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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 15 de juny de 
2017. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts. Presideix 
el president de les Corts Valencianes, senyor Enric Morera i 
Català. Sessió plenària número 55. Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Senyories, 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 66.064, 66.067, 66.066 i 66.065)

 
El senyor president:

Senyories, punt 9 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, i que formu-

len els grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari Popular, té 

la paraula la seua síndica senyora Isabel Bonig.

La senyora Bonig Trigueros:

Gràcies, president.

Done per reproduïda la pregunta.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Bonig.

Li contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Molt bon dia a totes i a tots.

Senyor president.

Senyores i senyors diputats.

Hui es complixen quaranta anys de les primeres eleccions 

democràtiques a Espanya. Quaranta anys d’encerts i desen-

certs, però la convivència ha estat garantida enfront dels 

intents inicials de desestabilització.

Senyories, aprofundim en la democràcia, superem les insu-

recordem i enaltim la memòria democràtica i les víctimes de 

la dictadura.

Senyora Bonig, la valoració que fa el Consell d’estos dos anys 

és la valoració que fan la majoria dels ciutadans, una valo-

ració positiva. Tots els indicadors econòmics i socials estan 

millor que fa dos anys. I això ho hem fet des d’un escenari 

d’estabilitat, honradesa i diàleg. Eixa és la millor avaluació.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Síndica del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

Quan vosté vullga.

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias, señor presidente.

Molt honorable president.

Consellers.

Mire, presidente, nos sumamos a esa celebración de cuarenta 

años desde la celebración de las primeras elecciones demo-

cráticas en este país. Pero precisamente eso, de respeto.

Mire, recoge el Diario de Sesiones del 8 de febrero de 2017 unas 

palabras textuales suyas: «Senyora Bonig, està ancorada en l’ex-

trema radicalitat, ho fa en els seus atacs quasi homòfobs.»

Mire, con estas palabras que eran un insulto del presidente de 

La Generalitat a la líder de la oposición, nadie me pidió perdón, 

nadie se levantó, aplaudió, se solidarizó. Parece que los hombres 

y mujeres del Partido Popular tenemos que soportar todos los 

fuertes y seguiremos defendiendo nuestros principios.

Mire usted, señor presidente, (aplaudiments) llevan dos años. Y 

después, y pese a ese discurso triunfalista, el Consell, su Consell, 

sigue igual que hace un año: sin ideas, sin pulso, sin orienta-

ción y, lo peor, improvisando. Es consciente de que el crédito 

se le agota, después del verano prácticamente se le agotará y 

tendrá que rendir cuentas de su gestión, y no le servirá la heren-

cia recibida. Herencia en cosas malas, pero en muchísimas cosas 

buenas que usted no recalca, que usted no vende.

Pero, mire, ustedes llegaron al poder prometiendo el cielo y 

la tierra. Ustedes llegaron al poder prometiendo con mucha 

demagogia que vosotros, que ustedes, eran los salvadores de 

las personas necesitadas. La vicepresidenta antes, la vicepre-

sidenta ausente, decía cuando estaba en la oposición en esta 

cámara, y respecto a los desahucios, «que ací, en la Comunitat 

Valenciana, estem molt pitjor. Sap per què que en tota Espanya? 

Pels incompetents que se seuen en la bancada blava».

Ayer conocimos los datos, que la Comunidad Valenciana es la 

segunda comunidad con más desahucios. En el primer trimes-

tre de 2017, de los 17.000, 3.000 aquí, en la comunidad, el 

18%. ¿Quién es ahora los incompetentes, señor presidente?
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En segundo lugar, decía la vicepresidenta: « -

tres, els calaixos, per a dir la veritat, per a dir a la gent, i plan-

tejarem una auditoria ciutadana.» També li la reclama el 

senyor Estañ, de Podemos.

Pues, mire usted, la señora vicepresidenta mantiene más de 

218 millones retenidos. Tiene 60 millones de euros de factu-

ras en los cajones. 3.300 plazas de residencias vacías o sin 

contrato. 47.000 familias numerosas sin que se le tramite 

carnet de familia numerosa, con claros perjuicios económi-

cos, a pesar de que ella tiene doce asesores. Más de 17.000 

personas pendientes de la dependencia. 2.500 personas, 

familias, pendientes de adoptar. ¿Aceptan ahora la auditoria, 

señor presidente, de su gestión?

