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Doncs d’això es tracta, simplement d’això és tracta. No
traguen vostés d’on no n’hi ha. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
(Veus) Senyories, si interromperen menys, acabarien més
prompte els oradors interromputs sistemàticament en l’ús
de la paraula! Si no interromperen, s’acabaria més prompte.
(Veus) Vosté, senyor Zaplana, ha fet la pregunta sense cap
interrupció. Ho poden aconseguir els altres oradors que
estan contestant? Per favor. Si vosté és el primer que ha
interromput!

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:
Però dona el mateix temps, Enric. (Adreçant-se al president)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Donaré el mateix temps si no interrompen.
I demane silenci i respecte per a l’oradora que ara està en
l’ús de la paraula, la il·lustre diputada Elena Bastidas.

La senyora Bastidas Bono:
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Sí, senyories. Demanaré el mateix silenci i respecte que
han tingut per a la il·lustre diputada Elena Bastidas per a la
contestació.
Té la paraula la vicepresidenta del Consell.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Bé, la pregunta en concret, òbviament, no soc jo la que l’ha
de respondre.
Però, en tot cas, si les insidies que vostés no paren de llançar,
que és sobre la suposada desprotecció, venen ací a parlar, per
exemple, de criminalitzar un sector per la qüestió d’incorporar
el conveni d’Istanbul a la llei de la violència contra les dones,
però vostés estan criminalitzant tot un sector de la psicologia, dels pericials, de l’atenció, dels educadors i educadores de
l’atenció en el sistema de menors.
Veuen vostés la seua contradicció constant? Vostés venen ací
a dir que s’està criminalitzant, quan els únics que estan criminalitzant els educadors, els professionals de la psicologia, els
policies de la unitat adscrita, (veus) a tot el món... Als funcionaris que treballen en la conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, a tot el món, no paren vostés de criminalitzar
simplement perquè no tenen arguments polítics... (Veus)

