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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 5 de juliol
de 2018. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 79.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:
Senyories, anem a continuar el nostre treball.
Es reprén la sessió.

Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i
Ferrer, per a respondre les preguntes d’interés general per a la
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE
números 108.116, 108.118, 108.119 i 108.117)

El senyor president:
Senyories, passem al punt 8 de l’ordre del dia, que és la compareixença del president del Consell per a respondre a les
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana. És
l’última sessió de control d’este període de sessions.
El procediment ja el coneixen vostés, està articulat en l’article 169. I sense més dilació passe a donar-li la paraula a la
síndica del Grup Parlamentari Popular, Isabel Bonig.

Pàg. 7768
En esta pregunta tutti frutti en què analitzem l’última actualitat
de la comunitat, jo vull fer referència precisament que aquesta
setmana i ahir mateix va tindre lloc una notícia important.
Vosté, durant este tutti frutti, ha estat permanentment fent referència al populisme lingüístic; s’ha dedicat a dir que les sentències del TSJ sobre un decret que ja estava derogat eren enormes
colps contra el Consell. Imagine que hui dirà que la providència
d’ahir del Tribunal Suprem, on dóna la raó al Consell, és un gran
cop a la seua demagògia. (Aplaudiments)
Per cert, com vosté diu que en educació no fem res, vaig a dir-li,
YDLJDGRQDUDYXLXQDQRW¯FLDTXHFUHFTXH«VSURXVLJQLĆFDWLYD(OSOD(GLĆFDQWTXHKHPIHWSHUDDYDQ©DUWRWHOTXHVLJQLĆFDODPLOORUDGHOHVLQVWDOyODFLRQVHGXFDWLYHVDOFRQMXQWGHOD
Comunitat Valenciana, en estos moments ja ha estat autoritzat
en signatura del conseller per 210 milions d’euros en inversions
que faran els ajuntaments valencians, als quals (aplaudiments)
els agraïsc la seua voluntat de col·laboració i de cooperació per
millorar les instal·lacions educatives valencianes.
Com van les coses, senyora Bonig? Doncs, jo crec que les coses
van sensatament a millor. No podem fer grans, diguem-ne, exercicis de triomfalisme, això ja ho feien vostés. Nosaltres no volem
fer triomfalisme, però les coses van sensatament millor. Esta
setmana mateix coneguérem les dades de l’atur enregistrades
al mes de juny i les notícies foren esperançadores. Set mil valencians han eixit de les llistes d’atur. És el millor mes de juny en
dotze anys. En total, en total, en esta legislatura: 212.000 persones que ja han trobat treball. Un avanç, per cert, de 3 punts per
damunt de la resta d’Espanya.
La creació de treball és per a nosaltres el gran indicador de
com està complint el govern valencià. I el millor balanç d’estos anys no pot ser un altre, el canvi de paradigma que s’ha
produït en la Comunitat Valenciana. De la comunitat de l’especulació a la de la innovació; de la comunitat de la corrupció
a la comunitat de la dignitat.

La senyora Bonig Trigueros:
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Gràcies, senyor president.
Done per reproduïda la pregunta.
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular, Isabel
Bonig.

Saben vostés que la pregunta és: «El 1 de enero entró en
vigor el presupuesto de La Generalitat, ¿cómo piensa elevar
el grado de cumplimiento de los ejercicios anteriores?»

La senyora Bonig Trigueros:

Té la paraula el president del Consell.

Bon dia, honorable president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:
Molt bon dia, senyories.
Molt bon dia, senyora Bonig.
Senyor president.

