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Per a continuar amb la formulació de la pregunta, amb 48
segons té la paraula la il·lustre diputada la senyora Gabarda.

Per a continuar donant resposta a les preguntes formulades
per la senyora Gabarda, li donaré al paraula al vicepresident
segon i honorable conseller d’habitatge en quant la diputada
arribe al seu escó.

La senyora Gabarda Ortín:

Quan vullga, senyoria.

Muchas gracias.
Señor Dalmau, desde nuestro grupo parlamentario
esperamos que sus palabras no se queden en eso, en
palabras, como han hecho hasta ahora, y que todo lo que ha
dicho se traslade a la realidad de los valencianos.
Porque supuestamente para el Botànic la vivienda era
una prioridad, pero la dejaron en sus manos, en manos de
Podemos, para darle su sillón y un altavoz para hacer política
ideológica.
Primero, aprobó un decreto ley de dudosa
constitucionalidad en contra de la propiedad privada y de
dudosa urgencia, rechazando así el debate.
Después, en vez de incentivar el alquiler para incrementar
la oferta y con ello bajar los precios, el conseller decidió
aprobar sanciones para las viviendas vacías. Y lo hizo a
través de la ley de acompañamiento a los presupuestos. Por
la vía rápida, eso sí, no vaya a ser que se frene la agenda
propagandística.
Ahora hablan también de la regulación de los precios de
alquiler como una solución definitiva para el mercado de
alquiler en la Comunidad Valenciana. Parece que no se ha
informado al conseller de lo que ha sucedido, no solo en
Berlín o París, sino más cerca en Cataluña, desde que se
limitaron los precios.
Se lo resumo: la oferta se ha desplomado en los municipios
regulados, ha aumentado la presión de la demanda y la
incidencia en los precios no se ha hecho efectiva. Por ello, le
insistiré, déjense de normas ideológicas y de propaganda.
Y le vuelvo a preguntar: ¿para cuándo cree que las medidas
dirigidas a la dotación de vivienda y las ayudas para quienes
no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios…
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Gabarda Ortín:
…van a ser una realidad efectiva más allá de imponer
sanciones e intervenir precios?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Senyora Gabarda, que vosté em parle de sillons, quan el seu
exsíndic ha tardat nou dies a buscar un silló nou, doncs, la
veritat és que no té molt de sentit. (Aplaudiments)
Però, mire, nosaltres estem ací per a complir els nostres
objectius, no? Tot el contrari on vostés governen o, millor dit,
on governaven, perquè cada volta governen en menys llocs.
Però vaig a posar-li un exemple:
Mentre al País Valencià ultimem un decret per a llogar
habitatges en mans dels bancs i fons voltor, a Madrid vostés
mantenen 153.000 habitatges buits –o mantenien, no?,
en el seu govern–. I no només això, sinó que s’han negat a
intervindre i confien que els mercats ho solucionen.
Mentre al País Valencià col·loquem els instruments, junt amb
la conselleria d’hisenda, per a aplicar l’impost d’habitatges
buits per a fomentar que isquen al mercat, a Múrcia, on
vostés governen –o governaven, ja no se sap molt bé–,
seguixen sense desenvolupar la Llei d’habitatge de 2015,
una llei que vagament parla del foment del lloguer, quan una
de cada tres cases a Múrcia està buida.
Mentre al País Valencià adquirim 427 habitatges en l’últim
any, a Castella i Lleó aconseguixen qualificar-ne 35, és a dir,
12 voltes menys que ací.
Per tant, senyora Gabarda, al País Valencià anem per molt
bon camí i espere que vostés es posicionen al costat del
progrés i de garantir una vida digna per a totes les persones.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 680, formulada per la
diputada Sabina Escrig i pel diputat José Muñoz, del Grup
Parlamentari Socialista, al conseller d’Hisenda i Model
Econòmic, sobre l’evolució de la despesa social en el
període 2010-2020. La pregunta serà formulada per
l’il·lustre diputat José Muñoz.
Quan vullga, senyoria.
El senyor Muñoz Lladró:

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Gràcies, presidenta.

Gràcies, senyoria.

