
entenen? Públic-públic.
 Ara anem a un altre cas. Mire, privat-privat..., públic-

mentres era director general de VAERSA, igual a la senyora 
Bonig li sona. El van imputar; quatre mesos després, va dei-
xar de ser director, però el cotxe el va seguir utilitzant, amb 
un cost a les arques públiques de 13.000 euros en gasolina i 
10.000 euros del turbo que es va carregar. Un cotxe de luxe, 
amb tots els detalls, que després, si volen, els el passe. (Veus)

 Açò és l’exemple..., i se li va llevar el cotxe en el mes 
de juliol d’enguany, perquè la senyora Bonig li va deixar 

(Aplaudiments i protestes) Públic-
privat, públic-públic, indecent-decent. Eixa és la diferència.
 
El senyor president:

 Senyor Rubén Ibáñez, quan vullga.

El senyor Ibáñez Bordonau:
 
 Gracias, señor presidente.
 Vamos a intentar distinguir presidente de vicepresidencia. 
(Rialles)

 Señor Puig, empiece a dar la cara, por tercera vez. A ver 
si puede usted dar la cara.

Consell que era presidente y consejero de Carns de Morella, 
SL, una empresa mixta, con más de setenta socios.

-
vidades.

incluía una línea nominativa a una empresa en la que tenía 

pretende salvarla con dinero público.

asumir alguna responsabilidad por esto, señor presidente?
 Pero, es más, sus socios de gobierno, hoy, en este pleno, 

estos hechos como muy graves y llevan aparejada el cese del 

a la calle? (Aplaudiments)

El senyor president:

 Té la paraula la vicepresidenta del Consell. Quan vullga.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

béns? (Veus) Doncs el senyor president, mentres era alcalde 
de Morella, presidia l’empresa pública en la seua qualitat 
d’alcalde. (Remors)

El senyor president:

 ¡Senyories, per favor, un moment de silenci! Deixen…

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

senyora Bonig.
 Expliquen vostés... expliquen vostés per què li varen 
deixar a un imputat un cotxe després d’haver deixat el seu 

(Veus) Això sí que és malversar fons públics, això sí 
que és pagar favors i això sí que és indecent.
 Vostés tenen una motxilla molt gran. La motxilla és la 
seua. El problema és que la seua motxilla l’estem pagant tots 
els valencians i valencianes. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Quan vosté vullga, senyor..., (remors) espere un segon a 
vore si... si se fa una miqueta de silenci. (Remors) ¡Senyories! 
(Veus) Anem a continuar. Té vosté la paraula, senyor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

 Senyor president, estic preocupat, estic molt preocupat 
perquè les coses no pinten bé per als valencians i les valenci-
anes.

consens, molt gran sobre moltes reivindicacions, un consens 
-

patit els valencians i les valencianes.
 Però la resposta del govern central ha sigut la de donar-
nos un préstec, el FLA. En lloc de donar-nos els diners que 
ens corresponen, ens presten els nostres propis diners perquè 

 Ja sap que estic decebut amb la resposta del govern espa-

president del govern espanyol no deixara tan mal parat al 

impostura. I ens prometran de tot. El candidat Mariano ens 

-
çament. Este cap de setmana, un altre candidat al govern 
espanyol, el senyor Albert Rivera, ha fet unes declaraci-

vegades, com Sant Pere, va negar l’evidència en una entre-
vista davant la sorpresa del periodista. Ací no tenim impos-

estic preocupat, perquè ens enfrontem a unes eleccions en les 
quals els valencians haurem de decidir si continuem amb el 
mateix maltractament des del govern central o si ens plantem 



 I, miren, sí, els de Compromís som pesats, i som pesats 

molt.
-

el segon territori de l’estat amb menys empleats públics per 

270 empleats per cada 10.000 ciutadans i ciutadanes, en 

empleats per cada 10.000 persones, la resta de l’estat tenen 
més de 120 empleats per cada 10.000 persones. I això és una 
evidència, és un fet objectiu. Això no ho pot negar ningú.

