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Que és imprescindible que s’aprove pel Govern d’Espanya
i per les Corts Generals la reforma del model de finançament, que el Consell sorgit de l’Acord del Botànic va a continuar reivindicant el canvi de model perquè la Comunitat
Valenciana té un problema d’infrafinançament injust i d’excés
de despesa, perquè no és un problema d’excés de despesa
perquè nosaltres gastem per davall de la mitjana.

Continuem amb la pregunta número 1.415, que també
formula el diputat Rubén Ibáñez, del Grup Parlamentari
Popular, també al conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

I pel fet que no s’haja solucionat l’infrafinançament no deixarem de continuar prestant els serveis públics bàsics que
necessiten els valencians.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Senyoria, no renunciem als ingressos que ens corresponen
per a complir els nostres compromisos amb els valencians.
Diga vosté, senyoria, quin hospital o quin col·legi vol tancar
ja mateix per a ajustar els comptes que resultarien de renunciar a allò que correspon? O quins interins hem de deixar de
pagar?

Cierto que tomar medidas no es el fuerte del Consell. Y,
perdóneme, el refranero español nos dice que «cuando las
barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar.»
Espero que no le moleste ni el refrán ni lo de español.

L’informe del Ministeri d’Hisenda advertix de possibles
desviacions en els ingressos per algun impost, com el d’actes
jurídics documentats.
Però, en este sentit, cal assenyalar la major seguretat jurídica que suposa el canvi en la fixació dels valors dels actius
immobiliaris referint-los al mercat i l’increment dels ingressos que això pot suposar. Com també cal esperar ingressos més elevats pel fons d’ordenació i garantia agrària, pels
pagaments per a la dependència, el canvi en la fixació dels
valors dels immobles o la millora de la cessió tributària amb
l’entrada en funcionament de l’Agència Tributària Valenciana.
Uns ingressos fiscals molt determinats pel mercat immobiliari valencià, un mercat que creix més que la mitjana de
l’economia valenciana, una economia que creix més que
l’espanyola i una economia l’espanyola que creix més que
l’europea.
A més, l’informe mateix del ministeri diu que proveïm un dèficit no financer –eixe mateix informe que vosté cita– del 0,12
i, a més, no tanca la porta que pugam convertir…

La senyora vicepresidenta primera:
Conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
…amb el dèficit autoritzat.
Si no és així, i no hi ha un altre remei, senyoria, este Consell
prendrà les mesures, les que calga, però quan toque, no ara,
que encara estem al principi de l’exercici pressupostari.

Senyor Ibáñez, quan vullga.

Muchas gracias, presidenta.

Pero, en cualquier caso, es cierto que en su conselleria
durante esta legislatura han ocurrido cosas ciertamente
curiosas. Se ha remodelado el edificio de la conselleria, se
está remodelando, ha habido un cambio muy sustancial del
segundo escalafón de la conselleria, y usted ya se ve fuera,
porque es lo último que queda en la conselleria. El edificio, el
staff y el conseller, ya no queda nada más.
Lo cierto es que su conselleria es cierto que es una conselleria
absolutamente difícil y complicada, porque tiene que lidiar –
si me permite el término taurino, y espero que no le provoque nada– con el resto de sus compañeros del Consell, pero
lo verdad es que no se lo han puesto fácil.
Sus compañeros del Consell han aireado una y mil veces las difíciles situaciones con su propia conselleria. «El IVAS exige a Puig que
medie entre Oltra y Soler.» «El conflicto entre Oltra y Soler por el
bloqueo de hacienda para incorporar 500 trabajadores sociales.»
El propio sindicato UGT dice que «el conflicto entre consellerias
agrava la atención a las personas dependientes.» Y dice que en
una reunión la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas culpa
a la conselleria de hacienda de no autorizar el gasto.
Bien. Ante todo esto, lo cierto es que usted no es muy dado a
dar explicaciones. Lo hemos visto en la pregunta y lo hemos
visto en que usted no viene compareciendo trimestralmente, como es su obligación, según la ley, en la conselleria de
hacienda y presupuestos, para dar cuenta de la ejecución del
presupuesto. Ha acudido una vez y nunca más. Y créame, han
pasado más de un trimestre desde que se inició la legislatura.
Y por todo eso, y ante estas dificultades, usted lo único que
ha hecho ha sido reforzar con ocho jefaturas, lo que crea el
recelo en el resto de consellerias. Y por eso, dado que usted no
ha dado explicaciones de los movimientos en su conselleria,
le pregunto: ¿cuáles son las causas o motivos de la reestructuración de la reestructuración o remodelación del segundo
escalón llevado a cabo en su departamento?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, señor Ibáñez.

