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La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Molt bé. Com veig…

El senyor president:

Li ho tindrem en compte… (Protestes)

Senyories, escoltem. (Aplaudiments)

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Com veig que això ja s’ho saben, (protestes) perquè les sessi-
ons de Barrio Sésamo estan funcionant i vostés comencen a 
saber el que ha passat en esta comunitat, doncs no insistiré. 
Òbviament estem intentant arreglar-ho.

Mire, li vaig a parlar del centre especial d’ocupació, de l’IVAS, 
que està en una situació d’alegalitat que ara estem arreglant, 
convertint-lo normativament en un centre legal que vostés 
tenien en un limbe. Vostés han gestionat amb indolència la 
dependència, la diversitat funcional i tot el que ha de vore 
amb les persones més vulnerables. Que vinguen ací a pregun-
tar sobre coses que vostés han deixat abandonades, la veritat 
és que haurien de fer-s’ho mirar. (Protestes)

Mire vosté, mire vosté...

El senyor president:

Senyories, senyories.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Mire vosté el que diu l’observatori de la dependència. Diu: 
«Una de las comunidades donde más ha avanzado el sistema 
de atención a la dependencia iniciando una importante recu-
peración tras varios años de continuo deterioro.» (Protestes) 
El deterioro, vostés. Avance, botànic.

El senyor president:

Senyories.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Seguim. «La mejora en los indicadores de cobertura y de 
gestión hace que la Comunidad Valenciana haya abandonado 
por primera vez el último o penúltimo lugar.» Deterioro, PP. 
Avanç, botànic. Veuen? Veuen com és fàcil? (Aplaudiments) 

Vosté, abandonament. Nosaltres, arreglar-ho tot. (Se sent una 

El senyor president:

Moltes gràcies, senyories.

Senyories, senyories, continuem amb la sessió de control. I 
a continuació la pregunta de control del Grup Parlamentari 
Compromís que la formularà el seu síndic, el senyor Fran Ferri.

Senyor Ferri, quan vosté vullga.

El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, senyor president.

Senyor president, vicepresidenta, consellers i conselleres.

Senyor president, hui des de Compromís li fem una pregunta 
sobre la valoració del Consell sobre els casos de corrupció 
del Partit Popular i les recents informacions que han apare-
gut darrerament en la premsa i en les notícies. No és d’es-
tranyar que en el carrer ja se’ls conega als governs del Partit 
Popular com el gobierno de todos a la cárcel, per les notícies 
que van apareixent, el que va apareixent en premsa.

Però, és realment curiós com el Partit Popular tracta esta qües-
tió, no? Perquè, és com si..., ells parlen com si això haguera 
sigut un accident, com si haguera sigut una tronada, una qües-
tió meteorològica, com si la cosa no anara amb ells, com si no 
hagueren tingut res a vore en esta qüestió. I quan n’hi ha sentèn-
cies diuen: «Esto demuestra que la justicia funciona.» Saben 
què demostra això? Que durant anys hem estat governats per 
corruptes i per lladres. Això és el que demostra. (Aplaudiments)

I ara, senyor president, n’hi ha qui vol que s’oblide qui eren 
estes persones. Però els haurem de refrescar la memòria. 
Senyories, esta senyora, Milagrosa Martínez. (Veus) En termi-
nologia rajoniana, «esa señora de la que usted me habla». 
Val? Eixa és Milagrosa Martínez. Condemnada a nou anys de 
presó per delicte continuat de malversacions de fons públics 
i suborn passiu. Va ser presidenta de Les Corts, va ser conse-
llera de turisme, a canvi va deixar sucar Orange Market de la 
conselleria –eixa Orange Market que després organitzava els 
actes del Partit Popular i les campanyes del Partit Popular.