¡Claro que se crea empleo! Gracias a la reforma del gobierno
del Partido Popular, esa que se quieren ustedes cargar.
(Aplaudiments) Y no sabía yo que rendirse es ganar, señor
presidente, porque hay una realidad, no una providencia, una
VHQWHQFLDMXGLFLDOĆUPHGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH
la Comunidad Valenciana que anuló su decreto de chantaje
lingüístico por ilegal y por vulnerar derechos constitucionales. (Aplaudiments) Retallades de derechos, presidente.
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Pero, mire, desde el 25 de enero le hago esta pregunta tutti frutti,
PHJXVWDTXHHQĆQFRMDSDODEUDVP¯DV<HVTXHXVWHGWLHQHXQ
grave problema –tutti frutti es una expresión que yo también
he utilizado, perfecto–, tiene graves problemas de gestión, presidente. Solo mejora el servicio de la deuda, el pago a los bancos.
¡Dios mío! Dónde quedó aquello de rescatem persones, no els bancs.
Solo ha ejecutado el 18% de las inversiones. De los 710 millones
TXHXVWHGWUDQVĆHUHDWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVLQFOXLGRVDORV
ayuntamientos, solo ha pagado 9 nueve millones. La vicepresidenta
solo ha invertido, ojo al dato, un millón de euros. Su grado de ejecución es 10 puntos por debajo de la media del Consell. Eso sí, se ha
transferido a la televisión valenciana, la delegación de TV3 en la
Comunitat Valenciana, 13 millones de euros. (Aplaudiments)
Presidente, nadie mejor que yo sabe lo mal que lo está
SDVDQGRHVWRVG¯DV1RKD\FDPELRGHPRGHORGHĆQDQFLDción, los corredores cantábricos, eso que usted quiso echarle
la culpa al gobierno del PP, la Comisión Europea le ha dicho
que sí que los incluyó el gobierno del PP, solo que no se
concedieron ayudas por razones técnicas. No está bien faltar
a la verdad conscientemente con la intención de engañar.
Esta comunitat no se merece un presidente que miente. Pero
ya sé por qué tira estas cortinas de humo, porque usted está
acechado por la corrupción. Sí, señor presidente.
6HDFXHUGDFXDQGRHVWDOOµHOFDVRGHODSUHVXQWDĆQDQFLDción del PSPV y Compromís? Usted dijo que no había ni trama
QLĆQDQFLDFLµQ6HDFXHUGDFXDQGRWUDMHURQDTX¯DODV&RUWHV
una propuesta de resolución para reprobar un determinado
cargo, a una senadora territorial y que dejase precisamente
su acta para salvaguardar la dignidad de la representación de
los valencianos? ¿Se imagina si nosotros hiciésemos lo mismo
y hoy presentásemos una moción en todos los ayuntamientos
solicitando la reprobación del señor Jorge Rodríguez? No lo
vamos a hacer, señor presidente, porque no somos como ustedes. (Aplaudiments) Porque si son culpables, lo determinarán
los tribunales. Pero si son inocentes, ya llevan bastante pena.
¿Se acuerda cuando ustedes no eran prudentes ni apelaban a
la presunción de inocencia, sino que había que atacar, expulsar a la gente, casi lincharla en plaza pública? ¿Se acuerda, a los
cargos del PP? ¿Se acuerda cuando ustedes venían a levantar
la hipoteca reputacional y usted, señor Puig, y la señora Oltra
decían que estaban hartos de los titulares de corrupción del
3DUWLGR3RSXODU"3UHVLGHQWHFµPRFDOLĆFDHVWR"$\XGD"
Los investigadores aprecian matonismo político en
Divalterra. ¿Ayuda esto a levantar la hipoteca reputacional de la comunidad? ¿Se acuerda cuando los informes de la
UDEF y la UCO ustedes decían que eran, no informes, eran
VHQWHQFLDVMXGLFLDOHVĆUPHVFRQGHQDWRULDV"6HDFXHUGD"
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¿Dónde están las responsabilidades políticas? ¡Ah! Ahora
dicen ustedes, su delegado del gobierno y ustedes, que ahora
hay desproporción en la actuación judicial y policial. ¿Y antes,
presidente? ¿Y antes? ¿No se tenían que respetar las sentencias judiciales, la actuación judicial y la policial?
Claro, tenemos un presidente del gobierno que ha congelado el
FDPELRGHPRGHORGHĆQDQFLDFLµQVHKDDFDEDGR\DQRVHKDEOD
GHOFDPELRGHOPRGHORGHĆQDQFLDFLµQ4XHQRVGLFHTXHQRVYD
a subir la recaudación 15.000 millones a todos los españoles, con
más impuestos a todos los españoles. ¿Para qué? Para satisfacer a
los nacionalistas vascos y sobre todo a los catalanes, al señor Torra,
para negociar sin condiciones la autodeterminación y la ruptura
de España, (aplaudiments) y 10.000 millones en inversiones.
Señor presidente, ¿otra traición del Partido Socialista, como
hizo Zapatero en el 2009 con los valencianos? ¿Otra traición?
¿De qué ha servido su apoyo al señor Sánchez la investidura
y de qué han servido los votos de Compromís? Porque los
vascos han salido ganando, han conseguido cosas. Los catalanes, ya lo estamos viendo, lo han conseguido todo. ¿Y los
valencianos qué hemos conseguido? ¿Para qué sirven ustedes, para qué sirve Compromís?
Mire, señor presidente, se lo digo. Ustedes han exigido responsabilidades políticas. Y ahora toca tener coherencia política.
¿Cómo es posible que la señora Oltra y Compromís, adalid de la
lucha contra la corrupción del Partido Popular, ahora digan que
no dimite la señora Brines, y que, bueno, que eso de las responsabilidades políticas veremos a que pase que declare ante el
juez y luego ya veremos si el partido toma alguna decisión?

