Número 107 ¦ 21-04-2022
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 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 58.
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Molt bon dia, senyories.
Moltes gràcies als mitjans gràfics.
Anem a continuar el nostre treball. Anem a prosseguir la
sessió plenària ordinària.
Senyories, es reanuda la sessió. (El senyor 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:
Punt deu de l’ordre del dia: 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 articulat en l’article 173 del
nostre reglament.
I, sense més preàmbuls, done la paraula a la síndica del Grup
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María José Catalá.
(Veus)
Senyories...

La senyora Catalá Verdet:
Gràcies, senyor president.
Senyor president, senyor Puig.
Señorías.
Las últimas semanas, el grupo Popular, en esta sesión de
control, le ha preguntado al president de la Generalitat
cuándo va a tomar medidas ante la extraordinaria situación
social y económica que vive nuestro país y nuestra comunidad. Le hemos pedido que baje los impuestos; le hemos
instado a cumplir su palabra, hace cuarenta y tres días
que se comprometió a aprobar un decreto ley con medidas extraordinarias y urgentes; le hemos instado a abordar el problema que tiene social. Somos en este momento
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la comunidad que tenemos el Consell más caro de la democracia y la inflación por encima de la media nacional, una
inflación que supera la de los últimos treinta y ocho años de
nuestra democracia.
Y el problema es que el señor president no toma decisiones.
Yo quisiera pensar que es por falta de pericia, o por falta de
acuerdos con los que ya ustedes a todas voces llaman «la
izquierda antipática», estos que dicen no a todo. Pero no,
señor president, es por mala fe, y se lo voy a explicar.
Mire, en este contexto, en el primer trimestre de este año,
ustedes han recaudado 3.204 millones de euros. Eso supone
1.300 millones de euros más que el año pasado en el mismo
trimestre, un 67 % más. ¿Quiere usted decirme que con esta
recaudación usted no puede bajar los impuestos a las rentas
más bajas, a las rentas medias y bajas? ¿Quiere usted decirme
que en este contexto usted no puede tomar medidas para
ayudar a las personas que viven con pobreza severa, en este
momento una tasa del 11 %, la tasa más alta de toda España?
Mire, usted se niega a hacerlo, y en 43 días, hace 43 días que
usted anunció el decreto ley, usted solo nos ha facilitado, por
cierto, no nos lo ha facilitado usted, lo hemos visto publicado
por ahí, este power point, este plan Reactiva, que está lleno
de medidas recicladas y que, además, crea dos nuevos chiringuitos: el observatorio de precios, imagino que para controlar
esto de que no se pacten los precios en À Punt, eso le sonará
a usted, y la Agencia Valenciana de Energía. Tenga usted
cuidado, ya se están repartiendo el botín, y, si se lo queda
Podemos, no van a ver palacetes lo suficientemente grandes
en Valencia para que ellos quepan. (Aplaudiments) Tenga usted
cuidado, porque no caben en los palacetes.
Y además del plan Reactiva, tenemos una ley, un decreto
ley de medidas urgentes tumbado por la Abogacía de la
Generalitat. ¿Y por qué fue tumbado? Por un informe de
ciento dieciséis páginas, que yo me he dedicado a leer, no
por falta de pericia judicial, como le digo, no, porque ustedes
han tenido la poca decencia de intentar colar en un decreto
ley de medidas urgentes una modificación de la ley de publicidad institucional para seguir dando a dedo subvenciones
a los medios de comunicación, o a quien usted quiera, y una
modificación de la Ley de memoria democrática. ¿Cómo se
puede ser tan indolente? En este momento en que la gente
sufre, ustedes intentan colar en un decreto ley de medidas
urgentes (aplaudiments) dos modificaciones, la Ley de policía
institucional y la Ley de memoria democrática.
Mire, yo espero de mi president que haga algo, y le pregunto:
¿cuándo va a aplicar las medidas que reclaman los valencianos? ¿Cuándo va a bajar los impuestos? Y ¿cuándo van
a dejar ustedes de hacer el trilero con la tasa turística? ¿Va
usted a paralizar la tramitación? ¿O es que juegan ustedes a
poli bueno, poli malo? Uno sí, otro no; uno sí, otro no.
