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las elecciones 2007-2008 que por el momento sepamos,
aunque, como dicen en Orihuela, todo se andará, señorías.
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Aquí hay correos del jefe de gabinete del señor Morera, el señor
Lluismi. Y también tenemos hoy en el diario El Mundo la contabilidad que parece que no encuentran en Bloc-Compromís. Habla
el diario El Mundo de más de setecientos mil euros –los de las
lecciones de moral y de ética, quiero recordarlo también–. ¿Va
a asumir y van a asumir responsabilidades políticas? ¿Cuáles?
¿Cuándo? Si es posible, antes del siglo que viene.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Passem seguidament, senyories, a la següent pregunta de
control, que formula el síndic del Grup Compromís.
I demane silenci per a escoltar la pregunta de control que
formula el síndic Fran Ferri en nom del Grup Compromís.
Un segon, senyor Ferri. (Veus) Un segon... Un segon, senyor
Ferri.
Senyories, escoltarem amb silenci el senyor Ferri.

El senyor president:

Quan vosté vullga, senyoria.

Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà la vicepresidenta del Consell. Té vosté la
paraula.

El senyor Ferri Fayos:
Gràcies, senyor president.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Mire, senyora diputada, vosté ha fet una sèrie d’asseveracions
que sap vosté que són falses. I, a més, són tan fàcilment
desmuntables com que vosté sap d’allò publicat que no està
sota investigació la campanya electoral del 2007 –de les eleccions autonòmiques– d’eixa coalició que vosté ha fet referència. Aleshores... (Veus) No, jo no m’he llegit el sumari, perquè el
sumari està declarat sota secret. Igual que vosté tampoc s’ha
llegit el sumari. Jo el que m’he llegit és el que s’ha publicat.
En tot cas, mire, la diferència entre vostés i nosaltres ja l’ha
explicada el president. Este govern va a defensar amb ungles i
dents la regeneració democràtica –que és el segon eix del pacte
del botànic–, la transparència, el bon govern i les bones pràctiques. I per això ens hem situat com a govern a l’avantguarda
d’Espanya en mesures de transparència i de bon govern.
Nosaltres, a diferència de vostés, reaccionem enfront de la
corrupció amb tolerància zero. (Remors) Vostés reaccionen
enfront de la corrupció amb més corrupció. Eixa és la diferència entre partits indecents i partits que no tenen res a amagar
i que assumiran..., (veus) i que assumiran... (veus)

M’agradaria començar la meua intervenció mostrant la meua
solidaritat amb Hervé Falciani i mostrant un no, dient un no
rotund. (Aplaudiments)
Els nostres pensionistes, els nostres joves, els nostres cienW¯ĆFVHOVQRVWUHVPDMRUVHOVQRVWUHVGHSHQGHQWVHOVQRVWUHV
treballadors, els nostres autònoms no es mereixen l’estafa de
l’estampeta que són els pressupostos generals de l’estat que
ha presentat el govern de Mariano Rajoy amb companyia de
Ciudadanos. (Aplaudiments) No ens mereixem això els valencians i les valencianes.
Senyor president, en esta ocasió m’agradaria preguntar-li
sobre la valoració que fa el Consell de la recuperació per a la
gestió pública de l’hospital i l’àrea de salut de la Ribera per
part de La Generalitat.
Volem parlar de la recuperació de la sanitat pública al cent
per cent per a més de 250.000 valencians i valencianes de
la Ribera Alta i la Ribera Baixa. I és que diumenge no només
vam complir un compromís adquirit amb la ciutadania, no
només vam complir una promesa electoral. Diumenge passat
vàrem viure un moment històric: els valencians i les valencianes vàrem demostrar que no està escrit en cap lloc que
cada vegada han d’haver-hi més privatitzacions i menys
serveis públics. Vàrem demostrar que no és destí històric
que la nostra salut acabe en mans de grans empreses. Vàrem
demostrar que podem canviar el sentit de la història i recuperar els drets que un dia la dreta d’este territori va decidir
subhastar al millor o pitjor postor.

El senyor president:

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:

Algú pot pensar que exagere quan dic que vam viure un
moment històric. Crec sincerament que em quede curt quan
parle de moment històric. Perquè no es tracta simplement
d’un canvi de tipus de gestió. No es tracta de canviar una
modalitat administrativa o un règim de prestació de servei.
Parlem d’una cosa més profunda. Parlem de canviar el paraGLJPDLODĆORVRĆDGHWRWDXQD¢UHDGHVDOXW

...que assumiran les responsabilitats polítiques que se’n
deriven. No tinguen vostés cap dubte: contundència total i
tolerància zero a la corrupció. (Aplaudiments)

Personalment em cridava molt l’atenció quan els defensors
de la privatització utilitzaven suposades dades d’estalvi i
GèHĆFLªQFLDSHUH[HPSOHDWUDY«VGHOSHUVRQDO

Senyories, per favor..., senyories.
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Parlem de la salut, senyor president; no d’un negoci. I, per
tant, per a nosaltres és important que els que salven vides
tots els dies tinguen un bon tractament; no que se puga retaOODUHQSHUVRQDOSHUDDXJPHQWDUHOEHQHĆFLGèXQHVJUDQV
empreses.
Els valencians i valencianes hem decidit millorar la salut i no
la rendibilitat. Hem decidit centrar-nos en drets i no en beneĆFLVHPSUHVDULDOV(OVYDOHQFLDQVKHPGHFLGLWVHUFLXWDGDQVL
no clients.
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a tot l’equip de la conselleria, però sobretot enhorabona als
valencians i les valencianes perquè som els primers que hem
passat de ser clients a, senzillament, ser pacients.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ferri.

