb silenci.
Conseller, té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

...que està darrere de tota la cacera que han muntat vostés.
(Aplaudiments)

Gràcies, president.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Açò és un parlament, açò és on es parla de política i de
gestió del govern, i vosté...

Escoltarem amb silenci... Senyories, escoltarem amb silenci
la pregunta de la il·lustre diputada Eva Ortiz.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:
Muy bien.
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Puig, hace un tiempo que le vengo haciendo preguntas en esta cámara a las que nunca ha querido contestar,
pero lo hace ahora la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia
Civil y la Agencia Tributaria. Voy a hacerle unas cuantas
preguntas, a mi síndica no le ha contestado, seguramente
yo no tendré tanta suerte de que me lo conteste pero se lo
agradecería.
¿Le parece correcto que su imputado hermano, el que decía
que venía a forrarse, Francis Puig, haya presentado facturas falsas, programas inexistentes y documentación ilegal
para justificar subvenciones que le da el gobierno que
usted preside? ¿Le parece admisible que su hermano Jorge
también participe del dinero que Francis, el que venía a
forrarse, ha recibido de forma irregular del gobierno que
usted preside? ¿No le parece muy atrevido utilizar las facturas de alquiler de la nave agrícola de su padre para justificar subvenciones irregulares del Consell que usted preside?
¿Le parece bien que la subvención que recibe su hijo, Pau,
también esté bajo sospecha por haber sido concedida de
forma irregular? (Veus)

Porta, senyora Ortiz, quatre anys pràcticament seguint una
pista que porta a sis fracassos judicials. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories! Xe!, és que és impossible escoltar la resposta.
Deixen que es puga escoltar la resposta.
Demane silenci i respecte per a l’orador.
Disculpe la interrupció, conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
...i vosté totes les preguntes que ha fet hui, com ha fet en
quatre anys, és sobre una empresa, una empresa que, efectivament, és una empresa d’un poble xicotet, de més de cent
accionistes, preocupada... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories...

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Escolta, tu! Per favor!
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, és que és impossible! (Veus)
Senyories! Quan la síndica del Grup Parlamentari Popular ha
preguntat ha hagut un silenci escrupolós. Demane el mateix
criteri, demane l’educació necessària per poder escoltar-nos.
Disculpe novament la interrupció, conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
...una empresa de mitjans de comunicació d’una comarca en
perill de despoblació, invisibilitzada, que la gent del poble,
més de cent persones han volgut ficar-la en marxa.
Escolte, i efectivament, això és el que n’hi ha. Estem parlant
d’ajudes que si s’han fet malament, el president ho ha dit,
doncs s’hauran de fer bé, i per això estan els tribunals i estan
els judicis.
Ací es tracta a totes les empreses per igual i no el que
feien vostés que era pur clientelisme del dia a la nit!
(Aplaudiments. Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Continuarem amb la sessió de control. (Veus)
Senyories, per favor!
Continuarem amb la sessió de control, ara, amb la pregunta
que en nom del Grup Parlamentari Compromís realitzarà la
síndica del grup, la il·lustre diputada Papi Robles.
Senyories, escoltarem la pregunta. (Veus)
Per favor, senyories! Per favor! Un poquet de silenci no ens
vindria malament per a poder escoltar la pregunta.
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és millorar la vida de la gent, eixa política que el que fa és
enfortir els serveis públics, que crea eixa comunitat que la
selva neoliberal rebenta cada dia, eixa política que el que fa
és que crea un refugi per a aquelles persones que no tenen
privilegis, eixa ha de ser la nostra funció. I jo vull posar-ho
en valor dins d’este parlament cada vegada que tinga la
paraula, perquè és important recordar a què hem vingut ací,
i és important recordar-ho quan vivim moments de sotsobre com els que estem vivint. Estem vivint un ple que ja
hem vist com ha començat, però és que s’estem acostumant
massa a vore la mentira de la mà de la dreta i de l’extrema
dreta en cada moment. (Aplaudiments) No és res nou. Açò ho
vam vore en Trump, ho vam vore en Putin, ho hem vist en
Bolsonaro, i alguns van copiant, i ho van portant cap a casa
perquè pensen que els va a funcionar.
Fa uns dies, hem vist un relat que s’ha construït al voltant
que, ull!, que la reforma laboral no permet que es faça la
fèria d’abril porque la gente va a trabajar ocho horas! ¡Desde
1919! ¡Por el amor de Dios! (Aplaudiments) És que les mentires tenen les potes molt curtes.
I ja si ho portem al nostre territori, el que vegem, el que
vegem una vegada rere altra, és com eixa mentira es va traslladant ací, es va construint un relat al voltant d’una persona
que s’ha deixat la vida per construir la millora del drets socials en el nostre territori i que no va a pegar ni un pas enrere
davant d’una dreta corrupta que feia mangarrufes i que
continua fent-les cada dia en el nostre territori.
Vicepresidenta, sense por, endavant! Tenen molta por del
que es pot traure aquí, molta por! (Aplaudiments)
Que ningú s’enganye, eh?, que ningú s’enganye, president, que
ningú s’enganye.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor, silenci.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

La senyora Robles Galindo:

Els jutges han d’investigar. Les persones que estem en política hem de donar explicacions tantes voltes com calga i allà
on calga, i així s’ha fet i es va a continuar fent.

Gracias, president.
Está el patio un poco revuelto esta mañana.
Jo també vull transmetre el nostre condol. Jordi tenia onze
anys, igual podríem estar parlant dels meus fills. Jo crec que
la violència masclista, els assassinats, el terrorisme, s’ha de
denunciar. Hem de millorar la justícia i hem de posar un
cordó sanitari a aquells i aquelles que neguen la violència de
gènere i la violència vicaria que tenim en el nostre territori!
(Aplaudiments)
Senyor president, vegent com està el dia encara ho englobem millor, perquè per a nosaltres és important parlar en el
parlament de la bona política, d’eixa política que el que fa

Ara, un avís a navegants, als de la mentira: fracassaran,
fracassaran com en Nomdedéu, com en Ali Brancal, com en
Rubén Trenzano, com en tots els nostres regidors de l’Ajuntament de València assetjats per un senyor que encara li
deixen anar als jutjats a denunciar a Compromís una vegada
rere altra. Perquè eixa és la diferència, les seues mentires
acaben en res i les nostres denuncies acaben en consellers
del Partit Popular a Picassent. (Aplaudiments)
I parlant d’eixe bona política, president, per a nosaltres és
molt important saber quines són les accions que té previstes el Consell brindar per a enfortir els serveis públics, eixos
que també estem escoltant que la dreta últimament vol retallar, afeblir i desmantellar. Perquè, ara, també han posat en
marxa la maquinària de baixem els impostos, que és una altra

