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als qui tenen problemes per arribar a final de mes o patixen 
més necessitats per poder viure dignament, odi i estigmatit-
zació. Això és el que amaguen sempre els seus discursos.

Mire, aquest govern no entrarà mai en una lluita de banderes. 
Crec que avui, aquest matí, això ha quedat prou clar ací. Ara bé, 
sí que li dic que des del punt de vista d’aquest govern, que és el 
punt de vista de la majoria de la ciutadania de la nostra terra, és 
imprescindible protegir les famílies que més desigualtats pati-
xen i, sobretot, i el que és més important, és fonamental enten-
dre que no existix un únic model de família i que l’important és 
que les persones s’estimen i no deixar que prejudicis culturals, 
religiosos ens impedisquen ser feliços. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Té la paraula l’il·lustre diputat David García.

El senyor García Gomis:

Senyor Puig, aquí vemos de todo, incluso un comunista 
hablar de derechos humanos. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

El senyor García Gomis:

Mire, señor Puig, hemos asistido a otro espectáculo lamen-
table de sus socios de gobierno y usted ha guardado silen-
cio, un silencio cómplice ante las manifestaciones realizadas 
por parte de un senador de Compromís, un senador desig-
nado por este parlamento.

Señor Puig, su silencio y su falta de reacción refleja a todas 
luces su sumisión a sus socios de gobierno, una sumisión 
que demuestra que usted hará y tragará con lo que haga 
falta por seguir sentado en los sillones azules. Y si hace falta 
ponerse de pie para defender a una posible futura imputada, 
usted lo hace. Y si hace falta tener que escuchar como a su 
consejera le dicen, y cito: «La señora Bravo está en el sillón 
porque todos sabemos su relación con el señor Puig». Y esto 
lo dijo el señor Mulet, senador designado por este parla-
mento, y usted no ha dicho nada.

Por eso le pregunto, señor Puig: ¿va a pedir al señor Mulet 
que entregue su acta de senador o está de acuerdo con la 
afirmación realizada sobre la señora Bravo, que está sentada 
como consejera por su relación personal? ¿Está usted de 
acuerdo con que ésta sea la representación que tengan 
todos los valencianos? La señora Bravo, aunque no está 
presente, nosotros otros sí que la creemos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta primera del Consell.

Senyoria, per favor! Escoltarem amb silenci.

Quan vosté vullga.

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

Mire, sap què? El pitjor és vindre ací a contar mentides, 
entre altres coses perquè vivim en un món globalitzat on tot 
el món podem escoltar els àudios i llegir les declaracions de 
les persones. Per tant, a més de mentir, senyories, és torpe 
fer-ho perquè tots sabem que això no ho va dir el senador. 
(Veus) Però, mire…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

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

No, això és una interpretació que la seua ment fa, i vosté 
sabrà per què. Jo sí que ho sé, perquè és una interpretació 
que la seua ment fa.

Mire, jo sí que sé perquè la senyora Gabriela Bravo va 
formar part del Consell, entre altres coses perquè això, en 
2015, el president i jo, el president m’ho va contar perquè 
la senyora Bravo està en el seient que està, i ho està per 
la seua carrera professional, per haver sigut membre del 
Consell General del Poder Judicial, la portaveu de fet, i per 
estar representant, diguem, coneixent des de dins la justí-
cia. I per això se li ficà al front d’eixe càrrec, per això està 
la senyora Bravo on està. I no invente més coses, senyoria. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb 
la pregunta que formularà la síndica del Grup Parlamentari 
Unides Podem, la il·lustre diputada Pilar Lima.

La senyora Lima Gozálvez:

Buenos días. Gracias, señor president.

Buenos días, señor president.
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Membres del Consell, bienvenidos a todas las caras nuevas. 
Y, como he oído por ahí, suerte y acierto y mucho ánimo en 
esta nueva andadura.