Bon dia, conseller.
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Bueno, usted es catedrático de economía. Sabe,
perfectamente, que los tiempos de crisis –y esto ya ha
pasado a lo largo de la historia–, los tiempos de crisis
hacen que haya situaciones que estén abonadas para
los populismos. Yo creo que es una evidencia y estamos
viviendo, evidentemente, una situación de crisis, en este
caso provocada por un virus, que permite a determinados
partidos políticos arrogarse, mediante un discurso
absolutamente populista, de una representación que, en
ningún caso, es la que deben tener ni la que tienen.
En esta cámara se escucha, en muchas ocasiones, hablar
de las colas del hambre y hay partidos que dicen ser eso,
precisamente, los representantes de esas personas. Cuando,
luego, haces un pequeño análisis, un mínimo análisis, a
quién componen esos grupos y esos partidos políticos y te
acabas dando cuenta que en ningún caso son las personas
que son susceptibles de ir o estar en esas situaciones de…,
en cualquier caso, podría decir hasta de miseria económica y
acaban generando una ficción en la que parece que ellos son
los que luchan, los que protegen, los que trabajan por las
personas que más padecen.
Pero, luego, vienen los datos y, en ocasiones, los datos…,
bueno, siempre son fríos, pero, a la vez, son contundentes
y reflejan la realidad. De hecho, como usted ya anunció y
fue publicado en el boletín de la Generalitat Valenciana, los
datos de la liquidación del presupuesto del año pasado, del
año 2020, tienen un grado de ejecución cercano al 97 %,
del 96,51 %, llegando a mejorar la ejecución del año 2019,
teniendo en cuenta también que ha sido una situación muy
complicada, todos sabemos y vivimos en esta situación de
pandemia, los gobiernos han tenido que ajustar, ha habido
modificaciones presupuestarias, con la complejidad que
tiene esto en la propia gestión, pero es positivo saber que,
pese a todas esas dificultades, la conselleria de hacienda ha
sido capaz, precisamente, de llegar a estos altos grados de
ejecución que yo calificaría de históricos.
De hecho, lo más importante es que se ha incrementado la
inversión social, pasando, en este año concreto…, siendo de
15.151 millones de euros. En cualquier caso, una política
evidente, de escudo social, de protección y, especialmente,
de aquellos que más necesitan de la política para igualarse.
Le decía al principio que estamos en unos tiempos abonados
para el populismo, en los que los mensajes sencillos, en el
que las soluciones sencillas a problemas complejos están
a la orden del día; que, evidentemente, las situaciones de
crisis, incluso diría personal, de no saber cómo llevar adelante
a tu propia familia por una falta de recursos, en la que las
desigualdades, precisamente, se acrecientan por la falta de
recursos y por la situación en muchos casos de desempleo,
son situaciones que permiten que partidos políticos hablen…,
incluso me atrevería a decir en ocasiones de movimientos que
dicen ser políticos o movimientos sociales que se arrogan,
precisamente, ese poder de representación, cuando lo que
están haciendo es, precisamente, aprovechar la miseria,
aprovechar la situación de dolor para intentar sacar un rédito
electoral que, posteriormente, conduce a lo que todos hemos
conocido y creo que la historia de Europa da un gran reflejo
de lo que ha sido este tipo de movimientos.
Por tanto, creo que las políticas precisamente expansivas,
las políticas de protección, las políticas progresistas que,

Pàg. 3400
además, son reflejadas con datos, que hay informes que lo
acreditan, que la sensibilidad del govern de la Generalitat
Valenciana con su pueblo, con la gente que más padece, son
evidentes, que las prioridades de la Comunitat Valenciana
tienen que ver con el escudo social y que creo que, haciendo
una composición de lugar y un análisis histórico de lo que
ha sido el gasto, desde el año 2010 al año 2020, creo que
podría ayudarnos a entender la dimensión de las políticas
que se están aplicando.
Por tanto, le formulo la pregunta. Señor conseller, ¿cuál ha
sido la evolución del gasto social, desde el año 2010 hasta el
año 2020?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable conseller d’hisenda.
Quan vullga, senyoria.
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Senyora presidenta.
Senyoria, no puc dir més que li agraïsc la pregunta que em
fa perquè, efectivament, les dades que hem analitzat en eixe
període de temps, del 2010 al 2020, d’execució de despesa
social són molt reveladores, com diu vosté, de qui som i de
com treballem en el govern del Botànic, enfront del que és,
era, és i, desgraciadament, potser serà el que representa la
manera de fer de la dreta i, en concret, del Partit Popular.
Són les dades la constatació d’un fet. El Botànic ha
reconstruït pedra a pedra els pilars de l’estat del benestar
que, durant anys, els diferents governs del PP van assolar
amb retallades constants i amb els devastadors tentacles de
la corrupció.
Senyoria, l’esforç botànic d’este Consell de recuperar les
polítiques per a les persones i d’establir l’essència i l’ànima
d’un govern en els assumptes socials no només ha estat
present en el darrer any per a fer front a la pandèmia, que
també, sinó que és una prioritat constant i manifesta des
de 2015, quan vam assumir les regnes del govern.
Vull ressaltar en este punt que, tal com resulta de la
liquidació del 2020, el creixement de la despesa durant
l’any 2019 destinat als serveis socials bàsics ha
sigut de més d’un 10 %, el que suposa haver executat
15.000 milions d’euros per a educació, sanitat i serveis
socials, una xifra rècord que evidencia el nostre compromís
tant amb la recuperació econòmica com la protecció social
dels valencians i valencians i de la lluita contra la crisi
sanitària.
Però, com els deia, la progressió permanent de l’execució de
les polítiques socials en arribar el Botànic a la Generalitat
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evidencia que han estat el cor d’este Consell. En este punt,
vull donar-los una dada que em sembla fonamental. Des de
l’any 2016, el primer any del pressupost botànic, fins
a l’any 2020, l’execució de la despesa social, sanitària,
educativa i en polítiques inclusives ha augmentat un 30,8 %;
això suposa un increment de 4.198 milions.
I no només això. Senyories, observen esta gràfica. Ací
està representada, senyories, l’evolució de l’execució de
la despesa social en educació, en sanitat i en polítiques
inclusives en estos dos períodes. En blau està assenyalat el
període referit a l’última legislatura i l’últim any d’elaboració
dels pressupostos del PP, del 2010 al 2016; i en roig és el
Botànic, és a dir, del 2016 al 2020.

