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productiu s’assenta en el temps –vullc dir–, de hui per 
a demà no es fa. Aleshores, és important generar eixes 
sinergies per a poder consolidar eixe model productiu.
 Nosaltres, des del Consell o des del govern hem deixat 
molt clar des del primer moment que hem d’invertir la 
piràmide. En aquestos moments –i vostés ho saben–, 
entre el sector primari i el de la transformació no arribem 
pràcticament al 20% del producte interior brut valencià.
 Aleshores, el que haurem de fer és eixa piràmide, 
que bamboleja, l’haurem d’invertir i haurem de treballar 
moltíssim en moltíssims aspectes. La reindustrialització és 
un dels aspectes que haurem de treballar moltíssim; el tema 
de la investigació, el desenvolupament, la innovació i la 
implementació, és a dir, les patents que toquen, també ho 
treballarem moltíssim. Vullc dir, ¡clar!
 I, després, he de dir-li que cap, cap dels projectes que 
vosté ha esmentat, cap que sapiem des del govern està 
paralitzat, cap que sapiem en estos moments està paralitzat, 
estan tots en tramitació; alguns hauran de dictaminar-los 
el Tribunal Superior de Justícia, com és el cas de l’ATE 
d’Alcoi, i altres doncs tenen la tramitació pertinent que estan 
seguint.
 Ho poden vore en cadascuna de les conselleries, poden 
demanar els informes perquè segur que se’ls donarem, 
perquè ja vaig dir ahir que nosaltres anem a ser un govern 
transparent i clar, i vostés el que han de fer és demanar-los i 
ahí els tindran, no com vostés (veus), no com vostés feien…

 Moltes gràcies, honorable conseller.

 ...de manera continuada anteriorment.
 Gràcies. (Aplaudiments)

 Senyories, estic sent un poquet lax en el temps però 
puc ser, amb tots, ¿eh?, amb tots, però considere que en la 
primera sessió de control doncs els demane que intenten ser 
estrictes en l’ús dels temps assignats. Els ho dic a tots.
 A continuació, la següent pregunta de control la 
substanciarà el síndic del Grup Compromís, Fran Ferri.
 Quan vosté vullga, senyor síndic.

 Gràcies, senyor president.
 Senyor president, 40.085 milions d’euros és el deute que 
suportem els valencianes i les valencianes, i els interessos 
que paguem per eixe deute superen ja, la despesa que 
està prevista en la conselleria d’educació, i molt prompte 
superarà –segurament– la conselleria de sanitat passant a ser 
la primera conselleria d’este Consell.
 A banda de la quantia que és estrepitosa, astronòmica –
com estem veient–, durant el mandat del Partit Popular açò 
es va convertir en un problema desbocat, el deute per càpita 
es va multiplicar per deu. Hui, un xiquet o una xiqueta que 
nasquera al nostre territori no vindria amb un pa sota el braç, 
vindria amb 8.115 euros sota el braç, mentre a l’any 1995 
esta xifra era de només 693 euros.
 La setmana passada van estar tractant en estes Corts 

injust que patix la nostra terra. Segons els estudis, el sistema 

del deute valencià; l’altra part, en canvi, s’explica per una 
política nefasta de gastar-se allò que no teníem, i no de 
gastar-s’ho en inversions socials o en inversions productives 
sinó de fer-ho en grans esdeveniments, en propaganda, en 
manipulació i ens grans infraestructures que ara ens consten 
molts diners de mantenir. En molts d’estos casos, a més, esta 
despesa venia acompanyada de sobrecostos inexplicables, 
venia acompanya de presència de trames de corrupció, que 
algunes d’elles estan sent investigades per la justícia.

injust com aquell originat per la mala gestió ha de ser 
auditat. La ciutadania valenciana mereix saber quin ha sigut 
l’origen d’eixe deute per a poder sotmetre, després, a debat 
democràtic qui ha sigut el responsable i quines mesures i 
quina és la resposta que han de prendre els poders públics.
 Per això, l’Acord del Botànic fa referència en el mateix 

just i a l’auditoria ciutadana, perquè per a nosaltres són 
dos cares de la mateixa moneda. En concret, parla de 
l’auditoria ciutadana del deute de La Generalitat dels 