Senyor Víctor Campos. El vicepresident del Consell del Partit 
Popular condemnat a suborn pel cas dels trages, enganyat 
pel senyor Camps i el senyor Costa. Camps i Costa, dos noms 
que seguiran sonant-nos. I per acabar, una persona que tots 
vostés coneixen. (Veus) No, no. Va així, va així, va al revés. 
Exconseller i exsíndic del Partit Popular. S’asseia ahí, on està 
la senyora Bonig ara mateix. Aplaudit per tots els diputats 
i diputades del Partit Popular quan deia allò de «no podrán 
demostrar nada» i vaja que si se va demostrar, eh? Huit anys 
de presó, ahí està en la càrcer condemnat. (Aplaudiments)

Senyor president, estes tres persones tenen alguna cosa 
en comú. A banda que han sigut condemnades per casos 
de corrupció, estes tres persones tenen en comú que van 
saquejar els diners de tots els valencians i valencianes. 
Diners que haurien d’haver anat a parar a educació, a sani-
tat, a dependència, a vivenda, però que van anar a butxaques 
de ben pocs. Ací, les veritables víctimes van ser els valenci-
ans i les valencianes i els veritables responsables va ser un 
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Partit Popular imputat, un Partit Popular que emparava la 
corrupció.

Estem al 2017 i el Partit Popular continua emparant la corrup-
ció torpedinant les comissions d’investigació en este parlament. 
Però també, ho he vist esta setmana a Alacant, senyor presi-
dent, una denúncia del grup de la diputació de Compromís, en 
què s’han tret més de tres milions de factures fraudulentes en el 
que podia denominar-se ja el cas Fitur d’Alacant, de la província 
d’Alacant. I mentre el Grup Compromís denuncia, sap què diu 
el Partit Popular? Titular de la Información de l’any 2016 «El PP 

y veta la investigación en turismo.» Això és el que feia el Partit 
Popular, continua fent-ho ara mateixa, senyor president.

Des de Compromís –ja ho hem dit moltes vegades– no volem 
construir el futur des de la desmemòria sinó des de la justícia 
i la reparació. Això vol dir que han d’anar tots a la presó i això 
vol dir que han de tornar els diners.

Mire, i precisament això no és un eslògan ni una frase feta. Esta 
setmana hem conegut que el Tribunal de Comptes ha obert 
un procediment perquè els que van participar en la compra de 
Valmor tornen els diners. Denúncia que vàrem presentar la 
vicepresidenta del Consell ara mateixa i jo l’any 2013. Perquè 
–com deia– això no és una frase feta, és una faena de fons. El 
que tornen els diners és una faena de fons. Este procediment 
haurà de determinar quants diners es van malbaratar, qui són 
els responsables i si s’han de tornar o no. Així que, els qui estan 
per ahí, que vagen preparant-se la cartera.

Per això aplaudim la personació de la conselleria d’educació en 
aquesta qüestió i del seu Consell, senyor president, perquè és 
el que demana la ciutadania. Com també és un treball de fons 
la denúncia que vam fer des de Compromís per la qüestió del 

jutjant a Paterna. Senyor president, des de Compromís li dema-
nem el cent per cent de col·laboració perquè este saqueig que 
ens ha costat als valencians més de mil milions d’euros, no quede 
impune. Que el Consell, a banda que es persone a RTVV, també 
es persone el Consell amb la màxima contundència.

el passat, que no compten amb nosaltres, que no compten amb 
Compromís. Perquè mentre alguns es feien rics amb les mangar-
rufes del Partit Popular, alguns havien d’anar a comiat dels nostre 
amics i amigues que se n’havien d’anar fora per a trobar una feina 
digna. Mentre alguns ens furtaven a mans plenes, alguns ens 
acomiadaven dels nostres iaios i iaies sense que hagueren cobrat 
ni un duro de la dependència. Mentre alguns ens saquejaven, els 
nostres xiquets i xiquetes estudiaven en barracons, barracons 
que ara s’estan canviant per aules dignes al preu que toca.