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Bonig Trigueros:
¿Dónde están las responsabilidades políticas? ¿Cree usted,
presidente, que con este panorama puede seguir resolviendo
los problemas de los valencianos? Educación,…

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

¿Se acuerda cuando decía que el Partido Popular no defendía los
intereses de los valencianos por no ponerse detrás de la pancarta?
La senyora Bonig Trigueros:
Pues bien, señor Puig, hoy sabemos que en la Agencia Tributaria
KDTXHGDGRDFUHGLWDGDODĆQDQFLDFLµQLUUHJXODUGHO3639+R\
señor Puig, sabemos, porque no lo dice el Partido Popular, lo dice
el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, los jueces, que
queda, en el fundamento jurídico 1, queda acreditada indiciaULDPHQWHODSUHVXQWDĆQDQFLDFLµQLUUHJXODUGHO3639\GHO%ORF
Compromís. (Aplaudiments) Lo dice un juez, señor presidente.

…listas de espera en sanidad y empleo.

El senyor president:
Moltes gràcies. (Aplaudiments) Moltes gràcies, senyora Bonig.

Mire, si el señor Rodríguez es malo para ser presidente de la
diputación, por qué es bueno para ser alcalde de Ontinyent.

Té la paraula el president del Consell.
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El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Senyora Bonig, mire, la diferència que hi ha davant de casos
que han de vore en la corrupció o ni inclús en la corrupció,
sinó davant de situacions irregulars, és sempre la resposta.
I la resposta és ben diferent. La resposta és que el senyor
Jorge Rodríguez ha dimitit de president de la diputació.
I el senyor Sánchez, imputat també està en la Diputació
d’Alacant. Sap? Eixa és la realitat, la resposta és el que canvia.
I la resposta és que vosté és, sincerament, és molt imprudent, extraordinàriament imprudent. Bé ací a donar lliçons
respecte a esta qüestió, però vosté... Un de cada tres consellers imputats. Tres de tres presidents de la diputació imputats, un a la presó. Tres presidents, expresidents de La
Generalitat, un en la presó i dos imputats. Però quina broma
és esta? (Aplaudiments) Però quina broma és esta? De veritat.
Mire, vostés han portat..., i li vaig a dir més, no provoque més,
de veritat, senyora Bonig, perquè ací sols hi ha un partit que
HVW¢FRQGHPQDWSHUĆQDQ©DPHQWLOyOHJDOTXH«VHO3DUWLW
Popular. És el Partit Popular! (Protestes)

El senyor president:
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I anem a vore, parla de quina és la proposta del Ministeri
de Foment. Eixa és la proposta del Ministeri de Foment
que envia a Brussel·les, eixa és la proposta. Atlántico, bien;
Mediterráneo, ni está ni se le espera. (Aplaudiments)
3HU´VDSHOTXHSDVVD"4XHWRWD©´VHULDF´PLFVLYRVW«VGH
veritat d’una vegada per totes s’ajuntaren en la resta de
forces polítiques sindicals, empresarials de la Comunitat
Valenciana i defensaren els interessos valencians. Això és el
que hauria de fer vosté sempre.
I li dic, per acabar, perquè no vaig a gastar el minut de més
que vosté ha gastat. Sap per què és extremadament imprudent? Perquè l’única diputada, l’única senyoria que està ací
sentada que ha anat dopada a les eleccions ha sigut vosté,
senyora Bonig. (Aplaudiments) Com ho ha acreditat, com ho
ha acreditat la sentència judicial.

