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El senyor president:

Senyories, si és que no deixaven parlar el conseller. És que 
jo..., (rialles) demane el mateix silenci i respecte que he exigit 
per a tots, per a escoltar l’oradora que està en l’ús de la 
paraula, la il·lustre diputada María José Catalá.

La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, senyor president.

Senyor conseller,...

El senyor president:

Un segon, un segon...

La senyora Catalá Verdet:

...em sap greu que vosté confonga les coses. Tots els centres 
eren plurilingües. La diferència és que n’hi havien sis que 
eren públics i el 80% de la docència era en anglés. Eren col-
leges de primera divisió amb 80% de docència en anglés, i 
eren col·leges que vosté ha eliminat. Eixa és la diferència. 
(Aplaudiments) Eixes són les xifres que vosté parla. Els altres 
eren tots plurilingües.

Mire, li vaig a llegir també una normativa. Una norma-
tiva publicada este dilluns. «Orden 7/2017, de marzo, de 
la conselleria de educación, por la que se regulan los certi-

Valencià. Textualmente, se consideran equivalentes, y por 

anexo II». Annex II, per descomptat, tota la Junta Permanent 
de Català, el Consorci per a la Normalització Lingüística, 
el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de 
Catalunya, «las universidades de Cataluña integradas en el 
Xarxa Vives, el Instituto/Escuela Balear de Administración 
Pública, la Escuela Municipal de Mallorquín de Manacor, la 
Obra Cultural Balear, la Universidad de las Islas Baleares, el 
Gobierno de Andorra, el Instituto Ramon Llull –i una cosa 
molt interessant, una cosa molt inèdita en esta comunitat–, 
el Instituto Francocatalán de la Universitat de Perpiñán». 

vostés consideren equivalents.

¿Quin criteri han triat vostés per a considerar que eixos títols 
són equivalents als títols de valencià en la nostra comunitat? 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

Conseller d’educació.

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport:

Moltes gràcies, president.

 
El senyor president:

Un segon, un segon..., un segon, conseller. Té ara vosté la 
paraula.

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport:

Gràcies.

El cert és que m’ha sorprés que fóra precisament vosté la 
que rescate el fantasma del catalanisme. Pensava que vosté 
era un poquet més moderada i no està a l’extrema dreta del 
Partit Popular. Però bé, continuarem..., continuarem en el 
que déiem.

Nosaltres sabem a què hem vingut ací. Vostés han vingut, ¿a 
què? A rescatar fantasmes. Nosaltres a rescatar persones i a 
generar oportunitats per a totes i tots. (Aplaudiments i sorolls) 

¿Saben quin han segut els criteris? Clar que sí. Li explicaré 
quins han segut els criteris: criteris tant pedagògics i acadè-
mics. Vostés no sabien d’això. Per exemple, allò quan van 
prometre... ¿Se’n recorda quan van prometre allò del xinés? 
Doncs mire, jo estava de ponent en expollengües, una de les 

de l’Institut Confuci. I, ¿sap què em va dir? Que estaven molt 
enfadats, perquè vostés havien enganyat la gent, perquè no hi 
havia professorat format per a ensenyar xinés. Vostés, d’estu-
dis acadèmics, ni un. Sempre fum de canya i cuentos chinos.

Nosaltres, ¿sap què vam fer? Hem generat un pla de xoc 
perquè els nostres professors estiguen preparats per a 
ensenyar anglés de veritat, no com vostés. Així que tran-
quils, no es preocupen. Durant vint anys tenim el resul-
tat que tenim, que quasi no n’hi han alumnes de la pública 
ni de la concertada que sàpien valencià i anglés. Nosaltres 
volem que ara sí que els sàpien. ¿Com? En estudis acadèmics 
i, sobretot, garantint oportunitats i no rescatant fantasmes 
com vostés rescaten.

Gràcies. (Aplaudiments)

 

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.

Senyories, continuem la sessió de control, amb la pregunta 
que formula el síndic del Grup Compromís al president del 
Consell.

Senyories, anem a escoltar la pregunta que formula... 
(Remors) Senyories, demane silenci per a escoltar a l’orador 
que està en l’ús de la paraula.

Senyor Ferri, té vosté la paraula.
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El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, senyor president.

Hui, dia de les dones, m’agradaria enviar dos missatges: a les 
dones protagonistes de la lluita, tot el nostre suport; als homes, 
com diu la vicepresidenta, deconstruïm el mascle que portem 
dins i tragam l’home, acompanyem-les en la lluita. (Aplaudiments)

Senyor president, hui, des de Compromís, li volem preguntar 
sobre la valoració que fa el Consell del descontrol i les irre-
gularitats que van ocórrer en la gestió de VAERSA durant els 
governs del Partit Popular.