Muchas gracias, señor presidente.
Mirar hacia otro lado, señor president, nunca ha sido defender los intereses de los valencianos. (Aplaudiments)
Pero, mire, hoy es el día 25 de noviembre y todos y todas nos
unimos, aquí dentro y allí fuera, para denunciar y visibilizar la
violencia contra las mujeres, en todas sus expresiones, y también
para reflexionar las mejores herramientas para erradicarla.
Una de ellas debería ser lanzar mensajes claros de que en esta
batalla estamos todos sin matices, sin adversativas, sin negarse
a abrir las ventanas ante cualquier duda, especialmente desde
la Generalitat Valenciana. Pero aquí ustedes se han negado por
dos veces a crear una comisión de investigación en el caso de
una niña tutelada de la que abusó sexualmente un educador y
que la justicia señaló desprotección y humillación.
Ustedes han dejado que este asunto tenga que ser investigado
en la Unión Europea y aquí no se quiso investigar, y se permite
que se ataque al síndic y se entorpezca su labor, y aquí no pasa
nada. Sus socios hacen alcalde a un individuo que apoya la
violencia de género, y aquí no pasa nada. Estos son los mensajes hipócritas que no ayudan a esta lucha. Se tapan los ojos y
los oídos, pero no solo eso, es que además también quieren
silenciar a los demás, con amenazas incluidas.
Señor president, ¿a qué espera usted para cesar a la señora
Oltra y lanza el mensaje de que las instituciones están para
proteger a las mujeres y no para proteger a los políticos?
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
...i estan fent una cacera. Això sí que és una cacera.
Vosté parla d’aquelarre? Ja li ho he dit moltes voltes, sap
vosté què? Que, entre bruixa i inquisidor, jo em quede amb
les bruixes. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara, amb
la pregunta que formula l’il·lustre diputat, i síndic del Grup
Parlamentari Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri.
Senyories, escoltarem la pregunta que formula el síndic del
Grup Parlamentari Compromís.
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El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, hui és un dia de lluita. Hui eixirem al carrer per
a reivindicar, per a lluitar contra la violència de gènere,
igual que en els darrers dies han estat eixint als carrers els
companys i les companyes del sector del metall, sector al
qual jo pertanc, per cert.
I és que som conscients, des de Compromís, que els nostres
drets els tenim gràcies a la lluita d’altres treballadors i treballadores. La nostra solidaritat amb el sector del metall
de Cadis, d’Alacant, d’altres ciutats. Suport a la vaga de
Pilkington, a la neteja de Castelló. La vostra lluita és compartida i el vostre èxit ja és un èxit per a totes les persones
treballadores. Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Senyor president, hui des de Compromís li preguntem per
la importància dels pressupostos valencians i de la llei de
mesures en l’enfortiment dels serveis públics, en la creació d’ocupació i en la necessària transició ecològica. Ja
en portem set, de pressupostos, des de l’any 2015, quan
s’aprove aquest. En Andalusia, el govern del Partit Popular
i Ciudadanos diuen que és estúpid tramitar uns pressupostos en un any electoral. Eixos no fan càlculs, eixos ja
directament ni pressenten pressupostos..., bé, sí que els
han presentat, però diuen que és una tonteria, és estúpid.
Nosaltres no fem eixos càlculs i presentem pressupostos
tots els anys.
A Madrid, cada negociació de pressupostos és una oportunitat que aprofita l’extrema dreta per a demanar retallar
algun dret. En esta ocasió, el govern del Partit Popular s’obri
a poder aprovar els seus pressupostos a canvi de retallar els
drets de les persones LGTBI. Ací, afortunadament, els valencians i les valencianes amb cada pressupost guanyem drets.
Ací governa el Botànic, però no ens podem conformar amb
fer-ho millor del que ho fa la dreta o del que ho faria el partit
que propaga l’odi. Això seria massa fàcil. Hem de tindre
més valentia, més capacitat per a transformar realitats, per
a millorar les vides, per a seguir progressant. I, en eixa línia,
van estos pressupostos i la llei de mesures, i això és el que
busquem, també, amb les esmenes que hem presentat o que
estem treballant des de Compromís.
Em referiré a quatre aportacions que crec que poden servir
com a exemple. Les dos primeres són dos esmenes que van
nàixer de Compromís, però que hem presentat conjuntament amb la resta de companys i companyes del Botànic.
Per tant, també gràcies als meus companys del Botànic.
La primera esmena és sobre les gratificacions extraordinàries
a un personal que s’ha deixat la pell durant la pandèmia, i