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyories, escoltarem amb el mateix silenci i respecte que
es mereix, la síndica adjunta del Grup Popular, Eva Ortiz. Té
vosté la paraula, senyoria.

Senyories, per favor.
/DVHQ\RUD2UWL]9LOHOOD
El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.

L’únic, condemnat...

Ya nos podía haber contado qué hacía cuando salió el señor «jota
punto Rodríguez» del calabozo comiendo con él. (Aplaudiments)
Era un buen momento para haberlo contado en esta cámara.

El senyor president:

Señor Puig, la Audiencia Nacional investiga si los sobrecosWHVGHODVGHVDODGRUDVVHKLFLHURQSDUDĆQDQFLDULOHJDOPHQWH
a su partido. El juzgado de instrucción número 24 de Madrid
investiga si las campañas del ministerio de vivienda sirvieron
SDUDĆQDQFLDULOHJDOPHQWHDO362(

Un segon, president. Un segon, president.
Senyories, el mateix silenci i respecte que ha tingut la
senyora Bonig per a fer la seua pregunta, demane per al
president de La Generalitat. El mateix silenci i el mateix
respecte!

El senyor president del Consell:
Miren, a vostés els agrada jugar molt al joc..., hi ha un joc que
jugàvem de xicotets i de xicotetes que era el joc del mentiUµVLHOVDJUDGDMXJDUPROWDOPHQWLUµVHOVDJUDGDMXJDUĆQV
i tot quan parlen del seu propi partit, perquè durant molt
de temps la senyora Bonig va dir, «el PP es el partido más
grande, con más militantes en la Comunidad Valenciana», i
van dir «tenemos más de doscientos mil». Ara resulta que el
dia que fan la primera aproximació a la democràcia interna
resulta que n’hi han 60.000 en tota Espanya. (Aplaudiments)
Escolte! Si en les coses aixina conten mentires, imagine’s
vosté, imagine’s en altres qüestions.
Mire, sap el que passa?, que nosaltres defensarem els interessos de la Comunitat Valenciana, governe qui governe.

El juzgado de instrucción número 43 de Madrid investiga
VL(WHOYLQD$QGUHXDGMXGLFµFRQWUDWRVSDUDĆQDQFLDULOHJDOmente al PSOE.
El juzgado de instrucción número 1, de Benidorm, investiga si
$JXVW¯Q1DYDUURXWLOL]µORVRSLQµPHWURVSDUDĆQDQFLDULOHJDOmente al PSOE.
El juzgado de instrucción número 3, de Gandía, investiga si el
señor Orengo cometió un delito de fraude de subvenciones
SDUDĆQDQFLDULOHJDOPHQWHDVXSDUWLGR
Van de momento 32 imputados, señor Puig, y ya le aseguro
que vendrán muchos más.
Por si esto fuera poco, el miércoles pasado el juzgado de
instrucción número 9, de Valencia, ordena la detención de
varias personas del PSPV y Compromís, entre ellas, el presidente de la Diputación de Valencia, el señor «jota punto
Rodríguez», que sigue atado a un sillón en Onteniente, por
presunto delito de malversación, prevaricación…
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El senyor president:

Pàg. 7771
govern del botànic. I ahí està el codi de bon govern i tota la
normativa de transparència que hem posat en marxa.

Señoría.

/DVHQ\RUD2UWL]9LOHOOD
ð\SRVLEOHĆQDQFLDFLµQLOHJDOGHVXSDUWLGR<\ROHSUHJXQWR
señor Puig –y espero que sea valiente, y me conteste y que
no me dice que hablo las cinco horas con el señor Rodríguez–,
¿pone usted la mano en el fuego por todos los cargos de su
partido implicados en casos de corrupción? ¿Es consciente,
señor Puig, que en poco tiempo será llamado a declarar…

El senyor president:

Això és el rellevant, perquè la corrupció s’ha de previndre,
però precisament que vostés, que vostés parlen d’este tema,
és clar, del que diu és de vostés, de la imprudència que tenen,
perquè, sí, l’única que en sentència judicial (se sent una veu
que diu: «¡Vaya papelón!». Veus) està, està…

El senyor president:
Senyories.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:

Moltes gràcies.
…acreditat que acudí dopada a les eleccions, com ha dit el
president, és la senyora Bonig. (Veus)
/DVHQ\RUD2UWL]9LOHOOD

Aleshores, per tant, per favor…

ðSRUĆQDQFLDFLµQLOHJDOGHO3639"
Gracias.

