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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 28 de febrer 
de 2019. Comença la sessió a les 10 hores i 5 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor 
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 93. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Senyories, es reprén la sessió . (El president colpeja amb la 
maceta)

Comunique a les seues senyories que per tal de donar 
compliment a l’article 81 .4 de l’Estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana i a l’article 129 .5 del Reglament de 
les Corts Valencianes, la Junta de Síndics, en la reunió de 
dimarts 26 de febrer, va acordar l’alteració de l’orde del dia 
del ple en el sentit d’incloure com a punt 11 bis, immediata-
ment després de les preguntes d’interés general per al presi-
dent del Consell, el següent nou punt: «Acceptació, si escau, 
de les modificacions que figuren en el missatge motivat 
transmés per les Corts Generals en relació amb la tramitació 
de la Proposició de llei orgànica de reforma de l’Estatut d’au-
tonomia de la Comunitat Valenciana, aprovada pel Ple de les 
Corts Valencianes del 9 de març del 2011 .»

Si no n’hi ha cap inconvenient per part de les seues senyories, 
procedirem a l’alteració de l’orde del dia del ple i, per tant, 
inclourem el nou punt 11 bis .

D’acord, doncs queda inclòs un punt important de la reforma 
de l’Estatut d’autonomia que substanciarem després de la 
sessió de control .

Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i 
Ferrer, per a respondre les preguntes d’interès general per a la 
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE 
números 123.979, 123.980, 123.981 i 123.982)

El senyor president:

Passem al punt 11 de l’orde del dia que és: «Compareixença 
del president del Consell per a respondre les preguntes d’in-
terés general per a la Comunitat Valenciana formulades 
pels grups parlamentaris .» Coneixen el procediment i, sense 
més dilació, done la paraula a la síndica portaveu del Grup 
Parlamentari Popular .

L’escoltarem amb silenci .

La senyora Bonig Trigueros:

Gràcies, senyor president .

Molt honorable president .

Vicepresidenta .

Membres del Consell .

En primer lugar, saludos a los representantes de la plata-
forma vecinal de Alborache con su presidente a la cabeza 
y nuestra portavoz, y a la gente que se está manifestando 
ahí fuera, que ha tenido que venir aquí a Valencia porque el 
gobierno del Titanic no los atiende y escucha .

Mire, señor presidente, ayer usted dijo que la Comunitat 
Valenciana estaba mucho mejor que hace cuatro años . E hizo 
mención a dos indicadores, el empleo . Y claro que sí . Los 3 
millones de puestos de trabajo que se han creado en España, 
200 .000 en la Comunidad Valenciana, que ustedes destro-
zaron cuando gobernaba Zapatero, no han sido gracias a sus 
reformas y medidas sino gracias a las reformas y medidas del 
Partido Popular . (Aplaudiments)

Y, en segundo lugar, señor presidente, usted aludió a que 
había que acabar con la confrontación y con la crispación . 
¿En serio, señor Puig? Usted, que no ha recibido en cuatro 
años a los padres de la concertada, que lleva más de treinta 
sentencias condenatorias de los tribunales diciendo que su 
política educativa vulnera y conculca el derecho fundamen-
tal a la educación y a la libertad de los padres; usted, que la 
señora vicepresidenta dice que no informa sobre el traslado 
de menores a Buñol, Alborache, a Paterna, L’Eliana, por no 
añadir y echar más leña al fuego cuando ella solicitó un pleno 
monográfico y dio a conocer datos concretos y presunta-
mente atribuyó hechos delictivos a personas (aplaudiments) 
que hoy la justicia ha archivado . ¿Han pedido ustedes perdón 
por eso? 

Pero, de verdad, señor Puig, ¿dice usted que no quiere 
la confrontación cuando su partido ha abierto la caja de 
Pandora, que recuerda la etapa más triste de una España 
enfrentada y dividida? 

Mire, acabo esta intervención con un párrafo –atentos 
todos– del último discurso que pronunció el 18 de julio 
de 1938 el presidente Azaña, el presidente de la Segunda 
República . Dijo: «Pero es obligación moral, cuando se acabe 
la guerra, sacar de esta lección el mayor bien posible . Y 
cuando la antorcha pase a otros hombres, a otras generacio-
nes que les hierva la sangre y el genio español vuelva a enfu-
recerse con el odio y con la intolerancia, que piensen en los 
muertos y que escuchen esa lección, el mensaje de la patria 
eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón .» 
Presidente, paz, piedad y perdón . Menos pasado y más 
presente, futuro y esperanza, presidente . (Aplaudiments)

Y, por cierto, libertad y democracia para Cuba y para 
Venezuela . 