amb una publicitat dels informes que se’n deriven.
 Des de Compromís vàrem anar a la campanya electoral 
amb un posicionament ben clar: treballarem incansablement 
perquè la gent d’este país visca millor, ens esforçarem 
per construir un futur millor per al nostre poble però mai 
construirem este futur sobre l’oblit i la impunitat.
 Per això creiem que és ineludible obrir calaixos, investigar 
l’origen del deute i portar davant de la justícia allò que siga 
irregular. No passem pàgina sinó que busquem la veritat i la 
justícia i, si arriba el cas, lluitarem perquè tornen els diners. 
Eixe és el nostre compromís.
 I, per això, des del nostre grup parlamentari hem 
manifestat que volem col·laborar amb el Consell en esta 
tasca, i no només ho hem manifestat sinó que des del 
pacte del botànic, en esta nova etapa de transparència, hem 
començat a demanar la informació i a treballar per esta 
auditoria.
 Quan descobrim que es van fer contractes milionaris 
des de Fira València, que segurament no es van complir, no 
volem passar pàgina, volem que s’investigue, que se sàpiga 
tota la veritat.
 Quan descobrim que es van pagar 4.000 euros per a obrir 
un compte de Twitter a una empresa de la trama Púnica, no 
volem passar pàgina, volem justícia.
 Quan descobrim que la gestió que s’ha fet dels avals de 
l’Institut Valencià de Finances és nefasta o que les empreses 
de l’IVHSA mixtes van ser gestionades de forma nefasta 
també per la senyora Bonig, no volem passar pàgina, volem 
que s’assumisquen responsabilitats.
 I, lamentablement, no hem parat de descobrir escàndols, 
les mines antipersona que es van trobant per les conselleries. 
I hui, hui mateix, hem de parlar d’un nou cas.
 Senyor president, senyors consellers i consellers, ¿vostés 
creuen que amb 180.000 euros es poden fer polítiques per 
a les persones? ¿Ho creuen? Nosaltres creguem que sí. 
¿Veritat que es poden fer?
 Al 29 d’abril de 2014, el Consell de Fabra i de Bonig va 
emetre l’ordre de pagament de 180.000 euros a l’empresa 
Construcciones Gomuñoz. A algun diputat d’aquesta cambra 
–que ara no el localitze, que crec que no està present– li 
sonarà este nom. Segons informes policials, és l’empresa 
que li va fe el favor al Partit Popular de Gandia de pagar 
les factures que mantenia amb Alejandro de Pedro, el 
mantenidor de la trama Púnica. I ¿què va rebre eixa empresa 
a canvi? Nombrosos contractes a dit per part de les diferents 
administracions del Partit Popular. Ací tenim el document 
comptable (soroll de papers) d’eixe 29 d’abril de 2014, 
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Construcciones Gomuñoz.
 El Partit Popular de Gandia adjudica, el Partit Popular 
de La Generalitat ordena el pagament, i ¿qui paga?, paguem 
tots i totes, els valencians i les valencianes. La festa del Partit 
Popular valencià no s’acabava mai, ni tan sols en els pitjors 
moments que més patia la ciutadania.
 Senyor president, estos casos demostren que cal eixa 
auditoria ciutadana del deute. Per això li pregunte: ¿quines 
mesures té previst adoptar el Consell per a impulsar la 
realització d’eixa auditoria ciutadana del deute de La 
Generalitat dels diferents departaments i de les entitats 
dependents?
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

 Moltes gràcies, senyor Ferri.
 A continuació, per a respondre, el molt honorable 
president.

 Moltes gràcies, senyor Ferri.
 Compartisc, òbviament, el seu diagnòstic i compartisc, 
també, la necessitat d’obrir a la ciutadania allò que ha passat 
en este temps.
 Certament –li ho dia abans a la portaveu del Grup 
Popular–, seria necessari que es donaren totes aquelles 

efectivament, ara, nosaltres tenim la responsabilitat de fer-
ho, i ho anem a fer, ho anem a fer no amb afany revengista 
sinó simplement perquè els ciutadans tenen el dret i 
l’obligació de saber el que ha passat.
 I, efectivament, la llosa més gran que tenim en estos 
moments és eixa llosa de 40.000 milions d’euros de deute, de 
600 per habitant a 8.000 –ho ha explicat vosté amb claredat–, 
és el que ha passat, ha passat tot això perquè, efectivament, 