El senyor president:
Senyories.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria. (Aplaudiments i protestes)
Senyories, facen…, demane silenci i respecte per a escoltar la
resposta de la vicepresidenta del Consell.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
…siguen prudents. (Aplaudiments)

Un segon, senyoria. ¿Podem, podem continuar? ¿Podem
continuar? Doncs callen la bo… (Veus)
El senyor president:
Té vosté la…
Senyories, demane també silenci per a escoltar la pregunta
de la senyora…
La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:

Té vosté la paraula, senyoria.

Gràcies.
La senyora Catalá Verdet:
Senyor president, jo crec que hem de tornar a Barrio Sésamo.
Gràcies, senyor president.
Senyoria, açò és una sessió de control al govern, i sempre,
sempre, sempre, a diferència del que feen vostés, els hem
contestat sobre les qüestions de control al govern.
Mire, el Consell, (veus) el Consell el que està fent és prendre
mesures en contra de la corrupció i de regeneració democràtica i
SHUOHVERQHVSU¢FWLTXHVSHUTXªQRQRP«V«VVXĆFLHQWHQQRIHUOHV
coses mal, com les feen vostés, és també necessari fer les coses bé.
I ahí està la nostra carta de presentació, ahí està que hem
tornat a signar en Transparència Internacional un conveni,
ahí està (veus) que el Govern d’Espanya, l’anterior Govern
d’Espanya ve ací a copiar les bones pràctiques que fa el

Bé, com la senyora Oltra té ganes de contestar sobre corrupció, li preguntarem per la corrupció de Compromís, i aixina
ella parla amb propietat.
Perquè, clar, és curiós sentir la senyora Oltra ara hui defensar
la lluita contra la corrupció d’este govern. És curiós. Miren, el
que està fent vostés en el pacte del botànic, el senyor Estany
ja ahir insinuà que les postures del pacte del botànic s’estan
trencant en la lluita de la corrupció.
Clar, tenen vostés un alcalde, el senyor Ribó, que digué: «Si
me imputan, dimitiré.» Ahí està el senyor Ribó. Tenen vostés
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la cogerente de Divalterra, que és detinguda, i vostés diuen:
«No, cuando se levante el secreto del sumario, porque igual
es inocente.» I ahí està la senyora cogerente de Divalterra
sense dimitir i sense ser cessada.
I ¿saben vostés com ho arreglen? Agarrant baixes. Ací n’hi ha
XQDSHUVRQDTXHW«ĆFDWHOVHX(inintel·ligible)ðHQHOĆQDQ©Dment del Bloc, agarra una excedència. La senyora Brines,
agarra una baixa. Sí, sí, cobrant dels valencians (colpejant),
continuen cobrant dels valencians.
Mire, senyora Oltra, ¿el pacte del botànic com està? Perquè,
clar, vosté me parla de la carta de presentació. Jo li diré:
HĆFDFLDFRQWUDODFRUUXSFLµQXQSUHVLGHQWHGHGLSXWDFLµQ
de uno, señor Puig? ¿Eixa és l’efectivitat? (Veus i aplaudiaments) ¿Evitar las puertas giratorias? No será en la seua secreWDULDDXWRQ´PLFDTXHKDWRUQDWDðTXDQĆUPDYDUHVROXFLRQV
del seus mateix despatx. ¿Mejorar la aplicación de los procedimientos de contratación?

El senyor president:
La pregunta, senyoria.

Pàg. 7772

El senyor president:
Un segon, vicepresidenta. Disculpe la interrupció.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, senyor president. Ja estem acostumats.
Açò és una sessió de control al govern valencià. És obvi que
no els interessa a vostés…

El senyor president:
Un segon, vicepresidenta.
A la pròxima interrupció, s’acabarà…, no es donarà la resposta
sol·licitada. (Veus) A la pròxima interrupció… (Veus) No pot ser
que les interrupcions siguen de forma tan sistemàtica. És un
element que distorsiona la bona marxa d’un ple, i tan important com la sessió de control. (Veus) No es pot consentir tanta
interrupció per a la contestació… (Veus) Demane silenci per a
escoltar la resposta. Si no, no se pot fer una resposta com toca,
perquè les interrupcions són sistemàtiques.