que és el personal de salut pública.
La segona el que busca és que les ajudes que donem al
sector del turisme vagen destinades a aquelles empreses que es comprometen a millorar les condicions laborals de les seues treballadores i treballadors. Amb criteris
molt concrets: aquelles empreses que paguen un salari per
damunt del conveni territorial i sectorial, aquelles empreses
que tinguen més contractes indefinits, aquelles empreses
que milloren les condicions laborals.
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Tots som conscients que cal donar suport a un sector com el
del turisme, però el sector del turisme és molt ampli, no és
només una patronal concreta. Donar suport al turisme ha de
ser, sobretot, donar suport a les persones que treballen en
el turisme, persones que majoritàriament són dones i que,
en alguns casos, tenen contractes de misèria. Sense eixes
persones, sense elles, no s’aconseguirien obrir ni les persianes dels hotels ni de les empreses.
Açò obri un debat més ampli, perquè, clar, no té sentit que
Europa ens pose certes condicions per a rebre fons europeus i nosaltres no posem condicions a les empreses que
van a rebre eixos fons o altres diners públics.
També vull parlar d’una altra esmena que no tenim encara
acord Botànic, és l’esmena coneguda com a taxa turística. I ací tinc una notícia per a aquells que s’esgarren les
vestidures amb la taxa turística, i és que ja existix ací, en
la nostra terra. Sí, ja existix, el que passa és que eixa taxa
ara mateixa l’estem pagant els valencians i les valencianes.
I el que volem, precisament, és que no la paguen els veïns
i les veïnes, sinó que paguen els turistes amb una aportació simbòlica, simbòlica, per a col·laborar amb el gasto que
generen. Per cert, l’evidència científica diu que imposar una
taxa turística als turistes no minora la seua visita a la nostra
terra. (Aplaudiments) L’evidència científica.
Ens diuen que és precipitat, però portem des de 2017 treballantla. Ens diuen que no està consensuada, però el que hem fet és
plasmar una proposta que està fins i tot en el programa del partit
que encara no li dona suport, i és que cada ajuntament decidirà el que fa i quan ho fa. Ens diuen que no és el moment, però
les últimes dades certifiquen que ja tenim el nivell d’activitat
i despesa turística superior al 2019, un 26 % més en octubre
de 2021 que en octubre de 2019. Sincerament, no hi ha raons
per a l’immobilisme. No hi ha arguments perquè eixes despeses les continuem pagant els veïns i les veïnes. Cal arribar a un
acord. Igual que alguns han donat passos, altres també han de
donar-los.
I, finalment, una esmena que també busca crear ocupació
de qualitat, i és el suport a la indústria audiovisual. No és
el primer any que m’escolten defensar els nostres mitjans
públics, que han de tindre un major suport econòmic. Ho
he dit moltes vegades, mitjans sostenibles i austers, però no
uns mitjans precaris. I creiem que la proposta que proposem
serà un bon punt d’acord. Un acord necessari del qual no
només depén À Punt, sinó desenes d’empreses valencianes i
milers i milers de treballadors i treballadores.
Estes són, senyor president, algunes de les nostres aportacions. Tenim uns grans pressupostos, tenim una gran llei
d’acompanyament i la nostra obligació és també fer-los
millors.
La dreta parla estos dies que hem presentat esmenes «por
la puerta de atrás». Això ho van dir l’altre dia. Doncs, mire, jo
crec que les hem presentades pel mateix lloc que ells, que és
pel registre de les Corts.
I el que no farem els diputats i diputades d’esta bancada és
demanar permís a la dreta per a millorar els pressupostos i
per a treballar pels valencians i les valencianes.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, correspon al president
del Consell respondre a les qüestions que s’han plantejat.
President, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
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En habitatge, amb el major increment de totes les conselleries, un 72,5 % , amb un total de 357 milions per a garantir el
dret constitucional a una vivenda digna.
A més de l’impuls a l’escut social reforçat, la creació de llocs
de treball mitjançant polítiques d’ocupació, amb un rècord
per a Labora, que disposarà dels majors recursos en els seus
20 anys, 532 milions, un 21 % més que enguany i un 104 %
més que el Consell anterior, que inclou 401–este pressupost– milions d’euros en ajudes dirigides a joves, dones,
aturats de llarga durada, pressuposts que ajuden les persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables, se
triplica els fons que hi havia al 2015.

