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condicions abusives en els contractes de lloguer, com està
passant en Castelló, Torrent i Pobla de Vallbona, com pensa
actuar la conselleria per evitar aquesta situació i garantir
el dret d’habitatge digne dels valencians i les valencianes?
I quines mesures té previstes adoptar per defensar a estes
famílies afectades?
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el vicepresident segon del Consell a la qüestió
que s’ha formulat.
Quan vosté vullga, conseller.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Moltes gràcies, senyora Bachero, per la seua intervenció.
O fem dels desnonaments un problema comú o serem
còmplices de les pràctiques abusives dels fons voltor i de
les entitats financeres. Perquè els desnonaments són un
problema públic, un problema que ens concerneix a totes
i a cadascuna de nosaltres. Una societat no pot avançar si
els seus governants permeten que els interessos particulars
prevalguen per damunt de l’interés general.
I durant els últims anys, hem vist com els fons d’inversió i de
les entitats financeres han promogut un projecte privatitzador del dret a l’habitatge que promulga el neoliberalisme.
I lluny d’assegurar que totes les persones tinguen un sostre
on poder desenvolupar la vida diària, el sistema econòmic ha tornat a desposseir de vivendes a milers de famílies per concentrar-les en mans d’uns pocs propietaris
que s’amaguen darrere dels grans conglomerats de sigles.
Sigles, moltes voltes, inintel·ligibles: Blackrock, Vanguard,
State Street, Fidelity, Blackstone, Capital Group, Cerberus...
Totes les seues filials immobiliàries han exercit el seu poder
de pressió sobre les famílies més vulnerables per garantir
les seues taxes de benefici promeses als seus inversors en
contra dels interessos de la gent.
I, tot això, amb la connivència de governs de les dretes que,
sabent el problema, no van desenvolupar cap mecanisme de
protecció per a estes famílies.
Vaig a posar un cas que coneixem molt bé en la conselleria. És el cas de Sergio i Sara, veïns de València, que van ser
víctimes d’una d’aquestes pràctiques. El fons voltor els oferia
1.200 euros en negre per abandonar la seua casa, ja que el
suposat comprador no volia inquilins en la casa. Volia la casa
lliure de persones. I als fons voltor no els va importar la situació econòmica i social d’estes famílies. Literalment els van
dir: «Os vamos a desahuciar igual, pero si cogéis el dinero y
os vais ya, pues mejor para todos». I així, centenars de casos
que ens arriben cada dia, cada dia al nostre departament.
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I el govern del Botànic ha revertit la passivitat dels governs
anteriors. I hem entés, gràcies també als moviments socials,
que el problema dels desnonaments és un problema comú,
és un problema públic. I com a conseqüència, la resposta a
esta emergència ha de ser pública davant la disjuntiva d’interessos particulars i l’interés general..., sempre hem d’escollir l’interés general.
Per això, hem posat en marxa, com saben, una unitat antidesnonaments. Una unitat antidesnonaments que és la
materialització de tot este nou procés d’institucionalització del problema públic d’accés o permanència en un habitatge digne.
En els últims mesos, hem atés més de sis-cents 600 casos
amb resultats molt satisfactoris, on sempre, sempre hem
pogut aconseguir que les famílies romangueren en els seus
habitatges o tingueren una alternativa habitacional en forma
d’habitatge o d’ajuda d’emergència. He de dir, i estem molt
orgullosos d’esta situació, que cap cas de desnonament que
ha arribat a la conselleria d’habitatge, cap cas, en estos dos
anys que complim hui per cert, cap cas ha acabat amb la
gent, amb les famílies vivint al carrer. Això no ha passat en
cap cas.
I vosté pregunta pel cas de Torrent. En el cas de Torrent,
per exemple, la Generalitat vam negociar directament amb
la Sareb. Els contactes del lloguer de les famílies vencien i
l’entitat no volia renovar estos contractes de lloguer. I eren
famílies amb vulnerabilitat acreditada pels serveis socials
del municipi. Doncs bé, gràcies a l’escut social, es van poder
prorrogar tots els contractes de forma automàtica. I a dia
de hui seguim negociant amb la Sareb per a trobar la solució definitiva i esperem tindre resultats finals en les properes setmanes.
Pel que fa a la Pobla de Vallbona, que també ha mencionat, la immobiliària dels fons voltor Cerberus va remetre a
38 famílies una ordre de desnonament amb data d’execució
imminent. I els serveis de la vicepresidència i conselleria d’habitatge va proporcionar l’assessorament jurídic a les
famílies per aturar estos desnonaments temporalment.
I, tot seguit, ens vam comprometre amb l’ajuntament a
adquirir els habitatges i la setmana passada ho vam fer. Vam
comprar els 29 habitatges per 1,7 milions d’euros. Mai en
la història de la Generalitat s’havien comprat 29 habitatges
en menys de sis mesos perquè la gent poguera estar en les
seues cases.
Per tant, seguirem vetlant perquè cap persona patisca la
injustícia dels desnonaments. Seguirem vetlant perquè cap
persona es quede al carrer sense alternativa habitacional. I
això és gràcies justament a este govern del Botànic.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Següent pregunta, 247, que formula l’il·lustre diputat, Rubén
Ibáñez, en nom del Grup Parlamentari Popular, al honorable
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conseller d’Hisenda i Model Econòmic sobre el canvi de
model de finançament. Una pregunta molt oportuna a estes
altures.
Senyor Ibáñez, quan vosté vullga.