La senyora Catalá Verdet:
(L[D«VODVHXDHĆFLªQFLDVHQ\RUD2OWUD"2la reducción de
ORVJDVWRVVXSHUćXRVHQORVDOWRVFDUJRV?

Disculpe la interrupció, vicepresidenta.

Miren, si eixa és la seua carta de presentació, ja li ho dic a
vosté: el pacte del botànic…

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, senyor president.

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Catalá Verdet:

Insistisc que açò és una sessió de control al govern. Els
importa a vostés poc la sessió de control al govern. ¿Per què?
Perquè no els ha importat mai les polítiques que milloren la
vida de la gent. Vostés estaven en altres coses.
I vosté ve ací a parlar de la diputació, de l’Ajuntament de
València, tot menys parlar del que vostés tenen la funció constitucional, que és parlar del control al govern. (Veus) Insistisc…

...està trencat i vostés no són qui per a donar lliçons de res.

El senyor president:
El senyor president:
Senyor Alfredo Castelló…
Moltes gràcies, senyoria. (Aplaudiments)
Vicepresidenta.
La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:

…no ho dic jo, ho diu el Tribunal Constitucional, senyor
Castelló. ¡Per l’amor de Déu!, lligen un poquet. Lligen un
poquet i documenten-se, documenten-se.

Bé, hem de tornar a fer pedagogia. (Veus) Açò és una sessió…
Han estat vostés mesos fent el ridícul en el tema del plurilingüisme. I ara ve el Tribunal Suprem i els diu: «Oiga, per providència no divina, en este cas, judicial, no tenen vostés raó,
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Pàg. 7773

no tenen vostés raó.» I se’ls cau tot el discurs, perquè vostés
han enganyat…, s’han enganyat en la manera de fer oposició.
I s’estan adonant ara que els queda un any per a les properes
eleccions. Vostés s’han enganyat, perquè vostés en determinats temes no tenien d’haver obert la boca.

permetre que apliquem el pla d’acollida als refugiats que
porta batallant la vicepresidenta Oltra des de 2015. I això és
molt bo. S’ha mirat en el botànic per a impulsar les mesures
FRPODĆGHOFRSDJDPHQWDPEXQDPLQLVWUDTXHYHGHOJRYHUQ
del botànic. I això és positiu.

Per això no vénen ací a parlar de política, ni de polítiques
socials, ni de serveis socials, no vénen a parlar. Per això fan
la mateixa pregunta des del mes de gener, perquè els agrada
poc treballar, (aplaudiments) perquè no tenen res a dir en esta
comunitat. I més val que callen.

Podem dir que el govern de Sánchez encerta quan seguix
l’exemple del botànic. De la mateix manera que podem dir
que el govern de Sánchez s’enganya quan actua en contra de
l’esperit del botànic. S’enganya, per exemple, quan actua com
si tinguera majoria absoluta, en lloc d’escoltar als seus socis.
El diàleg és senya d’identitat del botànic.

El senyor president:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta
que formula, en nom del Grup Parlamentari Compromís, el
síndic senyor Fran Ferri.
Senyor Ferri, quan vosté vullga.

El senyor Ferri Fayos:

Però, ¿sap quina és la gran errada del govern de Sánchez
en estos trenta dies? La gran errada és que no escolta el
crit unànime de la societat valenciana que exigeix ni més ni
menys que un tracte just, que se’ns escolte d’una vegada per
totes. La gran errada és donar per tancada la porta a una
UHIRUPDGHOVLVWHPDGHĆQDQ©DPHQWVHQVHQLWDQVROVLQWHQtar-ho, quan ja estan tots els treballs tècnics acabats, quan
n’hi ha una proposta per part del Consell de la taula per a
UHIRUPDUHOVLVWHPDGHĆQDQ©DPHQW
Des de Compromís estem d’acord que en trenta dies no se
VROXFLRQDHOVLVWHPDGHĆQDQ©DPHQW3HU´HVWDUHPGèDFRUG
que els dos anys que ell s’ha donat per a continuar governant
VµQVXĆFLHQWVSHUDUHQRYDUHOVLVWHPDGHĆQDQ©DPHQWTXH
porta caducat des de 2014 o, almenys, per a intentar-ho.