Vol dir que tenim menys personal per a atendre a la ciutada-
nia, que tenim menys metges i metgesses, que tenim menys 
professores i professors, que tenim menys personal d’admi-

menys policies locals, menys infermeres i infermers, menys 
inspectors i inspectores, menys treballadors i treballadores 
socials, menys unitats per a combatre els incendis forestals, 
menys personal per a cuidar el nostre medi ambient, menys 
investigadors i investigadores en els nostres centres públics 
i, així, un llarg etcètera.
 Moltes vegades ja els hem explicat que quan parlem d’un 

mateixes oportunitats que la resta per a millorar la vida de la 
ciutadania.

Realment del que estem parlant és d’eliminar drets de la 
ciutadania.

els serveis públics. En només dos anys s’han reduït més de 
tretze mil els empleats públics de la Generalitat valenciana i 
si ens n’anem a tots els empleats que presten serveis per a la 

 Des de Compromís no ens amaguem. No volem aprimar 
-

nar els «xanxullos», volem acabar amb el golferío, però no 
anem a permetre que es pose en dubte els drets dels valenci-
ans i les valencianes.
 Som conscients que el nou govern té un full de ruta pre-
cisament per a garantir eixos drets, que busca rescatar eixes 
persones. Sabem que el nou govern s’ha compromés amb 
uns serveis públics de qualitat, i una bona mostra d’això és 

alumnes i donar millor qualitat en els serveis. Eixa és la línia 
que cal seguir.

molt preocupant, som el segon territori amb menys empleats 

previst adoptar el Consell per a dotar els serveis públics de 

valencianes?
(Aplaudiments)

El senyor president:

 Per a respondre, el president del Consell. Quan vullga.

El senyor president del Consell:

 I, efectivament, jo vaig haver d’anar a parlar amb el senyor 
Montoro per exigir-li simplement que complira els seus 

legítims que tenien. No es tracta de cap tipus de favor, ni cap 

va comprometre que vindria abordat a través del FLA.
 El FLA, efectivament, és un crèdit. Un crèdit, ara sense 

deute històric. I és veritat que si li devem a l’estat, en eixe 

principi.
 Ara bé, certament el FLA només és el que és. I és veritat 
que, ja, dels anys..., en els anys passats de FLA, ja els valen-

-

que té esta comunitat per a poder tindre els serveis públics de 
qualitat i decents que mereixen els ciutadans.
 Ara que es parla tant del compliment i no compliment 

-

és que, efectivament, els serveis no poden ser de la qualitat 
que mereixen els nostres ciutadans.
 Val a dir que en sanitat, per exemple, sols hi ha una comu-

professionals que nosaltres, és Catalunya, però Catalunya té 
una gran part de la seua sanitat privatitzada. I, per tant, no és 

menys personal sanitari, com tenim també menys en serveis 

 Per tant, tenim pocs funcionaris, tenim pocs empleats 
públics i hem de fer tot això a la vegada que fem una gran 

-

molts dels aspectes absolutament invalidada per a l’actuali-

teníem milers d’ordinadors allí, atascats, sense utilitzar en 
-

ment necessitem que se racionalitze i que s’avance en esta 

no s’aconseguix atacant els funcionaris, com tantes vegades 
s’ha fet. Molta gent ha posat els funcionaris sempre al peu 
del cavall des d’opcions polítiques dient que sobra estat, que 

volem.
-



El fonamental és avaluar, avaluar i vore exactament com 
s’invertixen adequadament els recursos. Què anem a fer 
immediatament?
 Primer. Combatre la interinitat. Més del 30% dels funcio-

I a més s’ha de superar tot el que ha sigut la taxa de reposi-

sap que queden moltíssimes places per cobrir. I això és el 
que s’ha de començar a fer, perquè si no no se pot atendre 
d’una manera correcta. I eixos grans objectius tenen dos bar-

imposades per l’estat, però ja estaven, perquè estaven soles, 
se poden fer 262 places corresponents a l’oferta pública del 

 En segon lloc, es posaran en marxa immediatament els 

-

però especialment en el 2016, se posaran en marxa ja 1.216 

places noves.

difícil que (inintel·ligible) ... el servei de la justícia, que té un 
21% en este moment d’interinitat.