Señor president, he estado escuchando esta mañana por aquí 
que hay un grupo político que ha dicho que son los únicos 
que defienden y que denuncian la corrupción, pero sabe que 
están gobernando con corruptos en otros lugares. Me ha 
sorprendido. Bueno, no digo nada más.

Señor president, ¿cómo piensa usted que deberíamos seguir 
trabajando para combatir esta lacra de la corrupción que 
alimenta la desconfianza en la política y desprestigiar las 
instituciones públicas?

Señorías, mordidas, trajes, bolsos, relojes de alta gama, male-
tas de lujo, viajes y un largo etcétera. La fiesta de la corrup-
ción bajo los gobiernos del Partido Popular en la Comunitat 
Valenciana parece no tener fin. Y pese a la depuración 
democrática tras siete años de Botànic, continuamos cono-
ciendo una red corrupta ligada a la época del bipartidismo, 
cuya porquería sigue saliendo a la luz.

Cada día que pasa es preocupante la nueva información sobre el 
caso Azud, que no sólo afecta al Partido Popular que gobernaba. 
Y además debemos señalar que es una vergüenza para nues-
tra democracia los audios que hemos conocido de la señora 
Cospedal y de la señora Aguirre en las relaciones del Partido 
Popular como pieza fundamental de las cloacas del Estado.

Vemos cómo los años pasan, pero la indecencia sigue emer-
giendo. Y no estamos hablando de casos puntuales o de 
personas cuya moralidad es más que cuestionable, sino que 
estamos hablando de un problema estructural, de la forma 
de funcionamiento de un partido y de un profundo problema 
de nuestro Estado como consecuencia de los límites de una 
transición incompleta a la democracia y que dejó como tarea 
pendiente la ruptura de cierta clase política con un poder 
económico heredado de apellidos muy concretos que han 
amasado sus fortunas, por una red de intereses tejida para 
saquear al pueblo y contra el interés general. Son las elites 
extractivas de recursos públicos.

En este sentido, muchas veces apuntamos a los corrup-
tos como aquellos que utilizan sus responsabilidades de 
gobierno para dar concesiones administrativas a cambio de 
favores, pero nunca ponemos el foco sobre la figura de los 
corruptores, que son aquellos que, desde el poder econó-
mico, pueden acceder al poder político para que determina-
dos nombres puedan influir políticamente, sin necesidad de 
presentarse a unas elecciones, e incluso de alterar o influir 
sobre los procesos judiciales y policiales, frenando en seco 
la depuración democrática. Y todo ello nos lleva a pregun-
tarnos, señor president, ¿quién manda, la ciudadanía con su 
voto o quienes compran a políticos?

Con el espíritu del 15-M, el pueblo salió a las plazas para 
decir, alto y claro, que estaba harto de la corrupción, que 
estaba cansado de que los de siempre tengan como forma 
de gobernar prácticas basadas en la depredación de los 
recursos públicos, que generan desafección política y 
desprestigio a las instituciones públicas.

En Unides Podem tenemos tolerancia cero, señor presi-
dent, ante cualquier forma de corrupción política e 

institucional. Nacimos como antídoto para reparar todo 
el daño que ha causado la gestión del Partido Popular a la 
ciudadanía valenciana y para erradicar esta lacra. Señorías, 
¿se acuerdan? Adiós, Rajoy. Porque mejorar nuestra demo-
cracia significa crear mecanismos de control para evitar los 
delitos de quienes tienen el poder. Para ello, desde Podem 
impulsamos la legislatura pasada la agencia valenciana 
antifraude, a la que, por cierto, más de uno ha puesto 
obstáculos en el desarrollo de sus funciones. Dejemos 
trabajar a quienes previenen el fraude y la corrupción, 
señorías.