Gràcies, senyor conseller. (Aplaudiments)

Conseller, quan vullga.
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El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Bé, no li sorprendrà a vosté que al conseller d’hisenda, com
a qualsevol responsable del departament d’hisenda de qualsevol govern, doncs té, evidentment, de lidiar amb la resta
de membres del govern, òbviament, perquè les il·lusions són
molt grans, però els recursos són escassos.
I, per tant, cal, òbviament, treballar el tema amb dos mirades
diferents, que són complementàries. Un govern que funcione així està bé, perquè la mirada dels altres membres del
govern és de fer coses, de voler fer moltes coses, i la meua, la
del conseller d’hisenda, és dir: sí, està molt bé, m’identifique,
però no arriben els diners. I això és així en tots els governs del
món. I, per tant, no s’ha d’estranyar de res.
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del Consell para acelerar el pago a proveedores. Hacienda
es la conselleria que más incumple la ley de transparencia. La
Agencia Valenciana Tributaria genera otro choque entre los
socios. Compromís le ha bloqueado una y otra vez a usted
todos los acuerdos, porque usted no ha querido pagar cuando
debía. Por lo tanto, yo le pregunto, ¿nos puede explicar, por
favor, entiéndalo, nos puede explicar, por favor, los motivos por
los cambios del segundo escalón de su conselleria?
Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, señor Ibáñez. (Aplaudiments)

I la veritat és que no arribem ni al primer trimestre de l’exercici i ja se m’està demanant que comparega davant de la
comissió d’economia. Ho farem molt a gust, perquè cada
vegada que vinc ací demostre que el grau d’execució és notable i molt important. I, per tant, no n’hi ha res a amagar.

Conseller, quan vullga.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Però és que en este cas concret és que no hem arribat ni
al primer trimestre. Per tant, no sé què és el que mos està
demanant.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor Ibáñez Bordonau:
Vuelvo a creer, señor conseller, que es un problema de audición y no de comprensión. Le he vuelto a pedir que cuáles
han sido las causas o motivos por los que ha llevado usted
adelante la remodelación. Usted no me ha contado nada,
pero, además, de lo poco que me ha contado, lo ha hecho
parcialmente. Y en esto, créame, ya no creo que es de audición, ahora sí que es de comprensión.
Yo le he dicho que en toda la legislatura, contándole el 2016, el
2017 y el 2018, que créame, en todos esos tres años hay más de
un trimestre, solo ha comparecido una vez, una vez en la comisión de hacienda para dar cuenta de la ejecución presupuestaria, y tiene obligación legal de comparecer cada trimestre.
Por lo tanto, las explicaciones no es su fuerte, porque usted
rehúye, y usted es una buena prueba de que usted rehúye de
dar explicaciones.
Fíjese, un medio de comunicación titulaba que su conselleria es un trituradora de altos cargos. Ese titular no es mío,
lo daba un medio de comunicación. De once altos cargos
que usted ha tenido desde el principio de legislatura, solo
le quedan tres. Usted la subsecretaria de hacienda la ha
cambiado tres veces, la secretaria autonómica de modelo
autonómico tres veces, la dirección general del sector
público tres veces, la dirección general de presupuesto dos
veces, la de fondos europeos dos veces, la de tecnología e
información dos veces, la intervención general dos veces y la
dirección general de la intervención dos veces más. Y no ha
dado una sola explicación.
Una cosa es lidiar con sus compañeros de Consell y otras
entrar al chantaje, porque Compromís bloquea un acuerdo

Senyoria, no li busque tres peus al gat. Les coses de vegades
són tan senzilles com semblen.
Mire, fa poc més d’un any es va fer una remodelació que
va afectar dues direccions generals. El titular d’una d’elles,
la Direcció General de Pressupostos, que era un funcionari, havia manifestat ja feia temps la seua voluntat, per
motius personals, de deixar el càrrec. I la titular de l’altre,
de la Direcció General del Sector Públic Empresarial, havia
acceptat una responsabilitat del mateix nivell en una altra
conselleria.
Per tant, calia cobrir estes vacants i, per això, es va considerar adequat comptar amb dues persones qualificades i
coneixedores de les respectives matèries les quals ja venien
prestant servei, en un cas, dins de la Conselleria d’Hisenda
i Model Econòmic, com la titular de la sotssecretaria i, en
l’altre, en l’entitat Institut Valencià de Finances adscrita a la
conselleria com a directora (inintel·ligible) ...
Això va portar al seu torn la necessitat de cobrir la vacant en
la titularitat de la sotssecretaria la qual cosa es va fer incorporant a l’equip de la conselleria una persona també experimentada, doncs, que fins aleshores venia desenvolupant
una alta responsabilitat a la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Més tard, en novembre de 2018, es va plantejar una situació
semblant en acceptar qui havia passat a exercir la Direcció
General del Sector Públic el càrrec de sotssecretari a la
conselleria de sanitat, on la seua capacitat en matèria econòmica i experiència en la gestió del sector públic instrumental
podia ser molt útil, mentre que la fins aleshores titular de la
sotssecretaria de la conselleria de sanitat amb un perfil més
jurídic, també podia fer una bona labor com a directora general del sector públic a la conselleria d’hisenda.
Per tant, senyoria, no li busque tres peus al gat. L’equip de
govern de l’actual Consell és un equip capacitat i cohesionat
on d’acord amb les disponibilitats de cada persona pot dedicar-li, se li encomanen les tasques per a les quals es troba
millor preparada per atendre l’interés públic.
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No sé si a la seua senyoria li semblarà nou este plantejament
perquè abans no es feia així i s’arribava als càrrecs públics
per aconseguir altres finalitats diferents. Vaja, li parle d’oïda,
segons vàrem escoltar en alguna gravació i sembla que la
justícia està confirmant, ho sembla. Però és que ací ara estem
reclutant les persones d’acord amb la seua capacitat i la seua
disponibilitat per a treballar. I assegure que el nostre plantejament a l’hora d’anomenar els alts càrrecs és allò del més
normal.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, conseller.
Passem a la següent pregunta, que és la 1.356, que formula la
diputada Rosa Peris, del Grup Parlamentari Socialista, també
al conseller d’Hisenda i Model Econòmic.
Senyora Peris, quan vullga.