-

necessiten que el seu govern estiga al seu costat i treballe en 

als valencians.
(Aplaudiments)

El senyor president:

La senyora Punset Bannel:

 Señor presidente.

sin futuro, me gustaría saber qué medidas va a tomar el 
Consell para garantizar que en el sistema público educativo 
valenciano los niños van a poder aprender inglés y van a 

-
ñol y en inglés.
 Y hacemos particular énfasis en el tema del inglés porque 
consideramos que en un mundo global como el nuestro, en el 
que no solo se puede sino que muchas se ven forzadas a salir 
por el mundo entero a buscar trabajo las personas, evidente-
mente cuando se ha convertido el inglés, no en una lengua 

los niños sepan inglés. Si va a tomar alguna medida el Consell 
en los presupuestos para lograrlo y, sobre todo, teniendo en 
cuenta que, según…, en todos los estudios que nosotros tene-
mos, por ejemplo, el último de Adecco, en una de cada tres 
ofertas de empleo en España se requiere el conocimiento de 

y altos se exige conocimiento de inglés nada más y nada 

 Y si vamos al caso concreto de la Comunidad Valenciana 
y después de haber hablado con muchos empresarios, te das 
cuenta que de las pocas empresas que se han salvado de 

en este mismo estudio de Adecco, dentro de lo que son las 

para la Comunidad Valenciana, y especialmente para la 
Comunidad Valenciana, debemos garantizarlo y pregunta-

 Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Senyor president del Consell.

El senyor president del Consell:

 
 Muchas gracias, señora Punset.

-
tal, vamos, en las dos cuestiones coincidimos.

pilar sobre el que se debe cimentar nuestro futuro. El modelo 

ha fracasado estrepitosamente, y efectivamente hay que ir a 
un nuevo modelo. Y para ese nuevo modelo es importante, es 

 Yo tengo que decir que en estos momentos los profesiona-

trabajo y están haciendo mucho más allá de lo que incluso 
pueden. Pero, en cualquier caso, efectivamente, necesitamos 
mejorar todo el ámbito educativo, y por eso vamos a aumen-
tar el profesorado y por eso se va a aumentar la calidad de la 

 Y en segundo lugar, efectivamente, el inglés se ha con-
vertido en una lengua franca, es una lengua fundamental. Y 
nosotros lo que queremos es cumplir con aquello que dice 
el Estatuto de autonomía y cumplir con aquella que es la 
voluntad política de este gobierno, que es que los niños cuan-
do acaben secundaria sepan castellano, valenciano e inglés. 
Ese es el objetivo. Porque, efectivamente, nosotros desde 
luego nosotros no queremos que haya ningún tipo de disputa 
respecto a las lenguas, sino todo lo contrario, que de verdad 
desde nuestra lengua hasta todo el resto sean tratadas no solo 
como hechos instrumentales, sino también como hechos cul-
turales, que es lo que son.

-
puesto. En el presupuesto de 2016 se han incorporado nue-
vas líneas para el fomento del multilingüismo. Se ha incre-
mentado, se ha doblado el programa de ayudas al Erasmus, 

extranjeros.
 Por otra parte, se ha duplicado, más que duplicado, el 

-
cias.
 Y este mes de agosto se organizarán, por primera vez, 

tercero y cuarto de ESO en estancias de quince días.
 Y también se está preparando un programa similar para 
los profesores, porque efectivamente hay un problema 
en España que hay que añadir, no solo en la Comunidad 
Valenciana, que hay un problema real también en la didác-
tica y en la pedagogía, y que hay que ir mejorando. Porque 

cabida que debe tener en nuestro espacio educativo.
 Gracias. (Aplaudiments)