En tercer lugar, decía la vicepresidenta ausente, «la priori-

dad actual es someter la economía a la democracia». Y yo me 

pregunto, presidente, si antes decían que primero era rescatar 

a las personas y no pagar la deuda, ¿por qué están pagando la 

deuda de los grandes capitalistas y de los bancos? ¿Por qué no lo 

dedican a rescatar personas? (Aplaudiments) Acaso, señor presi-

dente, la democracia es culpable del caos que ha organizado el 

señor Climent en la libertad horaria, del caos en Feria Valencia 

que el señor Soler se encarga e intenta arreglarlo, pero no se 

entiende con el señor Climent, de que solo se han pagado el 9% 

de las ayudas a empresas, de que no hay plan eólico porque no 

hay viento –insólito–. Que en materia de inversiones apenas 

han ejecutado un 55%. Por cierto, presidente, ¿qué va a hacer 

con los 851 millones de euros más que tiene usted este año sin 

que mejoran la economía? ¿En qué las va a invertir? Porque hoy 

sabemos que el Consell le quita el dinero al Tram de Castellón 

para priorizar la T2 de Valencia. (Aplaudiments) Como diría su 

vicepresidenta, señor president, parafraseando a la vicepresi-

denta, «vosté, president, no pinta fava».

Y qué decirle de Radiotelevisión Valenciana, antes los defen-

día, detrás de las pancartas. Hoy la vicepresidenta ausente 

dijo que «els treballadors ja no són herois, que no reben, que 

no dialoguen, i radiotelevisió continua tancada».

Además otro frente judicial se les abre en este tema. ¿Qué 

van a hacer ustedes? ¿Va a ser culpa del Partido Popular?

Y miren, yo resumiría su gobierno con dos cuestiones: su 

gobierno es una amalgama de personas inconexas, que solo 

querían el poder, chafar moqueta; cuando chafar moqueta se 

olvidaron de las personas y de rescatar.

Mire usted,…

El senyor president:

Senyoria…

La senyora Bonig Trigueros:

…ustedes se caracterizan por la falta de gestión, no hacen 

nada, y por la imposición en la educación, en la lengua y en 

maniobra para que otros jueces decidan sobre el plurilin-

güismo. Yo le pregunto, señor president: ¿están ustedes hosti-

gando a los jueces? ¿Están ustedes…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Bonig Trigueros:

...hostigando a los jueces? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Bonig. Moltes gràcies.

Li contestarà el president del Consell.

President del Consell, per a respondre a la pregunta.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

L’únic que hi ha prop d’intentar condicionar la justícia és el 

ministre de Justícia, l’únic, l’únic, (aplaudiments) de l’únic que 

hi ha... (inoïble)

Mire, vosté vol generar l’ambient, el paisatge d’un caos que 

sols existix en el Partit Popular, que ahí sí que hi ha caos. 

Però realment, la realitat és que si vosté fóra tan dura amb 

la gestió del que va ser la seua gestió..., per exemple, deixar 

ajudes a la vivenda sense pagar per valor de 340 milions; o 

que ara, ara sí que hem de pagar coses, entre altres coses 

l’autovia fantasma eixa seua, que ens costarà 9,5 milions 

d’euros del sense fer-la, sense fer-la. (Aplaudiments)

Mire, estos dos anys se poden resumir en tres exemples que 

he viscut en l’última setmana.

El primer d’ells, la reunió fa dos dies amb el Banc Europeu d’Inver-

sions i amb el president de la comissió, senyor Juncker. Perquè a 

Europa la nostra imatge era la d’una comunitat autònoma on es 

multiplicaven els expedients sancionadors, la primera comuni-

ací, a més, se contestava, les investigacions europees, retirant les 

-

ança de la Unió Europea. (Aplaudiments)

Estem alçant eixa hipoteca reputacional en tots els àmbits. 

Estem trencant l’aïllament. I he de dir-li que li vaig trobar amb 

el senyor Juncker un ample suport a reclamacions valencia-

nes, com ara el corredor mediterrani. Però l’extensa infraes-

tructura no la podem fer sols les autonomies, el corredor ha 

d’estar recolzat seriosament a Europa pel Govern d’Espanya. I 

per això li he demanat ahir al senyor Rajoy, i ara ho reitere, que 

en la reunió que demà mantindrà amb el president Macron 

propose una aliança ferma entre Espanya i França per donar 

suport d’una vegada al corredor mediterrani.