El senyor Ibánez Bordonau:
Muchas gracias, presidente.
Fíjese la oportunidad, que está registrada en 2020. Es de
plena actualidad con el Botànic. Las cosas no cambian
nunca.
En cualquier caso, señor conseller, no vengo a preguntarle
por lo satisfecho que está usted y el Consell con el gobierno
de España, ni por el optimismo que le traslada a la ministra Montoro, ni por los aplausos del Consell a cada palabra que pronuncia la ministra Montoro, ni a que nos hable
de liquidez, ni que nos hable de fondo COVID, ni tan siquiera –fíjese– de que nos hable de la impotencia del Consell,
y eso que hoy podemos leer de «hemos hecho lo que hemos
podido».
No, no vengo a eso. Vengo a que nos hable de los varapalos continuos a los valencianos por parte del Gobierno de
España, a que nos hable por qué la comunidad está huérfana
de un Consell que les defienda, del ninguneo constante de
Sánchez a los valencianos, de por qué no hay un consejo de
política fiscal y financiera que hable de financiación desde
años, de la nula credibilidad del Consell en materia de financiación, fracaso tras fracaso, de cómo los expertos en materia de financiación se les cerró la puerta en el ministerio en
2018, y sin propuesta del Gobierno de España.
Y, en particular, vengo a que nos hable de su fracaso personal como conseller. Ni financiación, ni fondo de compensación o de nivelación. Y por eso le pregunto, señor conse·
ller: ¿cómo va a exigir el Consell al Gobierno de España un
cambio de modelo de financiación?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà l’honorable conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Evidentment, és l’article 156 de la Constitució parla amb
claredat de dos principis de finançament autonòmic: el principi de suficiència i el principi d’equitat.
El principi de suficiència. Evidentment, la senyora Montero
té poc a vore amb el senyor Montoro. Per què? Perquè
en els pocs mesos que porta o els pocs anys que porta ha
canviat totalment la perspectiva de la suficiència per al
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conjunt de comunitats autònomes. Només fique l’exemple
dels 16.000 milions no reemborsables de fons COVID, que
no té precedents en la història de l’Espanya autonòmica. Són
suficients?, no suficients? S’ha fet un esforç.
Quan va anar a Brussel·les la primera vegada en juliol del...
2019, 2018, quan va ocupar el ministeri, el primer que va
fer és distribuir l’augment del sostre del dèficit de manera
diferent al que ho va fer Montoro, més per a les comunitats
autònomes que per al govern central.
Per tant, ahí hi ha una sensibilitat autonomista que no hi
havia abans. Però atenció, cuidado en el que estem parlant,
voler fer d’açò, senyor Ibáñez, un debat partidista és estafar a 5 milions de valencians. Este, o estem tots units, este
és un debat territorial on gent del seu partit, de Galícia, de
Castilla-León, pensa molt diferent de vostés, i gent del meu
partit, que està en altres autonomies, també pensa diferent,
hem de tancar files els valencians, perquè sinó perdre’m, açò
no és un problema del conseller d’Hisenda, del govern del