Senyor Ferri, de la pandèmia hem aprés moltes lliçons. Una
d’elles és que la vella normalitat no era suficient, que hem
d’anar a una normalitat millorada, perquè eixes lliçons les
hem de portar a la pràctica. I per això necessitàvem uns
pressupostos millorats i a una normalitat millorada li hauria
d’acompanyar uns pressupostos millorats. I este és el pressupost de l’impuls valencià, amb els majors recursos de la
història, 27.967 milions, un 9,1 % més.

El pressupost també impulsa la inversió econòmica amb un
keynesianisme intel·ligent, amb la major dotació inversora de
la Generalitat, 3.121 milions entre inversions directes i indirectes, un 58,4 %, i amb un increment de les conselleries
vinculades a l’impuls dels sectors productius del 21 %.

Un pressupost que impulsa l’escut social, en primer lloc,
reforçat de la Comunitat Valenciana, amb una dotació per
a la inversió social, la més gran de l’autogovern valencià,
de 7.207 milions per a sanitat, educació, polítiques inclusives, vivenda i ocupació. Són 47,14 milions d’euros d’inversió social cada 24 hores. Són 6.700 milions i un 64 % més de
despesa social que l’anterior govern en l’any 2015. Gràcies
a això, la Generalitat destina 3.400 euros a cada valencià i
valenciana per garantir els serveis públics de qualitat.

Gràcies a esta capacitat d’inversió, a més, accelerarem obres
com ara –puc anunciar-los– la modernització de la línia 9 del
Tram d’Alacant. Abans que acabe 2022, tornarà a estar en
funcionament tot el trajecte amb tramvia. De manera provisional i fins que acaben les obres, es farà un transbordament
a Teulada i comptarem amb uns trens provisionals a Dénia.
Amb això, recuperarem este servei, millorarem la connexió
entre totes les localitats de la Marina Alta i la Marina Baixa.
(Aplaudiments)

Este impuls a l’escut social reforçat, front de les receptes de
les abans retallades, es traduïx en mesures com ara en sanitat, la consolidació de 6.000 places de professionals sanitaris
que abans de la pandèmia no estaven. A més a més, el reforçament en la integració pública del personal de Torrevieja i
el de ressonàncies magnètiques; 386 milions en inversió per
a infraestructures i tecnologia sanitària, 212 milions més que
enguany, un increment del 121 %.

Un pressupost que impulsa la innovació per a la nova economia sostenible, amb 56 milions per a l’AVI. Un pressupost
que impulsa a les empreses, amb una inversió de 258 milions de l’IVF, i l’Ivace amb 169 milions. Tot això, a més, impulsant la cohesió, tant territorial com social.

En educació, la conciliació de més de huit mil places estructurals de professores i professors des de 2015 a fins ara,
més les places extra per a la COVID. La dotació perquè en
setembre del 2022, tal com es va anunciar, totes les famílies
puguen accedir a una plaça gratuïta de dos anys, tant en la
pública com en la privada; una inversió de 104 milions per a
transformar 26.000 aules ordinàries en aules digitals, posant
a disposició dels alumnes més de vint-i-set mil dispositius
digitals i formant a 50.000 professors; l’augment de la inversió en formació en formació professional, 18 milions més,
i l’ampliació de l’oferta per a 6.000 alumnes, un 6 % més
enguany i un 35 % més que en l’any 2015; 381 milions d’inversió directa a través d’Edificant per a acabar amb els barracons estructurals del passat i garantir aules dignes.
En polítiques inclusives, increment en la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives del 14,2 %, fins a 2.198
milions, un 164 % més que l’anterior Consell; reforçament
de línies, com ara la de les ajudes a la dependència, amb
430 milions, quasi un 14 % més per a atendre als 118.000
dependents, mentres que la renda valenciana d’inclusió,
amb 235 milions, ha donat cobertura ja enguany a 70.000
beneficiaris.

Les conselleries de política territorial, economia, innovació,
hisenda i agricultura gestionaran 3.557 milions.

En definitiva, senyor Ferri, els pressupostos més europeus de la Generalitat, amb una inversió europea de 1.795
milions.
Estem davant d’uns pressupostos en els quals tenim un gran
repte per davant, gestionar-los de la manera més eficient
possible. Uns pressupostos per a l’impuls valencià que prioritzen les classes treballadores i les classes mitjanes, que
promoguen la igualtat d’oportunitats, que promoguen una
recuperació justa.
I això és el paper de la Generalitat, intentar generar l’entorn
més favorable per a la creació d’ocupació i, fonamentalment,
perquè d’esta crisi ningú mai se quede al marge.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta
que formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, la
il·lustre diputada Ruth Merino.