El segon exemple del canvi d’esta setmana és paradigmàtic. 

Com bé sap la senyora Bonig, perquè era consellera respon-

sable, en la ciutat de València hi ha 200 milions soterrats per 
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a una línia de metro de la que no se sap res i no hi havia cap 

que s’haja canviat eixa inversió pel metro de Castelló. 

(Aplaudiments) (Aplaudiments)

El que sí que és veritat és el monument a la incapacitat política 

incapacitat. I té noms i cognoms, i ho sap perfectament vosté.

tindrem fons comunitaris la T2. I a més li vull dir que per 

suposat eixa línia aplegarà a Natzaret i connectarà Natzaret 

amb la ciutat per cosir la ciutat de València, els ho assegure 

als veïns i les veïnes de Natzaret que aixina serà.

Vostés van ser el Consell dels forats i nosaltres volem ser i som el 

Consell de les solucions, també en matèria econòmica. Mire, esta 

última setmana una empresa molt important valenciana ha adqui-

rit noves parcel·les en Parc Sagunt, 1.300.000 milions de metres 

quadrats ja tenim venuts en Parc Sagunt. O la naviera Cosco, que 

ha apostat per la Comunitat Valenciana enfront d’altres.

Mire, estem alçant l’hipoteca reputacional, estem posant 

Comunitat Valenciana.

Han estat moltes coses les que han millorat en l’àmbit social, 

i temps tindrem per dir-ho. Però jo, la veritat, és que el que sí 

que tinc clar és que l’èxit de la Comunitat Valenciana és l’èxit 

dels valencianes i de les valencianes, dels treballadors i dels 

empresaris, de tots; no és l’èxit d’un govern determinat.

Nosaltres volem governar des de la humilitat per als més 

humils, intentar superar les desigualtats i els desequilibris.

Vostés van enfonsar el Titanic. Des del botànic estem alçant 

la Comunitat Valenciana.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Senyor José Juan Zaplana, té vosté la paraula.

El senyor Zaplana López:

Señor presidente, valorando los dos años, ¿cuándo vamos 

a dejar de sufrir a una consellera que se está cargando el 

modelo sanitario valenciano?

Y no se lo digo yo. El comité de empresa del hospital de 

Torrevieja ha denunciado el colapso de urgencias desde 

el cierre de una planta en mayo. Recortes en salud pública 

ponen en riesgo de las inspecciones alimentarias. UGT 

denuncia que el clínico se ve obligado a recurrir a habita-

ciones de tres camas. Comisiones Obreras denuncia que los 

enfermos de cáncer esperan dos meses para quimio en la 

Vila. CSIF reclama el traslado de un consultorio paralizado 

por un gobierno –por su gobierno– con goteras, humedades, 

aguas fecales, mosquitos y cucarachas. Los comités de 

empresa del general de Valencia y del provincial de Castellón 

denuncian recortes y anuncian movilizaciones. Y la viceal-

caldesa de Castellón, de Compromís, dice que el hospital de 

Castellón, el general es inhumano, desorganizado y un caos.

Mire, señor presidente, su consellera está arrinconando los 

derechos de las mujeres. Cinco meses de espera para una 

mamografía en La Fe. El general de Elche pone habitaciones 

dobles en maternidad a partir del 1 de julio. Colapso en gine-

cología en el provincial de Castellón, la espera roza un año, 

según datos de la propia consellera.

Déjense de guías…

El senyor president:

Senyoria.

El senyor Zaplana López:

¿Hasta cuándo, señor presidente? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Zaplana.

Consellera de sanitat, té vosté la paraula.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Sería absurdo rebatirle uno por uno las falsedades que usted 

muestra. (Remors) En todo caso, yo le tengo que decir, si hubieran 

dejado una sanidad pública valenciana inmejorable (veus) quizá…

El senyor president:

Senyories.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

…ahí el reproche podría tenerse en cuenta.