La senyora Peris Cervera:
Gràcies, presidenta.
Senyor conseller, no ens pot estranyar el cinisme dels qui en
una mà ací li demanen que ho faja tot mentres que en l’altra
voten al Congrés de Diputats «no» al millor pressupost que
hi ha hagut per a la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)
Els que voten que no a un increment d’inversió de 1.000
milions per a la nostra terra; els que voten que no a un increment de més del 61% per a la inversió; els que voten que no
a un increment de les pensions que afectaria més de huitcents noranta mil valencians i valencianes; els que amb el
seu vot van a privar de beques més de cent tres mil valencians; o aquells que voten que no a un increment de més del
86% per a rodalies, per a carreteres i per al corredor mediterrani. (Aplaudiments) A ells, als que voten i als que veten la
millor oportunitat que ha tingut la Comunitat Valenciana en
els últims anys.
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la qualitat dels serveis que se presten a la ciutadania. I és
necessari garantir una major seguretat.
Nosaltres considerem que apostar per la digitalització també
és un mecanisme fonamental per a afavorir la transparència,
de manera que la ciutadania puga conéixer en cada moment
com estan els tràmits que ha fet en l’administració. És de
veres que n’hi ha molta..., moltes persones que consideren
que l’administració està enormement burocratitzada, i també
hem de dir que la burocràcia forma part també de l’element
de seguretat que oferim a la ciutadania.
Però sense estigmatitzar el que és el funcionament de
l’administració, nosaltres considerem que és molt important
que eixa administració cada volta siga més àgil, cada volta
siga més òptima i cada vegada siga més ràpida, més segura i
més eficient per a la ciutadania.
La modernització en la gestió de l’administració pública ha
de ser un projecte transversal que, a més, ha d’afectar totes
les administracions públiques. I, per tant, la digitalització
contribuirà veritablement a millorar la vida dels valencians i,
també, del personal que treballa en l’administració.
Senyor conseller, necessitem una administració oberta,
transparent i eficient. I, a la volta, pot suposar, sense dubte,
una finestra d’oportunitat per a aprofitar els avantatges que
les noves tecnologies ens oferixen per a millorar els servicis
que hui prestem a la ciutadania.
I no podem oblidar en ningun cas, que tenim un compromís de respecte en el desenvolupament sostenible. Hem
d’anar a una administració que cada volta gaste menys paper.
I, també, hem de garantir que l’accés a l’administració siga
igual per a tots els ciutadans, visquen en Ademús o visquen
en Alacant. I considerem que esta escletxa digital ha de ser
eliminada.
Per totes estes raons, senyor conseller, a pesar de les dificultats, a pesar del dia tan negre en què els que hui s’oposen han
traït esta comunitat negant els recursos que necessitem, a
pesar d’això, seguim treballant. I per això li pregunte, senyor
conseller, amb totes estes dificultats, ens podria dir en quin
moment es troba el projecte de digitalització i modernització
de l’administració pública.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Per favor...

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyora Peris.

La senyora Peris Cervera:

Conseller.

Ells, que demanen amb una mà que vosté faja de tot i, per una
altra, resten els recursos que esta comunitat necessita per a
avançar.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

I a pesar de tot açò i de totes les dificultats som conscients
que seguim treballant. I seguim treballant per a millorar
l’administració. I un dels elements més importants per a
millorar l’administració ha de vore, conseller, en millorar la
transformació digital de l’administració, també per a millorar

Moltes gràcies, senyora Peris.
Moltíssimes gràcies. Estic totalment d’acord amb les apreciacions que vosté fa sobre el paper de la digitalització en les
administracions públiques. Li he de dir que quan vam arribar

