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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb 
la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri, al president del 
Consell .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .

Bon dia, senyora Bonig . I abans he tingut un comportament, 
del qual no me sent orgullós, amb el seu grup i m’agradaria 
demanar-los disculpes . (Aplaudiments)

Senyor president, hui, des de Compromís, volem conéi-
xer quina valoració fa el Consell de les últimes informa-
cions conegudes sobre la corrupció al voltant de la privatit-
zació fraudulenta de les ITV, realitzada pel govern del Partit 
Popular en 1997 . I també volem saber quin és el full de ruta 
per a recuperar els diners furtats als valencians i valencianes .

I, mire, no és la primera vegada que puge a esta trona a parlar 
del servei de la inspecció tècnica de vehicles . En novembre de 
2013, vaig pujar a esta trona per a interpel·lar a l’aleshores 
conseller del Partit Popular sobre este tema . I, de forma 
irònica, el conseller em va agrair que li preguntara per un 
tema tan apassionant . I, clar, era apassionant, però era apas-
sionant . . ., la privatització de les ITV va ser apassionant per 
al senyor Cotino, que va fer un pelotazo de més de quaranta 
milions d’euros . La privatització de les ITV va ser apassionant 
per als amics del senyor Blasco, que van tindre un benefici de 
vora els 500 % . I, per a qui no és i no va ser apassionant és per 
als valencians i les valencianes, que hem pagat de la nostra 
butxaca la seua festa .

Hem pagat les tarifes més altes de l’estat perquè uns «manga-
rruferos» feren el negoci del segle . Perquè hem de tindre clar 
que esta festa dels corruptes del Partit Popular l’hem pagada 
tots els valencians i valencianes . Per cada adhesiu de la ITV 
que hem pagat, una part anà a pagar el saqueig .

Ens han obligat a ser com el capità moro, el «això ho pague 
jo», però sense preguntar-nos si volíem pagar eixa festa . Els 
maletins plens de bitllets del senyor Cotino en Luxemburg, 
quan era director de la policia nacional, eixos els hem pagat 
nosaltres . Els luxes i els viatges en iots del senyor Zaplana, 
això ho hem pagat nosaltres . El marisc i les cervesetes en alta 
mar per l’Adriàtic, per l’Egeu, això ho hem pagat nosaltres .

Ací tenim algunes imatges del vaixell de luxe on es gasta-
ven els diners, el Franjack, miren-ho que blanquet, que bonic, 
navegant per l’oceà . Ací tenim el solàrium per prendre el 
solet –alguns ja sabem en què els agradava molt prendre el 
sol– . Ací tenim el saló per al «cubateo» on es repartien les 
concessions de Cotino, les concessions del senyor Cotino de 
les residències .

Ens han obligat a ser com el capità moro –como li he dit– i ara 
m’explique l’obsessió d’alguns amb allò del Titànic, sembla que 
a alguns del Partit Popular els agradaven molt els vaixells .

En resum, tots els valencians i valencianes li hem pagat la 
festa al Partit Popular i als seus dirigents en cada visita a 
les ITV . Ja ho he explicat en moltes ocasions este saqueig es 
dividix en tres actes: El primer acte, la privatització, estem 
en 1997 i 1998 ahí estava el senyor Zaplana repartint el 
pastís: un lot per al senyor Cotino; un lot per als amics del 
senyor Blasco, on després misteriosament apareix la filla 
de Consuelo Ciscar; i un altre lot per als condemnats per 
finançament irregular del Partit Popular. Un servei públic 
que donava beneficis a la Generalitat, privatitzat. La primera 
privatització del Partit Popular va ser també la primera gran 
trama de corrupció .

El segon acte és la pujada espectacular de les tarifes, el tari-
fazo. Es van fins a triplicar les tarifes que pagaven els valen-
cians i les valencianes . Estem en 2004, Blasco es conseller i 
s’inventa la prova d’emissions sonores, vora 10 euros extra 
per vehicle .

I el tercer acte és la revenda . Com li podríem dir a comprar 
una concessió per 8 milions d’euros i revendre-la per 48 
milions d’euros? Això en el meu poble i en el seu, es diu: 
«Pe-lo-ta-so» .(Aplaudiments) Doncs, això, un «pelotaso» és el 
que va fer el senyor Cotino segons el sumari . I això és el que 
van fer els amics del senyor Blasco, segons el que hem denun-
ciat des de Compromís i hem enviat a la fiscalia.

Coincidixen les xifres, coincidixen les dates i ací no existi-
xen les casualitats . Perquè hem de tindre clara una cosa, la 
investigació judicial es centra només en un lot però es tota 
la privatització la que està podrida . És més, diria que és tot 
eixe govern el que estava podrit de corrupció i on les trames 
anaven saquejant els nostres diners, pas a pas i parcel·la a 
parcel·la .

No parlem de qualsevol . Vull recordar que el senyor Zaplana 
s’asseia ahí, que el senyor Blasco s’asseia ahí i que el senyor 
Cotino s’asseia ahí i ací . Ara, afortunadament, hem vingut 
a posar ordre en el caos, hem vingut –com diu l’acord del 
Botànic– a recuperar per als valencians el servei de les ITV 
perquè els diners de cada valencià i valenciana pagat en les 
ITV es dedique a millorar la seguretat vial i no a pagar les 
festes i els creuers pel Mediterrani .

En definitiva, hem vingut a treballar per a recuperar els 
diners que ens van furtar als valencians i les valencianes .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Ferri .

Li contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Moltes gràcies, senyor Ferri .
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Vosté ha descrit el que ha passat malauradament . Van estar dos 
dècades que no cal . . ., que no es pot oblidar . La memòria demo-
cràtica també parla de tot el que es va fer en aquell temps . Es va 
instaurar, finalment, un règim de corrupció generalitzada.