Gràcies, senyor president.
¡Atenció!, quan en estes Corts es parla de Compromís, haurien
de ser molt cautes, perquè en este grup parlamentari n’hi han
GLSXWDWVLGLSXWDGHVTXHSHUOOXLWDUFRQWUDODP¢ĆDYDQSDWLU
denúncies, van patir amenaces, (aplaudiments) van patir denúncies i van patir amenaces, com altres diputats i diputades i com
periodistes. (Protestes) I gràcies al treball que va fer el Grup
Parlamentari Compromís, ara estem recuperant els diners que
vostés van furtar. (Aplaudiments i protestes) Estem recuperant
els diners dels amics de Camps, de Zaplana, de Cotino, d’Ortiz.
¡Ni una lliçó, ni una lliçó! ¡Ja està bé!

Dit d’una altra manera, em sembla molt bé que el senyor
Sánchez intente esgotar la legislatura, i intentarem ajudar-lo
perquè puga fer-ho. El que no podem acceptar és que esgota
la paciència dels valencians i valencianes una vegada més.
Perquè ja n’hem tingut prou, perquè la paciència se’ns va
esgotar des de fa molt de temps.
Senyor president, des de Compromís, i sabem que també des
del Consell, anem a mantindre les reivindicacions de sempre.
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de 2014, volem que ens paguen el que ens deuen, tot el deute
acumulat per dècades d’injustícia.

Senyor president, (veus) el nou govern central ja ha complit
trenta dies. Trenta dies és evident que no són molts dies, que
en trenta dies no es poden solucionar tots els problemes
que tenim els valencians i les valencianes. També és cert que
després de trenta dies ens queda un sabor agredolç amb el
govern de Pedro Sánchez.

Volem, com no podia ser d’una altra manera, inversions
dignes. Volem el corredor mediterrani, volem rodalies dignes,
volem Gandia-Dénia, el tren per la costa, volem inversions en
carreteres. Volem, senzillament, el que ens pertoca, el que és
just, ni més ni menys.

Comencem pel costat positiu. Des de Compromís estem molt
satisfets d’haver contribuït a eixa moció de censura que va fer
fora al govern de Mariano Rajoy. Estem molt contents d’haver
format part d’eixa moció de censura a un govern lligat a la
corrupció, a un president que no va convéncer el tribunal que
YDFRQGHPQDUHO3DUWLW3RSXODUSHUĆQDQ©DPHQWLOyOHJDO

Des de Compromís, i estem segurs que des del Consell,
mantindrem eixes reivindicacions, perquè eren justes fa
uns mesos, són justes a dia de hui i seran justes mentre no
es corregisquen. Mane qui mane, exigirem el mateix, amb
el mateix to, amb la mateixa contundència. En este tema a
nosaltres ens té igual «eme punto Rajoy» que Pedro Sánchez.

I també estem satisfets per haver fet fora un govern que
maltractà sistemàticament els valencians i les valencianes,
amb majoria absoluta o sense ella, amb uns ministres o uns
altres. El govern del Partit Popular se va caracteritzar per
marginar el nostre país en cadascun de tots el seus pressupostos, aprovats, això sí, en l’última part amb la col·laboració
dels seus amics de Ciudadanos.

Això sí, senyor president, coincidim que és inaguantable la
hipocresia d’algunes forces polítiques. Ara, les que van rebutjar sumar-se a eixa manifestació unitària per reclamar el
ĆQDQ©DPHQWGHVREWHKDQUHFRUGDWHOWRUHLYLQGLFDWLX(OV
socis de Rajoy que van aprovar els pressupostos que ens han
estat marginant els últims anys, ara parlen de donar resposta
als problemes dels valencians. Però els valencians no varen
cedir al xantatge, i ara no ens hem de distraure en les batalles
partidistes de Madrid.

Creiem, senyor president, que el govern Sánchez encerta
quan es mira en el botànic. S’ha mirat en el botànic per a

