Número 57 ¦ 11-02-2021
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 11 de febrer
de 2021. Comença la sessió a les 10 hores i 3 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 31.
Segona i darrera reunió.

Pàg. 2982
que està contemplat en l’article 173 del nostre reglament.
I sense més dilació done la paraula a la síndica del Grup
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada Isabel Bonig per a
què formule la pregunta de control al president del Consell.

La senyora Bonig Trigueros:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies.

Molt bon dia, senyories. (Veus)

Gràcies, senyor president.

Moltes gràcies al mitjans gràfics. Molt bon dia, senyories.

Bon dia, molt honorable president, vicepresidenta, membres.

Anem a continuar… (veus)

En primer lugar, desde mi grupo quiero mandar un cordial
saludo y desde luego afecto a todos los familiares de fallecidos por el COVID. Y también desde mi grupo quiero solidarizarme y, desde luego, condenar los ataques que el Grupo
Parlamentario del Partido Vox está recibiendo en Cataluña.
En una democracia todo se puede defender con respeto,
libertad y en armonía.

Senyories, es reprén la sessió.
(El president colpeja amb la maceta)
En primer lloc, recorde a les seues senyories que, tal com
vaig anunciar ahir, es formularà en primer lloc la
pregunta 576, formulada per l’il·lustre senyor Fernando Pastor
del Grup Parlamentari Popular a la consellera de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la
pregunta 229 formulada per l’il·lustre senyor Josep Ramón
Nadal a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Informe a les seues senyories que per a la sessió plenària
de hui, dijous 11 d febrer, s’han rebut un… (veus) Sí, és que
saben vostés que hem de parlar amb mascareta, també
ací en el faristol i si no hi ha bon àudio el serveis tècnics ja
s’ocuparan de arreglar-ho.
S’han rebut…, estava informant a les senyories, que s’han
rebut 47 peticions de vots telemàtics i un vot fora de termini
però que s’ha acceptat. També m’agradaria dir que, a l’inici
d’una sessió d’este període de sessions, seria i és molt
oportú recordar les formes educades que una cambra com
aquesta ha de preservar. Saben vostés que es poden usar, en
funció de la llibertat d’expressió, les expressions però que no
danyen en cap moment a l’honorabilitat, que siguen injurioses o calumnioses i que respectem l’ús de l’orador/oradora
que està en la paraula. Seré molt estricte en el compliment
d’estes normatives.

Compareixença del president del Consell per a respondre les
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana,
formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:
Ja, sense més dilació, i agraint a À Punt que està televisant el ple i ens ha cedit les càmeres per donar la senyal a
tots els mitjans que així ho sol·liciten, anem a donar inici al
punt dècim que és compareixença del president del Consell
per a respondre a les preguntes d’interés general per a la
Comunitat Valenciana. Coneixen vostés el procediment,

Mire, señor Puig, estamos viviendo un engaño que ha construido usted, pero un engaño que ha costado vidas. Todo
empezó con un constipado, ¿se acuerda? «Del coronavirus
no muere nadie, de la gripe 42». Y desgraciadamente llevamos 5.690 muertos.
La señora Barceló dijo en noviembre, en estas Cortes, que
claro que la Comunidad Valenciana estaba preparada para
afrontar la segunda ola. Usted, el 15 de octubre, dijo «que la
comunitat, era la comunitat que estava en millor situació que
altres comunitats». Y el 1 de febrero de este mismo año dijo
usted que comenzamos, poco a poco, a ver la luz, justo el día
que se producía la lista récord de fallecidos, 106 decesos.
Por eso le pregunto ¿si el sistema público valenciano sanitario está preparado para la segunda o la tercera ola?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà a la pregunta formulada el president del Consell,
al qual done en estos moments l’ús de la paraula per a
respondre a la pregunta formulada.
President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Molt bon dia, senyor president.
Senyories, senyora Bonig.
Vull que les primeres paraules de hui vagen adreçades a
una companya de tots nosaltres, una persona molt especial,
que jo vaig tindre la sort de conèixer des del començament
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de l’autogovern, una persona que era Carol Siles, va treballar 25 anys en estes Corts com a auxiliar de biblioteca.
Carol va trencar en aquell moment el sostre per a persones amb síndrome de Down quan va entrar a treballar en
esta casa amb Ovidio Montón. Però, a més, fou una pionera
per la inclusió, ja que va donar una lliçó permanent a tots
els diputats i diputades per on havíem d’anar, per on havien
d’avançar.