Pàg. 3401
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Continuem amb la sessió de control amb la pregunta 461,
formulada pel diputat Carlos Gracia, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, al Consell, sobre la gestió del Consell en la
política de turisme. La pregunta serà substanciada pel
conseller d’Hisenda i Model Econòmic. (Veus)
Conseller, s’ha deixat la mascareta.
Bueno, esperamos a que recoja la mascarilla. Les incidències
pandèmiques. (Veus)
Esperem que el conseller torne al seu lloc.

En educació, per exemple, amb el PP el creixement en
eixe període fou del 2 %, enfront del 22 % del Botànic.
(Aplaudiments) Este podem dir que és el reflex d’una nova
etapa que transita des dels barracons del Partit Popular a
l’explosió del pla Edificant.

Quan vullga, senyor Gracia, pot formular la pregunta.

En sanitat, amb el PP tan sols un 5 % d’increment, enfront
del 23 %, senyoria, senyora consellera, fins al 23 % del
Botànic, el que mostra la recuperació d’un model sanitari
públic, universal, la construcció de noves infraestructures
sanitàries i equipament, entre altres.

Sí. Gràcies, presidenta.

I en polítiques inclusives, senyories? En polítiques
inclusives, l’execució de la despesa real, per part del Botànic,
s’incrementa en un 78 %, senyories, 78 %, enfront de totes
les coses que diuen i les (inintel·ligible) ... i les bronques, 78 %
en polítiques inclusives, (aplaudiments) enfront del 34 % de
l’època anterior.

Moltes gràcies.

Increïble, de veritat, eh? És que, quan fiquen les dades
damunt de la taula és que són patètiques moltes de les
posicions de... Açò evidencia el treball, el treball dut a terme
per a garantir i ampliar dretes, establir les bases normatives
d’un sistema valencià públic de serveis socials o restablir
el sistema valencià de dependència, col·lapsat en temps
populars...
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
L’esforç d’este Consell ha esdevingut, per tant, en un
blindatge de les polítiques sanitàries, educatives i,
fonamentalment, socials, on l’evolució, fins al 2020, en
l’últim cas, mostra un increment de les polítiques de
benestar social del 139 %.
Senyories, acabe la meua intervenció com l’he començada.
Des d’este Consell estem orgullosos d’estes xifres, perquè
representen la nostra essència i allò en què creguem, en un
estat del benestar fort, que pose les persones en el centre
de les nostres polítiques i que garantisca els seus drets. I
això són fets, no paraules.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor Gracia Calandín:

Señor Soler, ¿considera que la gestión del Consell del
Botànic, en materia de turismo, está logrando la reactivación
de este sector en la Comunidad Valenciana?

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta, té la paraula l’honorable
conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Senyora presidenta.
Senyoria, com va passar ja en la seua última pregunta, també
esta vegada s’ha quedat desfasada.
Des que vosté la va registrar, a l’octubre de 2020, este
Consell ha posat en marxa tota una sèrie de mesures
econòmiques, de recolzament al sector turístic, que
apleguen fins al pla Resistir. Un pla que no és sinó la
continuació de la política de resposta ràpida que ha executat
este Consell, des de l’aparició de la pandèmia, i que he
vingut explicant en este Corts diverses vegades, també al
seu grup parlamentari, durant les últimes setmanes i que ha
estat enfocada a ajudar econòmicament a les empreses i als
professionals del sector –i, òbviament, tot eixe recolzament
és perquè, justament, el sector ho està passant molt
malament– i a modular, a més, les mesures extraordinàries
de control de la pandèmia, de manera que siguen el més
compatibles possibles amb les activitats turístiques.
En qualsevol cas, en la meua segona intervenció, li donaré
més dades que reflectixen quins són els resultats que estan
donant estes polítiques de l’any 2020. (Aplaudiments)