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La pregunta serà contestada pel president del Consell .
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El senyor president del Consell:

Molt bon dia, senyor president .

Senyora Bonig, home, jo crec que anem avançant, no? Llegir 
Azaña és millor que llegir Thatcher . Crec que és un avanç 
substancial .

I mire, si algú s’ha destacat durant anys i anys en gene-
rar espais de confrontació ha segut vosté i el seu partit . 
(Aplaudiments) Vostés són els que han generat la confronta-
ció . I ara, ara, ara a més a més, com és habitual, s’apropien de 
les banderes, intenten generar una crispació, una confron-
tació . Eixe és el seu espai en què, efectivament, vosté és una 
deixebla molt avançada . Perquè moltes vegades vosté està 
molt més allà en els seus posicionaments que altres més 
ultres que hi han en eixe espai .

Mire, respecte a la situació política, econòmica, ha millorat . 
Ha millorat la situació econòmica, ha millorat la situació polí-
tica i ha millorat la situació ètica, que també és molt impor-
tant . S’ha generat un escenari d’estabilitat, d’honradesa i de 
diàleg, que ha permés que tots els indicadors econòmics i 
socials vagen millor . I nosaltres, per primera vegada en molts 
anys, tenim menys atur que la mitjana nacional, la qual cosa 
significarà que allò que vostés dien en la campanya electo-
ral, que si guanyaven els progressistes ací hi hauria un caos 
econòmic, tot el contrari . Tots els indicadors són millors! 
Alguna cosa haurà fet bé este govern .

Mire, en el cas de l’ocupació, a més, molt especialment . No 
només s’ha baixat pràcticament 10 punts de la taxa d’atur, sinó 
que a més a més en les noves indicacions que hi han és proba-
ble que l’any que ve ja siga 11 i en la propera legislatura, si 
continua el govern progressista, baixarem del 10% d’atur .

Per tant, senyora Bonig, la situació ha millorat econòmica 
i socialment, però també ha millorat èticament . Sap?, esta 
setmana s’ha fet pública l’obertura del judici de l’accident 
del metro . Tretze anys després . Ha estat gràcies al coratge 
cívic de l’associació de víctimes del metro . (Aplaudiments) Un 
coratge cívic extraordinari . El primer que va fer este govern 
quan va arribar, la vicepresidenta i jo vam rebre institucional-
ment, i els vam demanar a les víctimes del metro per la seua 
falta d’humanitat, per la seua falta de mínima categoria ètica .

I, vostés, després de tretze anys, encara ara, encara ara, no 
han assumit la seua responsabilitat política .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular, Isabel 
Bonig, per acabar de formular la pregunta .

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias, señor presidente .

Como decíamos ayer, señor Puig, resulta sorprendente que la 
primera medida del señor Sánchez haya sido cambiar el colchón 
de la Moncloa y sin embargo no haya tenido tiempo para 
cambiar el modelo de financiación. Lo digo, señor presidente, 
(aplaudiments) porque era su único discurso contra el gobierno 
de Mariano Rajoy . «Madrid nos discrimina», «nos discrimina el 
PP» . Y lo digo porque el señor Sánchez, en abril del 2018, hace 
menos de un año, decía que el cambio de modelo de financiación 
era una cuestión de voluntad y liderazgo político .

Parece que sí que ha habido voluntad y liderazgo político 
para reunirse esa comisión bilateral entre el estado espa-
ñol y Cataluña, y concederles 1 .400 millones de euros a una 
comunidad, a unos gobernantes nacionalistas separatistas 
que han sido desleales con España, con el conjunto de espa-
ñoles y, sin embargo, no ha habido voluntad política para que 
en esa misma comisión bilateral con la Comunitat Valenciana 
se nos haya dado lo que nos corresponde por historia y por 
derecho propio . (Aplaudiments) Una comunitat que siempre 
ha sido leal .

Y mientras pasan todas estas cosas crecen las listas de 
espera en sanidad . Nunca había habido tantos valencianos 
en listas de espera en sanidad, 66 .488 . Crecen los niños y las 
niñas en barracones, casi catorce mil . Es un caos la gestión 
de la dependencia con 25 .000 personas en listas de espera; 
10 .000 personas han muerto desde que usted gobierna y 
es presidente de esta Generalitat sin que hayan cobrado la 
dependencia .