Per això, senyor president, ara l’hospital de la Ribera, cent
per cent públic, oferirà tractaments d’hepatitis C. Per això,
l’hospital de la Ribera incorporarà la cirurgia pediàtrica o
els serveis de neuroradiologia. Per això s’obriran consultoULVHQ&XOOHUDLHQ6XHFDHQOHVªSRTXHVGHP«VDćXªQFLDGH
YLVLWDQWVSHUDHYLWDUODPDVVLĆFDFLµGèDOWUHVFHQWUHV'HL[HP
una època arrere ben fosca, deixem arrere una privatització
desastrosa, un rescat a colp de talonari i un autèntic caos en
la gestió i en la supervisió de la concessió.

Li contestarà el president del Consell.
President, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies...

El model Alzira –que li deien– es va vendre com la panacea de la privatització. I alguns, hui, encara el defensen, el
model Alzira. Són eixos que parlen de la col·laboració publicoprivada. Encara ningú d’eixos ens ha explicat, per exemple: ¿per què en eixa col·laboració publicoprivada no entren
els centres de salut de les zones rurals? ¿Per què en eixa
col·laboració publicoprivada no entren les comarques més
despoblades? O, ¿on queden en eixa col·laboració publicoprivada les persones més vulnerables? El que no reporta beneĆFLQRLQWHUHVVD
Però la nostra salut és massa important perquè quede en
mans de les ganes de fer negoci. Per això, senyor president,
este ha de ser només un xicotet pas, un primer pas. Hem
demostrat que podem i que sabem fer-ho. Ara, hem de deixar
clar que continuarem recuperant per als valencians la sanitat
de Dénia, d’Elx, de Torrevella i de Manises.

El senyor president:
Un segon, president. Un segon.
Senyories, escoltarem la resposta del president del Consell.
President, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Senyor Ferri.

Deia abans que no està escrit en cap lloc que les privatitzacions siguen irreversibles. Però tampoc..., també és cert que
en cap lloc està escrit que esta lluita ja l’hàgem guanyada.
Sabem que una àmplia majoria de la ciutadania valenciana
creu que la sanitat ha de ser de cent per cent gestió pública
i sabem que uns pocs, molt poderosos, han intentat per tots
els mitjans evitar això.
Sabem també que la dreta s’ha dedicat a atacar totes les
mesures que hem impulsat per a recuperar drets; evidentment, esta també. Ataquen totes estes mesures amb tanta
virulència que queda clar que el primer que faran quan
tornen serà revertir i fer marxa enrere. El seu programa no és
un altre que tornar al passat.
Per això ens juguem molt en els propers mesos, senyor president, perquè volem continuar recuperant àrees sanitàries,
millorant la seua atenció; perquè volem continuar garantint
als valencians que viuen a l’estranger i als nostres veïns sense
papers la sanitat; perquè volem que es continuen oferint
tractaments d’hepatitis C, perquè no volem que torne el
copagament i repagament per als més vulnerables.
(QGHĆQLWLYDVHQ\RUSUHVLGHQWHQKRUDERQDDO&RQVHOOHQKRrabona a la consellera, enhorabona al secretari autonòmic i