Continuarem formulant la pregunta per part de la síndica del
Grup Parlamentari Popular.

A Carol li encantava el seu treball a les Corts. Carol sempre
portava un somriure a la seua boca. Carol representava a
esta casa allò que és la dignitat del poble valencià. Envie una
forta abraçada en nom de tot el govern i en nom de tots els
valencians a la seua família. (Aplaudiments) La seua memòria
i el que significa ens ha de guiar en la nostra política per la
inclusió.

Gràcies.

I també, per suposat, a totes les famílies que malauradament han perdut algun familiar o algun amic en esta terrible
pandèmia, el nostre record per sempre.
La fortalesa, senyora Bonig, del sistema sanitari valencià ha
permès afrontar la pandèmia més greu que hem patit en la
nostra història recent. Ho hem pogut fer gràcies a l’immens
esforç que ha fet el personal sanitari, al qual mai podrem
agrair suficientment el seu treball. Per això, mai entendré
que es pose en dubte la professionalitat de tota la comunitat
sanitària, a ells el nostre agraïment, ara i sempre.
Com vosté sap, la Comunitat Valenciana fou la primera, al
mes de juliol, en presentar un pla de contingència, eixe era,
eixe és el nostre full de ruta. Primer, reforçament del personal. Segon, ampliació de les capacitats sanitàries. Tercer,
la reserva estratègica de material de protecció. I quart, el
principal actiu que tenim, que en aquells moments encara
somniàvem i ara és realitat gràcies a la ciència, que és la
vacunació.
La vacunació que ens permet mirar al futur amb esperança.
Estem en estos moments sent una de les comunitats més
eficients en la vacunació. Ahir superàrem les 90.000 persones amb vacunació completa i ja s’han administrat 200.000
dosis. Estem treballant perquè en abril puguem començar la
vacunació massiva.
Tanmateix, la situació és molt difícil. Esta setmana han millorat tots els indicadors, però hi ha un que no millora i que
és fonamental que és la letalitat. Les mesures estan donant
resultats, però no podem en absolut relaxar-nos perquè la
letalitat és insuportable.
Per tant, eixe és el full de ruta que estem seguint, eixa és
l’agenda que estem seguint. En estos moments hi ha voluntat de consolidar el camí de reducció de la malaltia a través
de les necessàries restriccions i, sobretot, amb l’esperança
que signifique la vacunació.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.

Té la paraula la il·lustre diputada Isabel Bonig.

La senyora Bonig Trigueros:

El senyor president de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Bonig Trigueros:
Gràcies.
Podemos entender, señor presidente, la improvisación en
la primera ola, pero no en la segunda ni en la tercera, lo
cual denota que no estábamos preparados. Y no estábamos preparados porque no hay plan, porque no hay gestión
sanitaria y, sobre todo, porque no hay cohesión en su
gobierno. Como dijo la consellera hace unos días, el virus
está descontrolado.
Y, mire, su gestión se basa en grandes estafas y mentiras.
Primero, los hospitales voladores, esa gran aportación del
gobierno del Botànic y de usted a la arquitectura moderna
de infraestructuras sanitarias del mundo y de la comunidad. El 19 de marzo nos dijo que tendríamos hospitales de
campaña en 15 días, 1.100 camas y 220 camas UCI para
aliviar la presión hospitalaria de los hospitales –por cierto,
todos construidos en época del Partido Popular.
Y, mire usted, un año después tenemos un agujero de 16
millones de euros, ni una sola cama UCI y, además, han
tenido que sacar de allí a los enfermos. Por cierto, señor
Puig, si están todos los informes favorables ¿por qué no
los enseña? Si está todo correcto ¿por qué no vuelven los
pacientes en lugar de amontonarse, apilarse, en las capillas,
en los pasillos y en las oficinas?
Mire, la segunda gran estafa o mentira es el viejo hospital de
La Fe, donde el Partido Popular tenía un proyecto para construir el nuevo hospital del Arnau de Vilanova, ese que usted
paró. Cuando salieron las primeras denuncias usted dijo que
era un bulo, que era mentira. Y cuando fueron saliendo denuncias por parte de la Defensora del Paciente y testimonios de
personas, de la gent a la qual hi ha que escoltar, la veu d’un poble,
entonces callaron y hoy la justicia lo investiga. Trabajo tiene,
señora Bravo, trabajo tiene, se le acumula la faena.
Tercera estafa y mentira, las obras fantasmas. Usted anunció en el 2016 un gran complejo hospitalario en la antigua Fe y 100 millones para el Hospital Militar de Mislata
–y nos parece muy bien– pero es que cinco años después
y con 3.000 millones de euros más hay muchos enchufados, pero cero obras fantasmas. (Aplaudiments) Eso es un
«ximoanuncio».
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Y ahora viene deprisa y corriendo, porque tenía que comparecer en esta sesión de control, para decir que han licitado la
obra del Hospital de Mislata. Mire, usted, la Junta de Andalucía
ha habilitado el antiguo Hospital Militar de Sevilla de camas
UCI o han construido el Zendal. Eso se llama gestión sanitaria. (Aplaudiments) Bienvenido, señor Puig, le va a dar usted al
Hospital de Mislata este año 3.200.000 euros, casi reciben más
sus hermanos con las ayudas, eh. El cling, cling, cling, cling, ya ha
caído la subvención, vamos a ponerlos a ver si, cling, cling, cling,
cae un hospital o alguna infraestructura sanitaria. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