Pero no nos conformamos –y voy cerrando, señor presi-
dent–. Hay que seguir trabajando en esta línea, porque el 
problema real de la corrupción en la Comunidad Valenciana 
y en nuestro país es que han manchado el conjunto del 
sistema, por lo que no es suficiente hacer limpiezas localiza-
das, sino que lo que necesitamos es una intervención inte-
gral, una limpieza general y una regeneración profunda, 
que ponga la ética pública como principal valor de nuestra 
democracia.

Muchas gracias, señor president. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Una vegada escoltada la pregunta, correspon al president 
del Consell respondre a les qüestions plantejades.

Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:

Senyora Lima, efectivament, cal prioritzar sempre el valor 
de les institucions democràtiques i, per això, és fonamen-
tal garantir la confiança de la ciutadania en les institucions, 
a través d’una tolerància zero respecte a la corrupció. Eixa 
és la voluntat que sempre, en tot moment, ha tingut este 
govern i continuarà tenint en la seua existència.

Tanmateix, és cert, que la taca de la corrupció a la 
Comunitat Valenciana ha estat profunda, ha estat una taca 
immensa i, aleshores, costa en l’imaginari col·lectiu, fins i 
tot fora del nostre fronteres, costa combatre esta qües-
tió. Però l’estem combatent amb èxit, amb èxits concrets; 
per exemple, en la Ciutat de la Llum, d’Alacant, que ja, a 
partir de l’1 de juliol, podrà una altra vegada ser útil per 
a fer cinema, i ho hem aconseguit. Perquè, efectivament, 
tot el que significava la taca de la corrupció ens impedia 
tindre a Europa el reconeixement que mereix la Comunitat 
Valenciana.

Han estat 135 condemnes. És terrible, però eixa és la reali-
tat. I, a més, estos dies estem escoltant àudios, llibretes, ací 
i allà i, fins i tot, en el futbol també hi ha persones relacio-
nades amb l’antic règim. Però, bé, realment eixa és la reali-
tat. La realitat de què partia el govern del Botànic i el que 
hem estat treballant durant tot este temps és, precisament, 
posant totes eixes eines de què vosté parlava per a lluitar 
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contra la corrupció. És evident que en qualsevol govern i en 
qualsevol espai pot hi haver corrupció, ningú n’està exempt 
d’este virus, és un virus que pot alcançar. El que passa és 
que el que sí que ha de fer un govern és posar tots els 
elements, totes les barreres, tots els tallafocs per tal de fer 
possible que no hi haja corrupció.

Per tant, ens ha costat molt alçar la hipoteca reputacio-
nal, però l’estem alçant i estem generant credibilitat insti-
tucional, com estem veient per la via dels fets. Per tant, en 
estos moments, podem parlar que la Comunitat Valenciana 
està avançant adequadament respecte a l’avanç de la quali-
tat democràtica, en la millora de la qualitat democràtica. 
L’enquesta de la qualitat governamental, de la Universitat 
de Göteborg, avalada per la Unió Europea, situa en el 21 
a la Comunitat Valenciana, en el seu millor nivell des que 
van començar a fer-se els estudis, a principis dels anys dos 
mil, i entre les millors regions d’Europa. Hem passat del 
lloc 14, entre les 17 comunitats autònomes espanyoles, al 
número sisé, superant Madrid, Galícia, Múrcia, Catalunya i 
Andalusia.

La Comissió Europea posa la Comunitat Valenciana com a un 
exemple també de la creació de plans de prevenció contra 
la corrupció. El rànquing Dyntra reconeix a la Generalitat 
Valenciana, des del 2019, com el govern autonòmic més 
transparent. La fortalesa de les institucions està en corre-
lació amb el nivell de confiança, per tant, que generen. La 
confiança, la credibilitat, l’estabilitat, això dona fruits, com 
ho hem vist en les inversions i com ho hem vist també en la 
superació de les desigualtats.