Mire, caos en la gestión de sanidad, falta de libertad total 
y absoluta de los padres a la hora de elegir el derecho, la 
educación y la lengua en la que quieren educar a sus hijos . 
Y ha subido los impuestos, señor presidente . 3 .000 millo-
nes desde que usted gobierna esta comunidad . Ya le anuncio 
que la primera medida que tomaré cuando usted convoque 
las elecciones, el 28 de abril, el 26 de mayo, cuando quiera, 
que va a gobernar el Partido Popular, una bajada masiva de 
impuestos . (Aplaudiments) Eliminaremos el impuesto de patri-
monio y el impuesto de sucesiones .

Pero, ¿sabe usted qué es lo peor? Que si el 28 de abril gana 
el Partido Socialista, gana el bloque de esa izquierda radi-
cal, de la extrema izquierda, (rialles) de los amigos de ETA, los 
presupuestos…

El senyor president:

Senyories, per favor . (Aplaudiments)

Senyories, demane silenci perquè l’oradora acabe de formu-
lar la pregunta .

Demane silenci .

La senyora Bonig Trigueros:

Sé que les molesta pero es con quien están ustedes pactando, 
(inintel·ligible)  . . ., con Bildu, con Esquerra Republicana, con el 
PDECAT, (aplaudiments) con quienes han roto España y son 
amigos, que brindan con Otegi .
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Pues si gana el PSOE y el bloque de la izquierda, al final 
quien va a decidir el presupuesto, las inversiones, la financia-
ción en la Comunidad Valenciana no van a ser ustedes sino 
va a ser Torra, los separatistas y los nacionalistas catalanes . 
(Aplaudiments)

Señor presidente, señor Puig, los separatistas catalanes 
jamás decidirán lo que va a venir a esta comunitat . Y, ¿sabe 
por qué? Porque en España y en la Comunitat Valenciana 
gobernará el Partido Popular .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Bonig . (Remors)

Senyories, demane silenci .

Escoltarem la resposta del president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyora Bonig .

Espere que això que vosté anuncia siga a través d’unes elecci-
ons . Un pequeño detalle . Però, com que, (remors) mire . . .

El senyor president:

Senyories, per favor .

Senyories!

El senyor president del Consell:

És que supose que els ciutadans els importaran alguna cosa . 
Espere jo .

Però, mire, li vaig a dir una cosa . . . Volen fer el favor de callar, 
per favor?, és que aixina no és possible . És que estan perma-
nentment igual, sempre .

Mire, fins al darrer moment continuaran sent com són. Punt 
final.

Nosaltres som la sexta comunitat que més invertix en concer-
tada . I els 1 .400 milions d’euros, efectivament, l’aliança seua, 
d’ells, i dels independentistes han fet que no arriben a la 
Comunitat Valenciana . Eixa és la realitat! (Aplaudiments) Han 
votat junts contra els valencians, una vegada més . És aixina .

I, per cert, ahir, sense anar més lluny, ahir en el Congrés 
vostés van votar amb el PDECAT, per a mantindre privilegis 
van votar amb el PDECAT . Què passa? Clar!, si això és aixina . 

Han votat molts anys, per cert, amb el PDECAT . No és una 
cosa, no és una cosa d’ara, no és una cosa d’ara .

Mire, jo crec que hi ha hagut en este temps moltes qüesti-
ons que han millorat substancialment, i això els ciutadans ho 
saben . Ho saben d’una manera ben evident i . . .

El senyor president:

Senyories, per favor .

Un segon, president .

El senyor president del Consell:

Ho saben perfectament . Saben que quan vostés estaven 
governant hi havien 14 .000 persones que podien tindre 
accés a un medicament de l’hepatitis C que els solucionava 
la seua vida i vostés van dir que no . Ho saben . A eixes no els 
ha millorat la vida? O no els ha millorat la vida (aplaudiments) 
al 1 .200 .000 persones dels copagaments, no els ha millorat 
la vida? O a les 400 .000 famílies de la gratuïtat dels llibres 
de text, no els ha solucionat la vida? Clar, vivien millor quan 
estaven vostés i pagaven els llibres de text . Això a qui li ho 
van a explicar? Clar que ha millorat la vida dels valencians i 
de les valencianes! Això és indiscutible .