A ver si puede contestarme hoy, que ya va siendo hora.
Gracias, president. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
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Una vegada formulada la primera part de la pregunta de
control, correspon al president del Consell realitzar la
resposta oportuna.
Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Molt bon dia, senyories.
Mire, este govern continua fent allò que ha fet davant de
la crisi, de les crisis successives que hem hagut d’abordar durant tot este temps. Anem a fer el mateix que vam
fer després de la pandèmia i durant la pandèmia, tenim clar
que l’objectiu fonamental és el desenvolupament econòmic
i la protecció de les persones. Este govern té una orientació
clara i, malgrat totes les dificultats, en tot moment ha posat
per davant l’interés general.
Mire, hi ha diferents maneres d’abordar una crisi, i això és el
que s’ha demostrat ara clarament. Ara, estem en un moment
en què podem distingir, els ciutadans poden distingir quina
és la manera; la manera és la seua perquè vostés han governat una crisi, i la van governar basant-se en retallades massives o buscant una altra eixida, i això és el que nosaltres
estem fent, una altra eixida a la crisi. I l’eixida és, precisament, sense retallades i intentant protegir aquells que tenen
més dificultats.
I el pla Reactiva, del que vosté se burla, doncs és un pla que
són quasi mil milions d’euros, alguns procedents de la Unió
Europea; altres de situacions d’actualització pressupostària,
però és evident que el que pretén és lluitar contra la inflació
amb 71 milions; ajudes a empreses i autònoms, 425 milions;
380 milions en mesures d’eficiència i estalvi energètic; i en
autonomia energètica, 68 milions.
Nosaltres tenim ja malauradament experiència en fer plans de
xoc, però sempre en una direcció, no en la direcció de protegir
aquells que vostés volen protegir, perquè sap a qui protegix
la seua mesura estrella? Precisament aquells que menys ho
necessiten. (Aplaudiments) Això és la realitat. La realitat és que
la baixada d’impostos que vostés proposen és una baixada
d’impostos que afavoriria als que estem ací, sí!, i alguns altres
que estan dirigint des de fora de ací, també!, però al conjunt
de la societat valenciana i a les classes populars, això no els
afavoriria. (Aplaudiments)
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està clar, molt bé. Jo li vaig a dir quina és la nostra proposta,
la nostra proposta és una rebaixa del 10 % de les taxes i els
preus públics perquè volem fer un gest clar que nosaltres, en
la mesura de les possibilitats, volem baixar la inflació.
El segon. Un bo de 300 euros per als 150.000 autònoms
més afectades per la crisi energètica.
50 milions d’ajudes per a empreses que depenen del gas i
que no estan incloses en les ajudes estatals.
100 milions en instruments financers de l’IVF per a recolzar
a les empreses que han patit una caiguda d’ingressos.
Cinqué. L’increment del 30 % del bo d’ajuda energètica a la
renda valenciana d’inclusió a les famílies més vulnerables.
Sisé. 11 milions d’ajudes a les famílies que instal·len en el
seu domicili energia renovable per a la climatització i l’aigua
calenta.
Seté. Deu anys per a bonificar l’assegurança agrària de
manera suplementària. La Comunitat Valenciana és la que té
més recursos situats en les assegurances agràries (aplaudiments), quasi quaranta milions d’euros.
Huité. 188 milions per a la millora de l’eficiència energètica
urbana a les vivendes.
I, nové. 18 milions en ajudes a la transformació de les flotes
de transport de viatgers i mercaderies.
I hui també li afegisc que, amb la finalitat d’incentivar el
transport públic i ajudar a pal·liar l’efecte de la inflació a les
famílies valencianes, és a dir, per a combinar tot allò que té a
vore amb la baixada i el manteniment dels costos, i, per una
altra banda, intentar que la transició ecològica vaja avançant
de la manera adequada, Metrovalència, el Tram d’Alacant i el
Tram de Castelló seran debades, gratis, els diumenges, per
tal de promoure el transport públic i per tal d’avançar en tot
el procés de transició energètica. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president, moltes gràcies.
Li queda molt poc de temps per a la segona contestació.