Por no hablar del plan de vacunación. ¿Para cuándo se van
a asumir responsabilidades políticas? Caiga todo el mundo
y dimita todo el mundo. Porque no puede ser que la señora
Oltra diga que un mes y medio no sabe qué está pasando
con la vacunación en las residencias, porque no puede
ser que la patronal de las residencias diga que no es un
problema de capacitación y de dosis sino de gestión. Lo ve
usted como es un problema de gestión.

Jo no vaig a entrar en una dialèctica sobre eixe tràfic de
bulos que vosté habitualment llança, però el que sí que li vull
dir és que, en este moment, el que és exigible és el màxim
suport a la comunitat sanitària i el que és exigible, en qualsevol cas, és la màxima cooperació. Nosaltres anem a fer-ho,
també amb la justícia quan siga necessari, per descomptat.

Y, mire, señor Puig, no ha aceptado ni una sola de las propuestas del PP: ni blindar la sanidad pública por ley, ni test masivos
en farmacias y en otros centros hospitalarios –no lo acepta– ni
la enfermera escolar, ni todo lo que hemos ofrecido de gestión
sanitaria. De verdad, que no sabemos más que hacer. Porque
estamos dispuestos a ayudarle a usted y al pueblo valenciano.
Acabo. Acabo, de verdad, de corazón, consellera, porque sé
que es complicado y difícil. Yo he estado, hemos estado gestionando, y sabemos lo qué es la gestión. Desde el corazón,
cuídese, personal, políticamente, pero, sobre todo, protéjase
jurídicamente. No verá en el PP un enemigo, un adversario político. Creo que su problema no es Compromís, el enemigo lo
tiene dentro, en su partido. Todos sabemos quién es la mano
que mece la cuna de este gobierno, todos sabemos quién es la
Torquemada del Botànic, la que hace las veces de asesora espiritual del presidente y la de inquisidora general del reino, la que
envía a la hoguera mediática o judicial a quien ella quiere.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Bonig Trigueros:
Así que cuídese jurídicamente y no asuma errores que no
son suyos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyora Bonig.

Moltes gràcies, senyor president.
Moltes gràcies, senyora Bonig.
Jo entenc que la tasca d’oposició en un moment de pandèmia és una tasca que hauria d’acomodar-se a la situació. I
crec que en estos moments el que necessita la Comunitat
Valenciana és la màxima cohesió possible.