I ha millorat la gestió . Perquè sí que és veritat que les rèpli-
ques del terratrèmol de la corrupció estan permanentment 
pendents . I l’herència enverinada cada dia apareix de nou . 
Avui, sense anar més lluny . L’ITV, 80 milions d’euros que els 
tribunal condemnen La Generalitat per la seua mala gestió! 
(Aplaudiments)

Continuem . Per exemple, hi ha un . . . Coses que ja són imputa-
bles directament a la senyora Bonig, no sols al Partit Popular 
com, per exemple, el TSJ quan condemna La Generalitat per 
l’autovia CV-95, eixa que se demana a Oriola i que està molt 
bé que se demane, però que per la seua culpa hem de pagar 
9,4 milions d’euros . Com també l’avinguda de Dénia, 14 mili-
ons d’euros! Són 134 milions d’euros només per les sues 
malifetes, per la seua inconsistència en la gestió . Perquè no 
només hem governat millor allò social sinó també hem gover-
nat millor allò econòmic . 

I li anuncie una cosa en esta qüestió de la corrupció . La 
Generalitat, li anuncie, se personarà també en el cas Erial per 
a recuperar els diners que vostés ahí també han robat . 

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Escoltarem la pregunta de la diputada Beatriz Gascó .
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La senyora Gascó Enríquez:

Mire, señor Puig, usted se ha empeñado en negar la reali-
dad del adoctrinamiento durante toda la legislatura, (veus) 
cuando ha sido una constante…

El senyor president:

Senyories, per favor .

La senyora Gascó Enríquez:

…Porque rara ha sido la semana en la que las familias no han 
denunciado un nuevo caso en los medios .

Mire, usted ha consentido, entre otras muchas cosas, que 
para conmemorar el Nueve de Octubre se celebren diadas 
del País Valencià en institutos . (Veus i soroll de papers) Ha 
consentido que a los alumnos se les haga exhibir banderas 
catalanas . Ha consentido que en un aula se consideren fascis-
tas nuestras tradiciones . Y ha consentido que en canciones 
infantiles se les diga que las madres son unas pesadas y que 
se cuestione su papel .

Mire, esto le puede parecer normal a alguien que manda al 
corral a las mujeres, (veus) señor Puig,…

El senyor president:

Senyories .

La senyora Gascó Enríquez:

…pero de normal no tiene absolutamente nada .

Es inadmisible, es una auténtica vergüenza que desde el 
Partido Popular no vamos a consentir, mal que les pese . Y, por 
eso, vamos a denunciar todos y cada uno de sus intentos de 
querer imponer su ideología en las aulas .

Y por eso le pregunto a usted, señor Puig, al máximo respon-
sable de los socialistas en esta comunidad, ¿le ha compen-
sado vender a nuestros niños y a toda la educación valen-
ciana a los catalanistas (veus)…

El senyor president:

Senyories .

La senyora Gascó Enríquez:

…por estar sentado en un sillón de presidente? (Aplaudiments 
i se senten veus que diuen: «Muy bien.»)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Gascó .

Li contestarà el conseller d’educació i cultura .

Conseller, té vosté la paraula .

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Gràcies . (Veus)

El senyor president:

Un segon, senyoria .

Escoltarem en silenci la resposta del conseller d’educació .

Té vosté la paraula, senyoria .

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president .

Li costarà moltes campanyes de màrqueting poder distan-
ciar-se d’eixa imatge de radicalitat, entre altres qüestions, si 
seguixen acusant d’adoctrinament els grandíssims professio-
nals de l’educació valenciana . (Aplaudiments) Sempre estarem 
al seu costat .

I, mire, li vaig a dir per què . És que no només li ho dic jo . Vosté 
acaba de dir unes acusacions molt greus, les porta dient 
tota la setmana, sobre un programa preciós que s’està fent a 
Castelló, que s’anomena «l’Escola Canta» . Mire, (veus) no li ho 
dic jo, no li ho dic jo, li ho diuen tots els sindicats de treballa-
dors i treballadores de l’educació, li ho diuen tots els direc-
tors i directores de l’escola, (veus) i li ho diuen . . .

El senyor president:

Senyories, per favor .