Pero, mire, el cien por cien de las personas tienen aten-

ción sanitaria universal. Más de 1.300.000 personas reciben 

ayudas frente al copago. 359 millones de euros en un plan de 

ofertas públicas de empleo después de nueve años de obsta-

culizar los derechos de los trabajadores. Esto es lo que noso-

tros estamos haciendo, fortalecer la sanidad pública valen-

ciana día a día y corregir todos sus desmanes, recortes y 

abandono de lo público. A ver si algún día se quiere enterar y 

abandona la demagogia. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, consellera. (Aplaudiments)

Senyor Rubén Ibáñez, té vosté la paraula.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias, presidente.

Molt honorable president.

Después de dos años, le voy a dar unos datos de la gestión de 

la vicepresidenta, que parece que usted no quiere conocer.

La señora Oltra ha multiplicado por diez las facturas en el 

cajón. O sea, se encontró en 7 y lleva 74 millones, por diez.

En 2016 ha gastado sin contrato más de 100 millones de 

euros, 100 millones de euros. A esto la señora Montón le 

llama pufos.

La intervención de La Generalitat dice que la señora Oltra 

fracciona contratos y que no se acredita la competencia del 

órgano que aprueba, adjudica y autoriza el gasto.

En 2016, la inversión en centros de mayores fue del 29%; en 

centros de menores, del 27%; en diversidad funcional del 9% 

y de inclusión social el 7%.

¿Le parece que olvidarse de las personas, esconder 74 millo-

nes de euros en el cajón o pagar más de 100 millones sin 

contrato es positiva la gestión?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ibáñez.

Li contestarà el conseller d’hisenda.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

que enguany, per primera vegada, el pressupost de políti-

ques d’inclusió ha superat els 1.000 milions. Mai en la histò-

ria (aplaudiments) de la Generalitat valenciana ha augmentat 

més de 1.000 milions.

Segona, segona, vostés deixaren 45.000 famílies de gran 

dependència sense ajudar. Nosaltres hem tingut de fer un pla 

triennal (aplaudiments) per a poder rebatre tot això.

(Veus) 

Nosaltres tenim la 410 i la 407 per a tindre-ho perfectament 

controlat i a la vista de tots. ¿Què passa, què passa? Que 

n’hi ha un senyor –que crec que és del vostre partit, no me’n 

recorde molt bé, que és un tal Montoro– que resulta que 

ens dóna les possibilitats per a acabar amb tots els proble-

mes de sanitat, amb tots els problemes d’educació, amb tots 

els problemes de dependència… Perquè nosaltres, malgrat 

agafar gran part dels diners que teníem d’altres funcions, les 

-

tat d’arribar a la mitjana de la despesa per càpita d’Espanya.

Moltes gràcies. (Aplaudiments i veus)

El senyor president:

Moltes gràcies, conseller.

Senyories, continuem amb la sessió de control, ara amb la 

pregunta que formularà, en nom del Grup Parlamentari 

Compromís, el síndic senyor Ferri. (Veus)

Senyories, escoltem amb silenci al senyor Ferri.

Quan vosté vullga, senyor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor Puig, senyor president, com se nota que per a alguns 

político». (Rialles)

Mire, també li deien algunes qüestions sobre l’homofò-

bia. Mire, per a mi i per al meu grup, almenys, donar suport 

a declaracions homòfobes és homofòbia, li moleste a qui li 

molesta. A nosaltres ens molesta qui dóna suport a les decla-

racions homòfobes.

perquè està a Europa defensant les polítiques socials que el 

govern del Partit Popular no ha defensat mai, representant a 

la comunitat i a l’estat. (Aplaudiments)

Senyor president, hui la pregunta de Compromís és quin és el 

full de ruta per a convocar la societat valenciana a una gran 

mobilització unitària per a reclamar el tracte just.

Mire, el dia 5 de juny vosté ens va convocar a la seua de la 

Presidència de la Generalitat valenciana als representants 

dels grups polítics, a les universitats, als experts, als sindicats 

i la patronal per a analitzar en quin moment es troba l’anhe-

amb tot el món és una qüestió que ens ha de preocupar i ens 

ha d’ocupar, perquè estem parlant d’una reivindicació que és 

extensa, que és majoritària dins la societat valenciana.

designat, com a govern, a la comissió d’experts creada pel 

govern central, ens va explicar com avança una idea molt 

important, i és que esta reforma no pot ser un pegat sobre 

l’anterior, que esta reforma necessitem que siga profunda i 

que abandone l’statu quo actual.