Botànic, és d’una forma política en la governació d’Espanya.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuarà la pregunta l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias, presidente.
Señor conseller, a usted ya se le acaban prácticamente las
ideas, la credibilidad es ninguna ya, y las ideas, por lo que
vemos, es lo de siempre.
Le he preguntado que qué va hacer el Gobierno de España,
el gobierno de la Comunidad Valenciana para el cambio de
modelo de financiación. Y usted me viene contando películas. Nos ha hablado de la estafa. Mire, aquí la única estafa que
existió es la estafa de un gobierno socialista, que primero nos
impone una ley de financiación y que hoy un gobierno, en la
Comunidad Valenciana, socialista, es incapaz de reclamarle
a un gobierno socialista el cambio de ese modelo. Esa es la
gran estafa de la comunidad, la estafa solo se produce cuando
gobiernan los socialistas en España y en la comunidad.
Y usted me dice que esto es un debate territorial. Oiga,
parece que acaba de descubrir usted las américas. Oiga, el
debate territorial existe siempre desde que están las autonomías. Pero yo no le pregunto por las demás autonomías,
yo le pregunto por mi autonomía, por mi comunidad. Qué
puede hacer el gobierno de mi comunidad para que cambie
el modelo de financiación. Esa es la pregunta. Y su respuesta
¿sabe qué es? Lo que hacen los demás. No, no nos cuente lo
que hacen demás, cuente qué es lo que va a hacer usted.
Porque mire, usted, aparte de aplaudir a la señora Montero
cada vez que habla, aparte de estar optimista y satisfecho cada
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vez que la ministra nos dice algo, hombre, ciertamente usted ha
ido cambiando mucho el rol en este tiempo, ¿no? Yo recuerdo,
fíjese, es de hacienda.gva, es la página oficial de su conselle·
ria, usted, en el dieciocho, no hace tanto de esto, el matiz es
que había un cambio de gobierno, nos dijo que el trabajo político en materia de financiación tenía que empezar, y que ese
trabajo –fíjese lo que decía usted–, ese trabajo no se tenía que
hacer en el Congreso. Ahora nos dice que se tiene que hacer
en el Congreso. Entonces nos decía: se tiene que hacer en el
Consejo de Política Fiscal. Consejo de Política Fiscal que no se
convoca desde hace años por parte del gobierno socialista.
La segunda de las cuestiones. Usted nos dijo al final, antes de
la moción de censura, usted nos dijo textualmente: el Consell
no aceptará un sistema de financiación que no solucione el
problema de la deuda derivada de la infrafinanciación. Y yo le
pregunto, señor conseller, como valenciano y representante
de los valencianos, ¿usted va a aceptar un modelo de financiación del gobierno socialista que no incluya la deuda por la
infrafinanciación como un fondo adicional? ¿Lo va a hacer? ¿O
esto simplemente era una de sus proclamas ante un gobierno
del Partido Popular? Dígame, ¿mintió entonces a los valencianos? ¿Es esa su forma de actuar? ¿La de mentir? Porque,
hombre, vamos a ver, en el año dieciséis…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria.