Senyories, 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 
120.000, 140.000..., 24 milions de peles. Això es van gastar 
els directors de VAERSA, posats pel Partit Popular, en les 
seues targetes black. (Aplaudiments)

Euros, senyories, que no van a anar a parar a la gestió de resi-
dus, que no van a anar a parar a la prevenció i extinció d’in-
cendis, sinó que van a anar a gastar en les seues targetes 
black... No els van arribar a gastar, perquè dos directors..., dos 
directors se’ls van gastar en sobres, en trages i en fartades.

Senyor president, segons la informació de la interven-
ció general, estos dos directors eren Felipe Espinosa i Juan 
Miguel Bellver. Es van gastar en total 138.525 euros en dos 
targetes de crèdit que vam pagar tots els valencians i valenci-
anes. D’estos 140.000 euros, 45.000 es van retirar en caixers 
en caps de setmana.

Senyor president, vosté jo no sé si ha vist les sèries estes de 
policies que escarben en el fem d’una persona i, a partir del 

etcètera, etcètera. En este cas, passa el mateix, però ho 
podríem fer amb els extractes del compte bancari. Extractes 
que pagàvem tots amb els nostres impostos, segons la infor-
mació pública publicada en El Temps.

Per exemple, anem a pensar en la vida del senyor Espinosa, 
director de VAERSA, posat pel Partit Popular. Tenia un pala-
dar selecte, es pegava dinars i soparots de com a mitjana 141 
euros en un restaurant d’una urbanització. Sembla que treba-
llava molt, perquè, a més, ho fea en caps de setmana. Quan 
havia d’anar a apagar incendis o a gestionar residus, li agra-
dava anar ben vestit. Es comprava trages d’Hugo Boss i saba-
tilles de Lottusse per més de 900 euros. Espinosa, a més, era 
un home de costums, no només estava acostumat a utilitzar 
la targeta amb els diners de tots els valencians i valencianes, 

Corte Inglés o a Leroy Merlin, com a exemple.

Però després de la faena, de tanta faena, este home que 
treballava caps de setmana i tot, mereixia descans. I així es 
pegava viatges en el seu Jaguar i el seu Land Rover, que no 
sabem si els vam pagar tots els valencians i valencianes, però 
sí que sabem que li vam pagar les seues reparacions: 6.500 
euros en un concessionari.

Nosaltres també pagàrem la gasolina, 15.786 euros. Amb 
aquest cotxe, el senyor Espinosa segurament va anar d’excur-
sió a Andorra, on nosaltres li pagàrem 632 euros en l’estació 
d’esquí de Grandvalira i, a més, moltes despeses en una tenda 
d’esports del principat.

I quan necessitava descansar de la neu, l’home va dir: «Bé, 
¿ara què faig? Me’n vaig a Madrid de turisme urbà i cultural.» 
I li vam pagar un hotel, amb vistes a la Castellana, per 642 
euros a un hotel de cinc estrelles, l’hotel Hesperia.

Senyor president, estes magarrufes, estes faltes tenen 
un responsable polític. I el responsable polític és el Partit 
Popular. El Partit Popular els va nomenar. El Partit Popular 
els va emparar. I el Partit Popular no els va investigar quan 
se’n van anar.

Ha hagut de ser el govern del botànic qui ha vingut ara a 

desbarrafada que va ser este senyor posat pel Partit Popular.

Potser algun dia sabrem per què alguns consellers i alguna 
consellera de medi ambient i infraestructures no van voler 
investigar. La mateixa, per cert, que li va deixar un cotxe de 
luxe a un senyor de VAERSA, també imputat per prevaricació. 
Potser això ens done alguna pista.

Per cert, ara, en eixe partit, el Partit Popular, demanen un 

dir, que no tinguen antecedents penals. Però, ¿això quina 
broma és? La gent sap molt bé que el problema no és que 
entre gent que té antecedents penals al Partit Popular. El 
problema va ser que el Partit Popular va clavar la corrupció 
en les nostres institucions. Eixe va ser el problema.

Senyor president, la informació que apareix en la interven-
ció assenyala també la contractació de dos milions d’euros en 
alguns despatxos d’advocats sospitosa. I ja és de sobra conegut 
per tots i per totes el repartiment de més de dos milions d’eu-
ros en sobresous repartits entre directius, o la compra fraudu-
lenta en vehicles d’alta gama. I tot això mentre a VAERSA es 
retallaven els recursos i es tiraven treballadors al carrer.

Per això li preguntem: ¿quina valoració fa el Consell de l’in-
forme de la intervenció general sobre el descontrol i els casos 
de dubtosa legalitat en VAERSA durant els governs del Partit 
Popular?

N’hi ha qui es queixa que en este ple parlem de corrupció. I la 
veritat, senyor president, els molesta. Jo no sé per què. El que 
queda clar és que els molesta més que en este ple parlem de 
casos de corrupció del que els molestava quan la corrupció 
estava ocorrent i ens furtaven a mans plenes.

Però, miren, hui dia 8 de març...

El senyor president:

Senyoria.