L’Acord del Botànic, que donà suport al discurs d’investidura,
explicava amb tota la claredat quin és el nostre full de ruta
i explicava amb tota claredat que, davant la malaltia, tots
i totes devíem tindre les mateixes oportunitats; que no
som partidaris de la privatització de la sanitat, com ho és la
immensa majoria del poble valencià; que volem universalitzar també els tractaments i no marginar ningú per raons
econòmiques.
El Consell ha volgut recuperar, a més a més, amb esta actuació, la credibilitat de la política, que quan se diu alguna cosa,
ĆQDOPHQWVHID,DL[´«VIRQDPHQWDOSHUDUHFXSHUDUHOSDSHU
de les nostres institucions. Per això s’ha complit en la paraula
donada.
La primera decisió que abordàrem fou la recuperació de la
universalitat del sistema sanitari. Que cap persona, per raons
de raça o de qualsevol altra condició, tinguera l’oportunitat...,
LQRHVWLJXHUDH[FORVDFRPĆQVDHL[HPRPHQWHVWDYDH[FORVD
8QDGHFLVLµTXHKDEHQHĆFLDWMDDKRUHVGèDUDP«VGHWUHQWD
mil persones que han vist reconeguts els seus drets.
En el mateix sentit, acabàrem amb el copagament farmacèutic per a les persones amb menys recursos, perquè
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ningú deixara de prendre la seua medicació per raons
econòmiques.
Només en 2017 hem destinat 52,6 milions d’euros per a ajudar
1.258.000 persones entre pensionistes, persones amb diversitat funcional i menors. I en els tres mesos de 2018 hem invertit ja 13,7 milions per a ajudar 1.030.000 persones. Polítiques
d’inclusió, de superació de desigualtats, d’humanitat.
Començàrem la reparació de drets recuperant la sanitat universal a la Comunitat Valenciana, posant en ordre
els comptes de les concessions, i estem complint la paraula
revertint les privatitzacions. Va ser una promesa d’este
Consell i del conjunt de forces que recolzen este Consell, i
estem complint amb el poble valencià.
Des de l’1 d’abril, el departament de salut de la Ribera, tant
en atenció primària com especialitzada, ha tornat a la gestió
pública, perquè són els poders públics els que han de garantir
i protegir el dret universal a la sanitat.
La reversió del departament de salut de la Ribera i el model
de serveis privatitzat només respon a una raó fonamental:
volem una sanitat millor per a tots els ciutadans.
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L’estabilitat és hui un gran actiu de la Comunitat Valenciana.
També en esta transició ordenada i positiva hem avançat. I
per això, com vosté dia, hem dissenyat un pla Ribera, amb una
inversió de 7,8 milions per al 2018 i 2019, per a augmentar
OHVSUHVWDFLRQVSHUDGLJQLĆFDUHOVHGLĆFLVLRQVLJDQHFHVVDUL
també augmentar els llocs de treball, 303 llocs de treball,
dels quals ja 30 estan treballant.
Per tant, jo crec que, efectivament, este és un èxit del poble
valencià i, com dia, José Saramago, «sempre acabem aplegant
allà on ens esperen», i als que estem ací ens esperen sempre
al costat de la sanitat pública.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Passarem a la pregunta de control del Grup Parlamentari
Podemos-Podem.
El síndic Antonio Estañ. Té vosté la paraula, senyoria.

Una sanitat que no estiga vinculada a un model de negoci, ni
que depenga de la rendibilitat o no de les empreses.
Una sanitat que tinga gestió controlada sempre pels poders
públics, que dispose de recursos necessaris, que siguen
JHVWLRQDWVWDPE«GèXQDPDQHUDHĆFLHQWLWUDQVSDUHQW

El senyor Estañ García:

Una sanitat on l’únic criteri possible siga la qualitat de
l’atenció i intentar millorar tots els esforços cada dia en
augmentar les prestacions, millorar els protocols, les infraestructures, la tecnologia per tal de reduir les llistes d’espera i
que la gent tinga la millor qualitat possible de la sanitat.

La reversión del hospital de la Ribera es hoy una realidad, y es algo
por lo que debemos felicitarnos, pero como reconoce el propio
exgerente del hospital, el modelo Alcira no se acaba con Alcira.

Una sanitat on els professionals siguen ben valorats. Eixe és
el model nostre.
Vull agrair a tot el personal de la Ribera, als sanitaris de la
Ribera, el seu esforç durant estes setmanes i la seua professionalitat per a prestar els serveis abans i després de l’1
d’abril.
Vull agrair també als alcaldes i alcaldesses de la Ribera que
han contribuït que aquesta transició fóra tranquil·la, serena i
compartida.
I, per suposat, vull agrair a tots els que han treballat des del
diàleg per a fer possible que les 250.000 persones d’estes
comarques hagen viscut este procés amb la màxima normalitat. Normalitat i millor servei, eixe és l’objectiu de l’operació
de reversió.
Una normalitat per a treballadors, treballadores i pacients,
perquè hem de garantir el servei de prestació de màxima
qualitat, de màxima excel·lència en centres de salut, i garantint també els llocs de treball.
Perquè els professionals sanitaris són la base del sistema.
El sistema valencià de salut és un sistema potent, avançat,
TXDOLĆFDW,ODEDVHLHOVTXLKRIDQSRVVLEOHVµQHOVSURIHVVLRnals de la sanitat.

Moltes gràcies, president.

Por eso le preguntamos cuáles son las próximas acciones
para revertirlo y garantizar así el derecho a la sanidad de
todos los valencianos y valencianes. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Estañ.
Li contestarà el president del Consell. Un segon, president.
Per respondre…, el president del Consell.
Senyories, en estos moments, la sessió de control és el president del Consell amb el síndic del Grup Podemos-Podem.
President, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Señor Estañ, la reversión del departamento de salud de la
Ribera ha sido esa demostración de un compromiso conjunto.
Yo creo que hay que valorar muy positivamente lo que es esa
parte también de la regeneración de la política. En valencià