El senyor Ibáñez Bordonau:
...–y ya finalizo, señor presidente–, en el año dieciséis usted
nos dijo que era imprescindible la reforma del sistema de
financiación, «la situación es insostenible». Si era insostenible en el dieciséis ¿cómo es ahora, señor conseller? ¿Qué va a
hacer el gobierno de la Comunidad Valenciana por los valencianos para un cambio del modelo de financiación?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
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tema central del sistema de finançament, és el concepte ajustada. Tema fonamental perquè és la nostra tesi, la nostra tesi és
que la població ha de ser l’element crucial i deixar-nos d’històries del passat on sempre acabàvem els pitjors. El concepte de
població, i per tant de població ajustada, és... Assegurar això,
treballar com estem treballant amb el ministeri, en eixa vinculació bilateral del ministeri i les comunitats autònomes, parlar
en totes les comunitats autònomes, moure-nos, com van fer
abans de la pandèmia, i ho tornarem a fer, òbviament, ens hem
de moure, ens hem de manifestar en tots els llocs també, hem
estat en el despatx de la ministra, hem estat en el Congrés
dels Diputats, perquè no és un tema de partit, torne a repetir.
I atenció! qui vullga fer d’açò un tema de partit, torne a parlar
del mateix to, està estafant a 5 milions de valencians, perquè la
nostra fortalesa és la d’una comunitat autònoma de 5 milions
d’habitants en un estat de 45 milions, un entre dèsset.
Quines són les estratègies intel·ligents per a guanyar la batalla? Quines són? Quines són? Estar barallats entre nosaltres?
O tancar files per fer una posició dura, ferma, absoluta, liderada pel govern valencians? Naturalment, però en tots. Això
és molt important, perquè si no, si no, sabem el que passarà,
que és noves abstencions en el Congrés dels Diputats. I si
una cosa queda clara és: no hi haurà llei sense una majoria en el Congrés dels Diputats. Nosaltres ja hem parlat en
el ministeri. Què passarà, què pensa el senyor Pablo Casado
d’este tema, amb el qual necessitem el seu vist i plau, la
seua posició favorable per a poder guanyar esta batalla. Però, insistisc, vull sobretot la unitat nostra, la fortalesa
de la unitat, la de decidir els partits polítics, etcètera, mos
farà més forts. Guanyarem la batalla o no? Anem a fer que
guanyem. Però, insistisc, som un entre dèsset.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Passarem a la següent pregunta, la número 841, que formula
la il·lustre diputada María de los Llanos Massó, en nom del
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, a l’honorable
conseller d’Educació, Cultura i Esports.
Quan vosté vullga, senyoria.

Moltes gràcies, senyoria.
La senyora Massó Linares:
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gracias, presidente.

Com que vull emfatitzar la por entre tots nosaltres, no vull
traure a col·lació, per exemple, l’última votació en el Congrés
dels Diputats a favor d’una esmena per l’equitat i la suficiència del sistema de finançament, on 193 vots a favor de tot el
Botànic, més de Ciutadans, va eixir contra l’abstenció del Partit
Regionalista de Cantabria, del PP, del Foro Asturiano, del BNG
i UPN. Normal en aquells! Perquè són de comunitats que se
senten (inintel·ligible) ..., però el Partit Popular? El Partit Popular?

Buenos días, conseller.

Per tant, anem a parlar, de què podem fer i que em sembla
molt correcta la pregunta. Tots, tots, per exemple, discutir un

Debido a la pandemia, durante el curso 2020-2021, las
escuelas infantiles han sufrido un descenso en las matriculaciones de una media del 40 %. El miedo a los contagios,
el descenso de la natalidad, el teletrabajo de los padres, la
reducción de recursos de las familias, pues son algunas de
las causas que han motivado esta caída en las matriculaciones, en un sector ya de por si muy perjudicado por las políticas educativas de su conselleria.