La primera acció fruit de l’acord del Botànic fou posar en 
marxa polítiques de transparència, amb la creació d’una 
conselleria específica per tal de crear un marc d’integritat 
institucional. Fórem en aquells moments una comunitat 
pionera. I, gràcies a l’existència de la mateixa conselleria, 
s’ha avançat en la transparència i en la participació. També, 
com vosté ha dit, hem creat junts altres instruments, com 
l’agència antifrau, com el consell de transparència, l’oficina 
de conflictes d’interessos i, més recentment, el registre de 
grups d’interés.

Del que es tracta és precisament d’això, no?, de tindre 
un bon marc jurídic per a garantir que les administra-
cions públiques tinguen un màxim d’integritat. La ciutada-
nia no pot tolerar que tornem al passat. No podem tornar al 
passat, entre altres coses perquè ens ha costat molt a tota 
la societat valenciana recuperar la confiança, recuperar la 
credibilitat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Senyories, hem finalitzat este punt, el punt de l’ordre del dia 
de sessió de control.

I, com havíem dit, no votarem abans de les onze i mitja i, 
per tant, ens queden tres minuts… (Rialles) Hem anat més 
ràpid del normal; normalment acabem un poc després de les 

onze i mitja. Però, en tot cas, crec que estem en condicions 
de poder votar, no? (Veus) Hi ha algun inconvenient que…? 
(Veus) Sí, havíem dit en la Junta de Síndics que votaríem no 
més prompte de les onze i mitja, són les onze i mitja, encara 
no són… Crec que hem de ser conseqüents amb allò que 
aprovem. Ja sé que les agendes són molt apretades, però… 
(Veus) Es relaxen una miqueta. Són sis votacions, no són… 
(Pausa)

 

Votació dels punts segon i quart a huité de l’ordre del dia de la 
60a sessió del Ple de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bé, senyories, amb puntualitat britànica, anem a passar 
a les votacions. Són en total sis votacions sobre el treball 
que se va realitzar en la jornada de ple d’ahir. Senyories, 
anem a passar a votació.

Anem a passar a votació, en primer lloc, el punt 2 de l’or-
dre del dia que, com vostés recordaran, era el debat i vota-
ció del dictamen de la Comissió d’Economia, Pressupostos 
i Hisenda sobre l’informe de fiscalització del compte gene-
ral de la Generalitat per a l’exercici 2020, amb els registres 
d’entrada dels documents que acompanyen els informes 
del compte general. Senyories, votem el punt 2, el compte 
general. Comença la votació. Senyories, sempre és edificant 
començar amb una unanimitat de 94 més 1 vot telemàtic, 95 
vots favorables. Queda aprovat el compte de la Generalitat 
per a l’exercici 2020.

Votarem ara, senyories, el punt quart de l’ordre del dia, que 
és la moció subsegüent a la interpel·lació al Consell en rela-
ció a la Proposició de llei valenciana de mesures fiscals 
per a impulsar el turisme sostenible amb el qual es pretén 
crear una taxa turística, presentada pel Grup Parlamentari 
Popular, registre d’entrada 54.373. Senyories, comença la 
votació. Amb 45 vots favorables, 50 vots contraris més 1 no 
presencial, 51 vots en contra i 0 abstencions, queda rebut-
jada la moció subsegüent.

Votem ara, senyories, el punt quint de l’ordre del dia, que 
és la moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat sobre la polí-
tica general del Consell en matèria de costes, presentada 
pel Grup Parlamentari Ciudadanos. Senyories, comença la 
votació. Amb 45 vots favorables, 50 més 1 telemàtic, 51 
vots en contra i 0 abstencions, queda rebutjada la moció 
subsegüent.

Votem ara senyories el punt sext de l’ordre del dia, que és 
la moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
sobre la política general del Consell en matèria de rein-
dustrialització de la Comunitat Valenciana, presentada pel 
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana. Senyories, 
comença la votació. Amb 45 vots favorables, 50 més 1 vot 
telemàtic, 51 vots en contra i 0 abstencions queda rebutjada 
la moció subsegüent.