Hem pogut conèixer amb detall la dimensió que va arribar 
a tindre estes pràctiques delictives de les trames corruptes 
encapçalades per dirigents del Partit Popular . El senyor Ferri, 
jo i molts de vostés assistirem en primer línia i vam combatre 
esta situació des del principi, quan començà tot –que ara es 
veu quan va començar tot, que fou el principi .

Es ben cert que, malauradament, no ha estat un cas aïllat . Un 
cas aïllat pot passar sempre, és que va ser una constatació 
d’un sistema organitzat . Malauradament este darrer episodi, 
que demostra on ens va portar el Partit Popular: al erial, és 
especialment dolorós . Ha fet que ixqueren a la llum nombro-
ses dades que resulten d’una extraordinària gravetat, d’una 
profunda indignitat, que afecten a desenes de milions de 
suposades comissions il·legals en adjudicacions públiques .

Parlem de l’adjudicació de la inspecció de tècniques de vehi-
cles, la ITV, que –efectivament, com vosté ho ha descrit– va 
ser simplement un gran «pelotaso» . També del pla eòlic . Jo 
recorde en aquell temps com volien empreses fer plans eòlics 
en la Comunitat Valenciana i era impossible fins a que passa-
ren per taquilla. I, finalment, això és el que ha passat.

Però és que hi ha un president de la Generalitat –un expre-
sident de la Generalitat– i un director de la policia . És 
d’extrema gravetat . El relat l’ha fet vosté i no vaig a cansar-
los: el viatges a Luxemburg, l’enginyeria financera, els creuers 
de luxe, els moviments a paradisos fiscals, les reunions secre-
tes amb testaferros . Una obscenitat enorme .

Senyor Ferri, el règim de corrupció d’estos 20 anys fou una 
arma de destrucció massiva per a la imatge de la Comunitat 
Valenciana . Allò provocà un dany econòmic, però sobre-
tot reputacional . Li va fer perdre competitivitat a les nostres 
empreses i va afectar seriosament a tot el que és la nostra 
imatge internacional i nacional .

Des del 2015 hem treballat intensament tota la societat 
valenciana per alçar esta hipoteca reputacional . I crec, since-
rament, que ho hem aconseguit . Perquè, malgrat eixe pou de 
la corrupció on ens situaren, cada vegada més la Comunitat 
Valenciana és símbol d’avanç de drets socials i, sobretot, 
d’honradesa i, sobretot, també d’estabilitat .

Però hem de treballar cada dia per tindre més prestigi a la 
Comunitat Valenciana, per suposat . I també per recupe-
rar tots els diners que s’han furtat a valencians i valencia-
nes. En estos moments l’Oficina de Recuperació d’Actius de 
la Generalitat ha pogut ja retornar a les arques públiques 
6 milions d’euros procedents de 18 assumptes diferents, 
diners que provenen dels casos Terra Mítica, EMARSA, el cas 
Blasco, el cas Fitur .

En estos moments s’està treballant en la subhasta dels bens 
del cas Blasco en la recuperació de dos apartaments a Miami . 
Tot això amb independència de les accions que es mantenen 
al jutjat que instruïx el cas Erial, que ja ha confiscat uns 11 
milions d’euros entre propietats embargades i diners en efec-
tiu, uns 6,3 milions d’euros . Mai en una causa de corrupció 
s’han recuperat ja tants fons .

I en este sentit, també, la repatriació del capital públic robat 
serà una prioritat –està sent-ho– per als investigadors, espe-
cialment per al fiscal Anticorrupció. En el cas de concretar 
estaríem parlant de més de 18 milions de propietats embar-
gades i fons recuperats per a l’erari públic . Esta és la línia 
que mantindrem en tots els casos de corrupció on haja hagut 
desviament de recursos públics .

Per això, amb esta finalitat i una vegada alçat ja el secret de 
sumari del cas Erial, anem a sol·licitar de nou la personació en 
el procediment perquè considerem evident el greuge ocasio-
nat a les arques públiques . Els valencians i les valencianes, 
senyor Ferri, esgotarem tots els recursos per tal d’arribar, al 
final, a la recuperació màxima dels diners. Eixa és la nostra 
responsabilitat . L’altra responsabilitat pareix que encara no 
estan disposats a acceptar-la .

També vull dir-li que la conselleria d’economia ha encarre-
gat un estudi per a definir el nou model de les ITV. Este estudi 
analitzarà els costos com el servei quan es produïsca la fini-
quitació del contracte . I també s’està treballant per exigir la 
millora de la qualitat del servei, adaptant-se als nous temps –
també val a dir– retirant la prova del soroll i, per tant, baixant 
també als costos per als ciutadans .

Eixa va ser una de les grans aportacions d’eixe conseller 
Blasco . Eixe senyor Blasco que el tiraren d’un partit per 
corrupte i altres l’acolliren amb gran alegria . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, continuarem amb la sessió de control . Ara amb la 
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Ana Vega .

Escoltarem amb silenci la pregunta que formula la síndica .

La senyora Vega Campos:

Sí . Muchas gracias, señor presidente .

Buenos días, señor presidente, vicepresidente y miembros 
del Consell .

Visto el fracaso de sus políticas sociales, lo sucedido con los 
centros de menores, los impagos a los comedores escolares, 
los impagos de la renta valenciana de inclusión, lo sucedido 
con las infraestructuras de la DANA, ¿qué plan estratégico va 
a desarrollar el Consell?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el president del Consell a la pregunta 
formulada .