Però, mire, estem en millor situació ara que haguérem
estat si vostés hagueren continuat governant. Si vostés
hagueren continuat governant, sap què haguera passat?
Haguera passat el que va passar. La realitat és que durant
tots els anys de govern va anar disminuint ostensiblement
la despesa sanitària i social i el govern del Botànic ha anat
augmentant-la. (Aplaudiments) I per això estem en millors
condicions per a abordar esta situació.
Però sé que la situació és extraordinàriament complexa,
complicada, no n’hi ha un receptari. I, per tant, el que no és
possible és tindre una actitud destructiva i sense cap capacitat d’empatitzar amb la realitat que existix en la Comunitat
Valenciana.
Jo no vaig a contribuir ni a la confusió ni a la confrontació. El
que m’agradaria és que alguna vegada diguera vosté si està
d’acord o no està d’acord amb les restriccions, si està d’acord
o no està d’acord amb l’esforç que estan fent els sanitaris.
Quina és realment la seua alternativa de les mesures que
està prenent el Consell.
En quin model està més còmoda, ja sé que amb el nostre no,
però amb quin està més còmoda, amb el model Ayuso o amb
el model Feijóo? Perquè eixa és la realitat. La realitat no es
tracta de vindre ací, agarrar quatre retalls i dir una sèrie de
coses, no. El que es tracta és de gestionar, gestionar i gestionar adequadament la pandèmia, que és el que estem intentant fer en totes les circumstàncies.
I, mire, les residències són, per descomptat, la gran prioritat.
I esta setmana ja tots hauran rebut una primera vacunació i
abans de final de mes hauran rebut ja les dos vacunes. Eixa
és, sense dubte, la nostra gran prioritat, com també ho és tot
el personal sanitari.
I ahí estem, vacunant, i tant de bo a partir del mes d’abril pugam
tindre ja totes les circumstàncies que facen possible la vacunació
massiva. I per això vull agrair a totes les institucions el plantejament de cooperació que estan fent en estos moments.

Una vegada formulada completament la pregunta, respondrà el president del Consell. Té la paraula el molt honorable
president. Quan vosté vullga.

Mire, senyora Bonig, és el moment de la cohesió. En qualsevol cas, crec que el que necessita la ciutadania no són xistes
barats, sinó el que necessita la ciutadania són solucions i,
per descomptat, cohesió i estabilitat institucional.

Quan vosté vullga, president.

Gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

La senyora Catalá Verdet:

Moltes gràcies.

Què és un bulo, senyor Puig? (Aplaudiments)

Continuarem amb la sessió de control. Demana la paraula la
il·lustre diputada María José Catalá, a la qual done…

La senyora Catalá Verdet:
Gràcies, president.
Mire, señor Puig, lo que necesita la ciudadanía ¿sabe qué es?
Camas UCI, que hoy no hay en la Comunidad Valenciana.
El que necessita la ciutadania i el que no necessita la ciutadania són 16 milions d’euros invertits en tres hospitals de
campanya que hui no valen per a res.
El que haguera passat si haguera governat el PP és que des
del 2018, en l’antiga Fe, n’hi hauria un hospital com Déu
mana i no el que hi ha hui.
Ja que vosté acusa als professionals de la premsa de traficar
amb bulos, jo li pregunte Què és un bulo? És un bulo l’anunci
de les infraestructures sanitàries? Perquè en el 2016 vosté
anuncià que anava a fer una gran inversió en l’antiga Fe.
Només li ha canviat el nom.
És un bulo que el senyor José María Ángel que a València els
sanitaris eren els que digueren que havien de fer hospitals
de campanya i no anar-se’n a Fira de València? Perquè els
sanitaris els han dit que no és de veres que ho decidiren ells.
És un bulo que anaven a costar 9 milions d’euros els tres
hospitals de campanya fantasma? Perquè ens han costat 16.
És un bulo que anaven a haver 220 llits d’UCI, que hui no
estan, en eixos tres hospitals de campanya?
La veritat, senyor Puig, vosté podria complir el contracte. En
el contracte posa que en eixos tres hospitals de campanya
n’hi haurien 220 llits UCI i hui no estan. No haurà encomanat vosté…

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Señora Catalá, si me permite…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Contestarà la consellera…

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
…le voy a explicar lo que es un bulo. Lo que ustedes están
practicando desde que se inició la pandemia. (Aplaudiments)
Están instalados en la desinformación, instalados en la
desinformación para desacreditar.
Mire, cuando los datos van bien epidemiológicamente,
entonces dicen que somos opacos. Cuando los datos
empeoran y estamos preocupados, entonces nos dicen que
se debe a la mala gestión.
Y, cuando no, nos ubican un centro de salud de Madrid en la
provincia de Alicante. Y, cuando no, nos dicen que tenemos
la capilla del hospital que se ha convertido en una morgue.
Y, cuando no, utilizan un informe que no está firmado
borrando la dirección para simular que lo está.
Eso son bulos, señora Catalá. (Aplaudiments) Los bulos que
ustedes están constantemente alentando, alentando. Un bulo.
Porque ¿sabe lo que pasa? Que ustedes generan desconfianza. Ustedes generan y son irresponsables. Porque utilizan torticeramente hasta informes clínicos para generar en
la ciudadanía desasosiego. Eso es irresponsabilidad.
¿La mejor vacuna? Decir la verdad. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Catalá Verdet:

(Veus) Sí. Demana la paraula la il·lustre diputada Eva Ortiz. La…

…a l’empresa eixos llits UCI quan no els ha pagat.
Bé, pot fer una cosa, mire. L’empresa pot contractar al
senyor Mata, perquè aixina igual vostés li paguen i aixina
podem tindre llits UCI.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:
Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver si esto también va de bulos. Señor Puig, buenos
días.
Una testigo que declaró ante la Fiscalía Anticorrupción, que
ha dicho que su imputado hermano es el epicentro de una
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trama de corrupción, esta testigo ha sido amenazada por
haber contado la verdad para no convertirse en cómplice.
La verdad es que su hermano, Francis Puig, imputado, y los
Adell Bover, imputados también, le hacían firmar nóminas
falsas, programas ficticios que nunca existieron, trabajadores
que nunca trabajaron. Y todo para cobrar más y más subvenciones de la administración que usted preside.
Tal y como relata la señora Aular, comillas: «El plan era
formar tantas empresas y productos como subvenciones
hubiera para cobrarlas todas». Señor Puig, míreme a la cara.
Para conseguirlo siempre fue indispensable una persona: su
imputado hermano Francis Puig.
La señora Aular señala literalmente: «Francis es la persona que
tiene la llave de entrada a todas las consellerias. Es la cabeza,
el cerebro de toda la organización para captar subvenciones». Y añade: «cuando faltaba poco para escuchar de su boca
“cuando Ximo Puig nos gobierne, nos vamos a forrar”».
¿Han presentado ya una querella contra la señora Aular sus
hermanos, señor Puig? Y lo siguiente: ¿cuándo va a dejar de
tapar la corrupción de sus hermanos?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la vicepresidenta del Consell, a la qual done en
estos moments la paraula.
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I sap vosté per què pot exercir este dret? Doncs, mire, perquè
en 2011, fa deu anys, Compromís obrí eixa via amb el primer
recurs 2011, contractes menors de la trama Gürtel. Vaja per
Déu, al final corrupció del PP. Price Waterhouse. Vaja per Déu,
després corrupció del PP. Amb la fórmula 1, entrega sobre
els estudis d’opinió. Valmor i Fórmula 1, vaja per Déu, corrupció del PP. Els centres escolars 2 i centres escolars 3, vaja per
Déu, tots els sobrecostos del PP. Denegació del tema de les
subvencions, cas Cooperació. Vaja per Déu, corrupció del PP.
Sap vosté una cosa, senyora Ortiz?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyora vicepresidenta…

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Que els germans no es trien, la corrupció sí. I això és el que
vosté va fer durant anys. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara, amb
la pregunta que en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos
planteja el síndic del grup, l’il·lustre diputat Toni Cantó.

Senyora Oltra, té vosté la paraula.
El senyor Cantó García del Moral:
La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Gràcies, senyor president.

Señor Puig, ¿cuándo van a levantar las restricciones?
¿Cuándo van a empezar a implementar las medidas que
pactamos en los últimos presupuestos? Los valencianos lo
necesitan con urgencia.

Senyora Ortiz. Mire, vosté té la documentació, referit al
tema del Comité de Defensa de la Competència. La diferència entre el que passava abans en esta comunitat quan
governaven vostés i el que passa ara és que ara n’hi ha una
denúncia, actua la Comissió de Defensa de la Competència i
es multa amb 46.000 euros, siga qui siga. Siga qui siga. Això,
vostés, quan governaven, no haguera passat en la vida.

Gracias, presidente. (Aplaudiments)

I vosté és de veres que té la informació perquè n’hi ha hagut
una sentència del Tribunal Superior de Justícia. També
sap perfectament que hi havia un informe dels tècnics de
defensa de la competència que deien que eixa documentació no es podia donar.

Té la paraula el president del Consell per a respondre a la
pregunta que s’acaba de formular per part del síndic del grup
Ciudadanos.

Jo m’alegre que el tribunal haja fallat al seu favor. M’alegre
que els drets fonamentals estiguen per damunt de qüestions
de competència. Però, miren. De totes les demandes que han
posat vostés, 43 han sigut ja arxivades. Moltes d’elles perquè
les varen presentar després de tindre la documentació i vostés
després no van a per ella, perquè no els agrada treballar.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

President, quan vosté…

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