dels recursos.
 Els sobrecostos en obres faraòniques; la mateixa existència 
d’eixes obres faraòniques; els casos de corrupció vinculats 

tingut la política i la mateixa institució en estos moments fa 
que siga més necessari que mai que els ciutadans tinguen 
coneixement del que ha passat.
  I un dels objectius fonamentals d’este govern és recuperar 
la credibilitat de La Generalitat, i recuperar la credibilitat 

moment.
 Per això no estem parlant que es guanyen unes eleccions, 
es governe i, després, ja vorem què passa. No, no, es tracta 
d’avaluar permanentment i d’estar en permanent contacte 
amb aquells a qui representem.
 L’auditoria ciutadana està en marxa. Hem pres des de 
l’inici dos mesures.
 La primera, el Consell encarregà a la Intervenció General 

que ja està en estos moments disponible en la web. Té tres 
grans conclusions: la primera, 1.538 milions d’euros de 
despesa impagada; 739 milions impagats d’anys anteriors; i 
1.999 milions sense consignació pressupostària este any.
 El segon element era posar en ordre el servei del sector 
públic empresarial. Les pèrdues provisionals en els primers 
mesos, abans d’arribar el canvi de govern, ja eren 70 milions 
d’euros. És més, quan el Consell pren posició ens trobem 

que el sector públic empresarial, al juny de 2015, el 90% de 

mesos s’han anat posant al dia, encara n’hi ha molt de camí 
per recórrer, s’han nomenat auditors on no n’hi havia, s’estan 
aprovant els comptes, i ja estan pràcticament la majoria dels 

 Tots els informes de les auditories, en tots els àmbits de 
l’administració valenciana, tant del sector públic com de la 
mateixa administració, evidentment, van a estar a l’abast de 
tots els ciutadans i les ciutadanes, tots es faran públics.
 També estem revisant el procés de reestructuració de les 
empreses públiques per a determinar realment la realitat 
d’eixos estalvis que s’han pregonat moltes vegades, precisar 

perquè, efectivament, n’hi ha retalls que el que fan és 

 Bé, s’estan analitzant tots els casos, n’hi ha molts casos 
concrets, vosté em parlava d’alguns, jo li puc dir també 
d’altres: l’aeroport de Castelló, que afronta un expedient 
de la Unió Europea; el procés de subhasta de la Ciutat de 
la Llum, que m’agradaria que tots els ciutadans saberen 
exactament que ahí s’han invertit 300 milions d’euros 
directament en inversió i, després, més de tres-cents en altres 
tipus d’actuacions i que ara es vol, amb el malbaratament este 
de recursos, es volia donar amb 19 milions d’euros, en eixa 
pèrdua terrible de patrimoni per als valencians; està també el 
compromís de pagament no atés en la Volvo Ocean; el cas 
de CIEGSA, que és un cas apart i que, efectivament, n’hi ha 
molts problemes per a arribar perquè, entre altres coses, han 
desaparegut misteriosament documents; en el cas de CACSA, 

 Bé, de tot açò les Corts valencianes han de tindre 
coneixement i els ciutadans, naturalment, han de tindre tota 
la informació.
 I el Consell ha d’establir també nous mecanismes, per una 

entenguen; i, després, jo crec que, i això és un plantejament 
que hem de fer entre el conjunt de la cambra perquè açò és 
una qüestió de tots els grups parlamentaris, perquè depén 
d’esta cambra la Sindicatura de Comptes, ha d’impulsar 

moltes zones d’ombra que cal descobrir.
 I per això jo estic totalment d’acord amb el plantejament 
que vosté fa, recuperar la credibilitat és el primer pas perquè 
La Generalitat torna a ser, de veritat, La Generalitat de tots 
els valencians.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

 Moltes gràcies, molt honorable president.
 I, a continuació, per a formular la pregunta de control, la 
síndica del Grup Ciudadanos, Carolina Punset, per un temps 
màxim de cinc minuts.
 Sí, quan vosté vullga.

 Buenos días, señor Puig.
 La verdad es que los socialistas están siempre cubiertos 
de buenas intenciones, ¿no? Da igual dónde vayamos, aquí, 
en la comunidad, y también a nivel nacional, ¿no?
 Tenemos…, o teníamos a su Zapatero regalando cheques 
bebés, tenemos hoy a Pedro Sánchez diciendo que va casi 