Per això, per tot el que hem patit els valencians i les valencianes, 
mai serem prou durs i contundents amb la corrupció i amb els 
corruptes i amb els lladres que ens han governat els últims anys.

Senyor president, com valora el Consell les últimes informa-
cions conegudes sobre casos de corrupció relacionats amb 
els governs del Partit Popular i quines mesures pensa imple-
mentar per a recuperar els diners sostrets de les arques 
públiques? Nosaltres ho tenim molt clar: enfront de la 
corrupció, ni oblit, ni perdó.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ferri.

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Ferri.

Els valencians i les valencianes som gent honrada. Som tan 
honrats i honrades com els que més. Però hem tingut una 
desgràcia, no un accident meteorològic, efectivament. Hem 

dipositaren en ells els ciutadans i que no han estat a l’alçada 
ètica i moral de l’honradesa del poble valencià.

Uns dirigents que utilitzaren les administracions públiques per 
a delinquir, causant-li un greu deteriorament. Ja no ho diem 
nosaltres, ja no és una qüestió dels partits que sustenten a este 
govern. Ho diuen els tribunals, com el cas de la sentència que 
hem conegut del cas Gürtel. El Partit Popular va muntar una 

fet. Per a fer trampes, per a anar dopat a les eleccions.

I totes les imputacions i les condemnes que han passat i 
encara no hem vist que s’assumisca la responsabilitat polí-
tica. Continuem esperant una assumpció de responsabilitats 
que sembla que no arribarà mai. La justícia posarà al seu lloc 
a aquells que robaren al poble valencià però ¿quan assumirà 
la responsabilitat política?

Mire, senyor Ferri, els ecos d’aquest vint anys d’ignomínia conti-
nuen afectant la nostra reputació, una hipoteca reputacional que 
hem d’alçar entre tots, una hipoteca reputacional que este govern 
està sofrint però que sofrixen el conjunt dels valencians, les 
empreses valencianes, tot el món acaba sofrint l’hipoteca repu-
tacional. Molts dels problemes que nosaltres tenim ara en estos 
moments en els fons europeus estan relacionats en esta qüestió.

Enfront d’estos vint anys, ara n’hi ha vint mesos diferents, 
vint mesos en els que hem aconseguit que n’hi haja estabili-
tat, que n’hi haja honradesa i que n’hi haja diàleg. Estabilitat, 

-
ment, efectivament, sense perdó i sense oblit però que la 
Comunitat Valenciana mire endavant i que, efectivament, el 
passat quede on mai haguera hagut d’estar.

És veritat que ens estan fent passar encara –i ens faran 
passar– molta vergonya, i el cost social, política, reputacional 
i econòmic ¡l’hem de pagar!

Com vosté sap, una de les obligacions que marca este govern 
és precisament perseguir la corrupció, aconseguir portar 
davant de la justícia els autors materials del delictes i acon-
seguir que torne els diners a qui li pertoquen, que és al poble 
valencià. Una vegada jutjats i condemnats hem de fer efec-
tiva eixa condemna, això suposa el compliment de penes de 
presó, inhabilitació, però també les indemnitzacions a les 

darrer euro que és dels valencians.
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Eixa és la tasca que hem iniciat en el cas Blasco, on ja s’han 
recuperat 420.000 euros de l’1.600.000 que es van quedar la 
trama corrupta. I continuem reclamant allò que falta a través 
del Tribunal de Comptes perquè, deixe’m que li diga una cosa, 
el que és cert és que Blasco encara no ha tornat ni un euro. 
La Generalitat no pot permetre que després d’haver aconse-
guit una condemna els culpables no paguen amb tot allò que 
marca la sentència.

Per això li anuncie que, davant l’acumulació de casos que 
aniran resolent-se en els propers mesos per tots els judi-
cis que n’hi ha pendents, anem a reforçar l’àrea que es creà 
de recuperacions, un departament que amb estreta col-
laboració amb l’advocacia repasse totes les possibles vies 

en casos en els que hagen intentant o esta intentant ocul-
-

dici econòmic de La Generalitat. I és que no estem parlant de 
quantitats menors.