I respecte a la monserga esta del govern més car de la
història, ja deixen-se..., deixen-se d’històries. Si vostés han
fet un govern a Aragó, perdó, a Castilla y León, que té la
mitat d’habitants que nosaltres, que tenen les mateixes
conselleries, i que el president de les Corts cobra el 40 %
més que el president de la Generalitat Valenciana. Per favor!
El govern més car de la història? (Aplaudiments) El govern
més car de la història? Quina broma és esta! Però, bé. Vosté
sí que ha participat dels governs més cars que els han costat
més a tots els valencians, efectivament.

El senyor president del Consell:

Mire, la l’única proposta que vostés tenen és això, una cosa
genèrica de baixar els impostos a aquells que més tenen. Això

Senyories, podem continuar amb la sessió de control?
Podem continuar? Donen vostés el permís? Podem

Moltes gràcies. (Veus i rialles) (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Si ho permeten, escoltarem amb silenci a la síndica del Grup
Parlamentari Popular. (Veus)

Número 107 ¦ 21-04-2022
continuar? Podem escoltar en silenci a la síndica del Grup
Parlamentari Popular? Donen el permís?
Disculpe la interrupció, té vosté la paraula, senyoria.

La senyora Catalá Verdet:
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La senyora Catalá Verdet:
Le pregunto: ¿va a pelear por la financiación? Porque creamos
una comisión mixta a instancias del Partido Popular, y esa comisión mixta, si usted no hace nada, señor Puig, no sirve para nada,
y no nos va a tomar usted por tontos. Si usted no hace nada, la
comisión mixta no hace nada y no sirve para nada. ¿Va a pedir la
convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera?