El senyor Ferri Fayos:

...–ja acabe, senyor president– faig una proposta a les senyo-
ries del Partit Popular: Compromís deixarà de parlar en este 
ple de la seua corrupció el dia que el Partit Popular torne tots 
els diners que va saquejar a mans plens (veus) durant el seu 
govern. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ferri.

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Ferri.

pacte del botànic fou netejar La Generalitat, acabar les 
ombres immenses d’opacitat i de corrupció que hi havia en 
esta administració.

La greu hipoteca reputacional que heretàrem ens obligava 

-

vosté acaba de plantejar, que és fonamental que els ciuta-
dans sàpiguen que no només van a la presó, sinó que a més 
tornen els diners. I això és una qüestió fonamental.

Este és el treball que l’administració d’una manera proac-
tiva està fent, detectar aquells casos de corrupció, de supo-
sada corrupció, i portar-los davant de la justícia. Tot això amb 

valencians.

En este marc, per exemple, i a instància del Consell, la inter-
venció ha realitzat en este temps informes com en primer lloc 
el de l’IVAM, on es tragueren a la llum els excessos de l’anterior 
direcció general, amb compres d’art pagades amb sobrepreus 

En segon lloc, també les ressonàncies magnètiques, on es 
comprovà la falta de control sobre esta organització d’este 
servei sanitari, els accessos a la facturació per part de la 
concessionària.

En tercer lloc, la Fundació V Encuentro Mundial de las 
Familias, on es detectaren incompliments legals i comptables 
en l’organització i en tot l’organigrama que gestionà la visita 
del papa per valor de 22 milions d’euros.

Són exemples d’una voluntat clara d’este Consell per acla-
rir allò que s’ha fet amb els diners públics. I en este context 
és en el que se situa l’informe de la intervenció que el Consell 
demanà sobre VAERSA. Una empresa pública sobre la que 
hi ha totes les sospites. De fet, dos d’estos casos, vinculats a 
la gestió d’esta empresa, ja tenen una condemna ferma per 
prevaricació. Primer, el cas de la compra de vehicles sense 
concurs. Es gastaren 1.400.000 euros en totterrenys, i per 
tant sense possibilitat d’estalviar perquè es va fer sense cap 
tipus de concurs públic.

En segon lloc, el repartiment de sobresous, dels que vosté 
parlava, contra l’ordre expressa del Consell i els infor-
mes legals pertinents. 1.800.000 euros que es repartiren 
entre els directius que nomenà el govern del Partit Popular. 
Casos penats, que no seran els únics, perquè VAERSA, 

contràriament a allò que defensava una antiga presidenta de 
VAERSA, no era en absolut cap model a seguir.

En estos moments hi ha més processos oberts que impliquen 
esta societat i que es mesclen amb altres casos de corrup-
ció, com, per exemple, els treballs de VAERSA per la fundació 
que organitzà la visita del papa, un cas que prompte se vorà 
en els tribunals. En eixe judici que incorpora la trama Gürtel, 
el Correa, el Bigotes i companyia. I, en segon lloc, l’externa-
lització dels serveis jurídics sense concurrència, al qual vosté 
també feia esment.

En l’informe de la intervenció sobre l’ús de les targetes de 

una sensació d’absoluta impunitat. Quantes coses ens queda-
rem sense saber. Existia una autèntica sensació d’impunitat, 
que se podia fer tot. Vosté ha parlat d’El Corte Inglés, de l’ús de 
les targetes, però és que hi ha factures en Màlaga, en els llocs 
més..., en caps de setmana, les coses més absolutament increï-
bles. Com s’atrevien a fer això? Perquè hi havia total impunitat.

-
tes Visa Or vigents al mateix temps. Vora 140.000 euros 

raó del treball. Pagaven des de la factura del concessionari 
del Jaguar a una clínica veterinària. Anaven a restaurants a 
càrrec de VISA no sols dies laborals, com vosté ha dit, dissab-
tes, diumenges.

a 48.000 euros en el caixer automàtic. De 500 en 500. 500, 
500... De dilluns a diumenge, vint-i-quatre hores. Sin complejos.

Per això el Consell portarà este informe, perquè se depuren 
totes les responsabilitats. Diu l’informe: «S’han de considerar 
estos fets com actes de lucre personal per als directius i en 
perjudici de l’entitat.»

Realment no hi havia un ionqui dels diners, hi havia una 
epidèmia de ionquis. I algú alguna vegada és possible que 
haja de demanar perdó? Algú alguna vegada els demanara 
perdó als valencians? Perquè mentre no els demanen perdó 
als valencians pel que han fet, sense dubte són absolutament 
indignes de representar el poble valencià. (Aplaudiments)

 

El senyor president:

Moltes gràcies, president del Consell.

Senyories, continuem amb les preguntes de control.

En este cas la pregunta del Grup Ciudadanos. Des de... 
Senyor Marí, té vosté la paraula.

 
El senyor Marí Malonda:

Gracias, president.

President, buenos días.

Le pregunto: ¿están las políticas del Consell garantizando los 
derechos, libertades e igualdad de oportunidades de todos 
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana?