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

 . . .i li ho diuen, curiosament, també la direcció del centre de 
les carmelites de Castelló, (veus i aplaudiments) que diu que és 
un magnífic projecte i que deixa a vosté en la radicalitat total 
de l’extrema dreta que l’únic que sap és assenyalar a aquell 
que pensa diferent, que l’únic que sap és dir (inintel·ligible)  . . . 
banderes perquè la gent odie, en lloc d’estimar . (Veus)

Llija’s la carta de les carmelites i vorà què és el que diu, un 
projecte magnífic d’amor al prójimo . Això és el que estimem 
totes i tots . (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, conseller .

Escoltarem en silenci l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez .

Té vosté la paraula, senyoria .

 
El senyor Ibáñez Bordonau:

Gracias, presidente .

Señor Puig, le he oído antes hablar a usted de asumir respon-
sabilidades . Y yo me pregunto cuáles son las suyas .

La Sindicatura de Cuentas, en los análisis de las cuentas de 
2016 y 2017, dice que el nivel de ejecución de las subvencio-
nes es bajo, muy bajo o nulo . Pero, mire, no para todos . Hay 
algunas empresas que el nivel de ejecución ha sido exponen-
cial, ha multiplicado por cinco, y usted, con su sonrisa, parece 
que ya conoce de qué le hablo, usted las conoce . (Veus)

Y, por tanto, señor Puig, hablándole de lo suyo, de lo nuestro, 
pero del dinero de todos los valencianos, le pregunto: ¿cuál 
es su responsabilidad en este tema?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

 
El senyor president:

Moltes gràcies .

Contestarà el conseller d’hisenda .

Honorable conseller, té vosté la paraula .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Més d’una vegada he dit en este hemicicle que quina poca 
vergonya . (Rialles) El partit més corrupte de la història demo-
cràtica d’Espanya (protestes) diu ara (aplaudiments) . . .

 
El senyor president:

Senyories, per favor . (Veus)

Senyories .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

No ho dic jo, no ho dic jo; ho diuen els tribunals, ho diuen els 
tribunals . Per favor, per favor . (Aplaudiments)

I, a més, fa gràcia, fa gràcia que ara parle el Partit Popular per 
la boca del fill polític del senyor Carlos Fabra. (Veus i aplau-
diments) Anem a vore, de què estem parlant? De què estem 
parlant? És a dir, una mica de serietat .

Escolteu, (veus) si alguna cosa ha fet . . .

El senyor president:

Senyories, per favor . (Veus)

Senyories, per favor, deixarem . . . Jo puc entendre que la resposta 
no agrade, (veus) però el que no puc entendre és que s’interrompa 
sistemàticament l’orador que està en l’ús de la paraula .

Demane silenci i respecte per a l’orador, en este cas el 
conseller d’Hisenda i Model Econòmic, senyor Vicent Soler . 
Demane silenci .

Disculpe la interrupció, conseller .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Com diu molt bé el president, ací no és un problema de 
corrupció, que hi ha hagut a manta, com estem descobrint hui 
mateix en el tema de les ITV, no, no . El problema és la mala 
gestió, la gestió absolutament roïna que ha fet que els diners 
dels valencians se’n vagen per canaleres rares, perquè hi 
havia una opacitat absoluta .

Si alguna cosa ha canviat en la gestió és la transparència 
absoluta, la transparència absoluta que fa que, finalment, 
pugam aixecar . . ., alçar la hipoteca reputacional d’un país que 
estava assenyalat, això sí, per l’opinió pública espanyola com 
una ciutat corrupta i no ho som, com este govern ha demos-
trat . (Aplaudiments i se sent una veu que diu: «Molt bé.»)

 
El senyor president:

Moltes gràcies, conseller .

Senyories, continuarem amb la sessió de control . Ara amb 
la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Compromís, il·lustre diputat Fran Ferri .

Senyor Ferri, quan vosté vullga .

 
El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, president .

Senyor president, hui, des de Compromís, volem conéi-
xer quines mesures i metodologies del govern del botànic 
haurien de traslladar-se al govern central . . .

 
El senyor president:

Senyories, per favor, demane silenci .

 
El senyor Ferri Fayos:

 . . .per a garantir un govern estable, que millore la vida dels 
ciutadans i les ciutadanes .

I ja és simptomàtic que hui pugam fer esta pregunta, parlant 
de traslladar a Madrid el que s’està fent ací, com a govern del 
botànic, perquè com han canviat les coses en quatre anys . Fa 