Gràcies, president.
Mire, president, muchas las medidas que usted ha anunciado aquí son medidas recicladas, son medidas que ya existen, como todas las del IVF o medidas que efectivamente
no se pueden poner en marcha en este momento porque
están comprendidas dentro de ese decreto ley al que usted
la Abogacía de la Generalitat le ha tumbado.
Por tanto, lo que usted ha venido aquí a prometer es absolutamente nada. Pero es que si además tenemos que depender de su ánimo, de su impulso, pues las cosas no van a ir
bien. Usted ha tenido que devolver 335 millones de euros
porque no han sabido ejecutar en ayudas a autónomos y a
emprendedores, no han sabido hacerlo. (Aplaudiments) Pero
es que además la bajada de impuestos de la que usted habla,
usted podría hacer algo, que es abordar la deflactación y
podría evitar que a las personas les suba la media de 200
euros la renta por esa deflactación que existe y que ustedes
no abordan tampoco.
Mire, no nos tome por tontos. Le he preguntado por la
tasa turística, le he preguntado por el decreto chapuza, le
he preguntado por esos dos chiringuitos que quiere usted
montar. Y ahora le preguntó: es usted el presidente que más
consenso político ha tenido en materia de la financiación.
Yo lo he vivido, ustedes votaban en contra, yo lo he vivido,
eh, votaban en contra. Usted tiene un consenso de todo el
arco parlamentario, ¿y qué hace usted? Se va de vacaciones, se va al palco del Bernabéu y aquí no se toman medidas ni se pelea por los valencianos ni por la financiación.
(Aplaudiments)
Miré, le voy a decir algo: cuando uno pide grandes consensos, grandes acuerdos en pandemia, en medidas económicas, lo que se espera del presidente cuando tiene esos grandes consensos es dinamismo, energía y que pelee por los
valencianos, y usted ninguna de las tres cosas, ni dinamismo,
ni energía ni pelea por los valencianos.
El señor Sánchez ha despejado a córner la financiación autonómica y ustedes van diciendo mentiras sobre de quién es la
culpa. La culpa es de quienes gobiernan, tienen un consenso
con una comisión mixta, con todos los grupos parlamentarios, y el presidente no mueve ni un dedo por la financiación
de los valencianos. (Aplaudiments)
Así que le preguntó: no baja los impuestos, ¿pero va a tirar
para atrás la tasa turística? Dígalo aquí, a la izquierda antipática, dígaselo. (Rialles)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Catalá Verdet:
¿Va a pelear por los valencianos de una vez, señor Puig?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Escoltarem la resposta final a estes últimes qüestions. Té la
paraula el president del Consell, Ximo Puig.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Moltes gràcies, senyora Catalá.
A mi m’agradaria que vosté li preguntara als milers i milers
d’empreses que han rebut els recursos del pla Resistir si
els han rebut o no els han rebut. (Aplaudiments) Li ho pot
preguntar, li ho pot preguntar inclús a algun assessor d’empreses que té per ahí. Pregunte-li si els han rebut o no els
han rebut. Eixa és la realitat.
La realitat és que este govern ha sigut el govern que durant
la pandèmia més ajudes ha donat als sectors productius i
(aplaudiments) el que més ha ajudat a les famílies vulnerables. Eixa és la realitat dels fets.
I respecte al finançament, respecte al finançament, este
govern té una posició clara i hem defensat en tot moment i
en tota condició quina és la nostra posició, i ho continuarem
defensant. I per més que vosté mentix d’una manera permanent, la realitat és que nosaltres hem dit en tot moment quin
és el full de ruta i l’estem seguint. I estem afortunadament,
des del consens majoritari d’esta cambra, actuant.
Però, mire, ací cada u ha de fer la seua faena. I vosté sap
perfectament, sap perfectament que no podrà haver un
model de finançament autonòmic nou si el seu partit no el
recolza, ho sap perfectament, ho sap. (Aplaudiments) Per
tant, escolte, jo al president del govern li ho dic: és inaplaçable el finançament. I al senyor Feijóo li dic: és inaplaçable el
finançament. Per tant, claro y raso. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
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es la mayor traición, porque saquearon y no pudimos dotar
los servicios públicos como se merecían.

Senyories, escoltarem la pregunta que formula l’il·lustre
diputat Rubén Ibáñez. Escoltarem en silenci la pregunta que
formula l’il·lustre diputat. Quan vosté vullga.

Usted, que es tan diligente y tan solícito, ¿me va a decir
si le va enviar una carta al señor Feijóo que requiere el
consenso para aprobar un nuevo modelo de financiación
(remors) …

El senyor Ibáñez Bordonau:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Muchas gracias, presidente.

Senyories!

Señor Puig, me alegra que usted también vea a Feijóo como el
próximo presidente del gobierno. (Aplaudiments) Es cierto que
con Sánchez no vamos a solucionar absolutamente nada.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Le decía usted a mi síndica que pregunten a las empresas que
han recibido las ayudas de financiación. Pregúnteselo usted a su
hermano, que el 28 de diciembre las empresas de su hermano
recibieron la ayuda, el 28 de diciembre, y no era una inocentada;
(aplaudiments) y 11.000 empresas valencianas no la recibieron.
Pero, claro, señor Puig, al final los socialistas siempre siguen
traicionando a los valencianos. Lo suyo es una historia de
traición y egoísmo político. Usted no tiene tiempo para la
financiación autonómica, pero tiene tiempo para regar a
las empresas de su hermano, para tapar los abusos de su
vicepresidenta. Usted permite que Sánchez ningunee y
abuse de los valencianos, y eso, presidente, ya no lo tapa ni
Compromís, que confunde ocho meses con cuatro años.
Y por eso le preguntó, señor presidente, dado que usted ya
se ha rendido en materia de financiación: qué medidas va
a adoptar su gobierno ante la falta de un nuevo modelo de
financiación. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, escoltarem la resposta que formula l’honorable
consellera.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Señor Ibáñez. (Se sent un aveu que diu: «¡Hombre!»)