Per exemple, en la recent sentència del cas Gürtel, Fitur, una 
vegada la sentència siga ferma, els condemnats ens han de 
tornar almenys 270.000 euros.

En el cas Blasco ja tenim reconeguts, a més de l’1.600.000 
del primer judici, 161.000 euros d’una sèrie de contractes 
menors. En la resta de peces del cas Blasco, que encara està 
en exclusió, estimem que hem de recuperar 3,2 milions d’eu-
ros que la trama gastà il·legalment.

En el cas Palau de les Arts, que està pendent de jutjar-se, en els 

En el cas fórmula 1 –al que vosté feia al·lusió abans– vorem 

Comptes ha dictat una acta en la que reconeix que en la 
compra de Valmor es va produir una actuació contrària a la 
llei que provocà un crebant a La Generalitat de quasi 24 mili-
ons d’euros. I el Tribunal de Comptes, malgrat que diu que 
eixa no és la via –el tribunal– per a recuperar eixos diners, sí 
que ens deixa oberta la porta per a mantindre la causa viva.

seguirem per tal de recuperar dels responsables, d’aquella 
decisió, eixos 24 milions d’euros.

En el cas EMARSA, que s’ha de jutjar ara a març, la quanti-
tat que reclamem pel prejudici causat a l’empresa pública 
de La Generalitat, EPSAR, és de 23 milions d’euros. I encara 
no tenim xifres de quant haurem de reclamar per casos que 
estan en instrucció encara, cas CIEGSA, Taula, IVAM, la peça 

Efectivament, la corrupció és una de les pitjors malalties que 
pot tindre una societat i hem de treballar tots junts perquè 
mai més passe el que ha passat, i hem de tancar pàgina però 
tancar pàgina posant a cadascú en el seu lloc, i tornant, recu-
perant els diners que eren del poble valencià.

I també li dic una cosa, la corrupció no és només la qüestió 
econòmica, n’hi ha qüestions que avui he vist en els mitjans 
de comunicació que també són corrupció; gravar-se per a 
comprar alcaldies també és corrupció. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president del Consell.

Continuem amb la sessió de control.

I ara torn del Grup Ciudadanos, el síndic Alexis Marí formu-
larà la pregunta.

Senyories, escoltem amb respecte al síndic del Grup 
Ciudadanos que formularà la pregunta de control.

Quan vosté vullga, senyor Marí.

El senyor Marí Malonda:

Gràcies, president.

President, vicepresidenta, consellers.

En primer lugar, un saludo a nuestro amigo Alfredo Castelló, 
y un abrazo especial también a Maria Josep por los hechos 
que acontecieron ayer deplorables, inadmisibles, en la casa 
de todos. (Aplaudiments)

President, Acuerdo del Botánico: salvar, rescatar perso-
nas. Le pregunto por la situación actual de la sanidad en la 
Comunidad Valenciana.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Marí.

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señor Marí.

El estado de la sanidad, sin lugar a dudas, está mejor que hace 
veinte meses y seguro que peor que dentro de unos años 
porque vamos a conseguir de verdad una sanidad pública, de 
calidad y para todos, sin discriminación por razón alguna.

reconstruyendo la gestión. Y para conseguirlo lo primero que se 
ha hecho es dotar a la sanidad de los recursos que antes no se les 
dotaba intentando, además, transparentar una situación econó-
mica que estaba absolutamente oculta –como saben ustedes–. 
De eso además ha hablado Europa y nos ha condenado. Bien.

Respecto a esto hemos conseguido que el 2017 sea el presu-
puesto más importante que jamás se ha destinado a sanidad 
porque, efectivamente, el derecho a la salud es un derecho 
fundamental para nosotros.