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

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
La mayor traición que se ha cometido al pueblo valenciano
la han hecho ustedes con la corrupción. (Aplaudiments) Esa

…diciendo que apoyen la protesta del Consell? ¿Se la va a
mandar? (Aplaudiments)
Pues, mire, cuando se la mande, cuando se la…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories!

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
…mande, remítame una copia y dígale al señor Feijóo
que, por favor, apoye la propuesta de financiación de la
Generalitat. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, estem en el Ple de les Corts Valencianes, senyories. Estem en el Ple de les Corts Valencianes. Jo demane
que puguem escoltar amb silenci i respecte a l’orador que
està en l’ús de la paraula.
Senyories, té la paraula l’il·lustre diputat Miguel Barrachina.

El senyor Barrachina Ros:
Gracias, señor presidente.
Todos confiamos en que Alberto Núñez Feijóo resuelva la
cuestión de la financiación. (Aplaudiments)
Pero mi síndica le ha preguntado por el plan que ustedes han
presentado y que con un informe de 119 folios la Abogacía
de la Generalitat ha abortado. Y este panfleto decía dos
cosas de usted, señor Puig, este documento contra la guerra
de Ucrania decía que usted es un visionario porque todas las
medidas estaban en el presupuesto que usted presentó el
3 de noviembre, cuando ya sabía usted que Vladímir Putin
iba a tomar Ucrania; y dos, que es una buena persona, o al
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menos un buen hermano, porque la primera medida es crear
el Observatorio valenciano de precios para evitarse multas
como los 43.000 euros de sanción que su familia y su clan,
por pactar precios, por elevar costes, inflación a À Punt que
pagamos todos, le cayó como condena.

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

...diu molt de vosté i del seu partit. (Aplaudiments)

Senyories!
La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Senyories!
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor Barrachina Ros:

Senyories, per favor!

¿Le parece razonable seguir creando chiringuitos y
nombrando asesores? Tiene a su mano derecha camino del
banquillo nombrando el vigésimo asesor…

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
I vostés demostren una irresponsabilitat,...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon, un segon, consellera.

El senyor Barrachina Ros:
…, el asesor número 20. ¿Le parece razonable prometer 2
asesores y nombrar a 20?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Barrachina Ros:
Claro, la distancia entre 2 y 20… (El president desconnecta el
micròfon de la trona)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies, senyoria!
(Aplaudiments)
Senyories! Senyories. Té la paraula l’honorable consellera.

Pot la consellera contestar en silenci la pregunta que s’ha
formulat? És que...
La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
...tenen un nivell d’irresponsabilitat criticant l’Observatori de
preus, quan tots els contractistes, les empreses, les administracions públiques, estem patint precisament la pujada de
preus i hem de revisar la contractació pública i tirar endavant
precisament amb les obres, amb els serveis públics i també
amb el dinamisme que genera en les empreses l’economia i
l’ocupació esta qüestió. Aixina que vagen-se mirant de quin
costat estan vostés, si precisament de la demagògia barata o
de les empreses valencianes. (Veus i aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories!
Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb
la pregunta que (veus) en nom... Senyories, podem continuar? Continuarem amb la pregunta de control que, en nom
del Grup Parlamentari Compromís, realitzarà la síndica, la
il·lustre diputada Papi Robles.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Quan vosté vullga, senyoria.

Gràcies, senyor president.

La senyora Robles Galindo:

Senyor Barrachina, d’entrada li vaig a dir, com a persona
decent, que bromejar amb una guerra, amb una intervenció
militar que està costant vides humanes (veus) ...

Gràcies, president.
Bon dia, president.

