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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 26 de 
novembre de 2020. 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 
29. Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bon dia, senyories .

Moltes gràcies als mitjans gràfics.

Anem a continuar amb el Ple, que tenim esta...

Molt bon dia, senyories .

Senyories, continuem amb la sessió plenària ordinària 
número 29 . Es reprèn la sessió . (El president colpeja amb la 
maceta)

Abans de continuar amb els punts de l’ordre del dia previstos 
per hui, vull informar les seues senyories que ahir, una vegada 
finalitzat el Ple, es va reunir la Mesa per a prendre coneixe-
ment de la petició de vot telemàtic, presentada per la il·lustre 
diputada senyora Rebeca Serna Rosell, del Grup Parlamentari 
Vox Comunidad Valenciana, per causes sobrevingudes .

La Mesa va donar la seua conformitat a la petició formulada. 
Per tant, el nombre de diputats i diputades que han exercit 
el seu vot de manera telemàtica ha sigut de 28.

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Punt onze de l’ordre del dia, compareixença del president del 
Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a 
la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamenta-
ris . Com sempre, demanaré silenci i respecte per a l’orador o 
oradora que estiga en l’ús de la paraula.

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular, la 
il·lustre diputada Isabel Bonig, per un temps màxim de cinc 
minuts .

La senyora Bonig Trigueros:

Bon dia, president .

President, consellers .

He de reconocer que no sé por dónde empezar . Es la 
primera vez que no sé por dónde empezar . (Aplaudiments) 

Así que, ¿hay alguien ahí, señor presidente? ¿Hay alguien 
dirigiendo el Consell? ¿Hay alguien dirigiendo el centro 
comercial del Botànic?

Mire, señor Puig, hace semanas subí a esta tribuna y le 
hice una pregunta similar . ¿Sabe lo que ha pasado en este 
tiempo? Pues, aparte de sus líos, que las curvas del contagio 
y las colas del hambre se han disparado . Hoy le pido, señor 
presidente, que escuche, de verdad, que escuche . Le hemos 
formulado infinidad de propuestas, de planes y de plan 
«Activa». Le hemos ofrecido apoyo para que apruebe usted 
los presupuestos y se sienta libre .

Pero la libertad y la gestión son conceptos que no van con 
usted y con su gobierno . Ha habido tanta lealtad y compro-
miso por nuestra parte como desidia de usted respecto de 
nuestras propuestas .

Pero mire, hoy venimos a aportar, como siempre hemos 
hecho, y hoy hemos hecho los deberes . Aquí le traigo 
un plan, es un borrador, un plan integral de diagnóstico 
rápido frente a la COVID que se realizará en las farmacias. 
Presidente, a su disposición .

Lidérelo, avance, vaya por delante, aunque sea una sola vez, 
del virus . Adelántese al señor Sánchez, no vaya a rebufo . 
Mire, este plan está elaborado con el consentimiento y el 
diálogo de los colegios profesionales de farmacéuticos, de 
enfermería y de técnicos sanitarios . Está consensuado con 
lo que se está haciendo en Madrid y en Galicia o en otras 
comunidades .

Mire, se trataría de autorizar a las farmacias a que realicen 
test de antígenos de todos los asintomáticos y de todos los 
pacientes que derive la atención primaria, de forma volun-
taria, gratuita, siguiendo los protocolos de la conselleria de 
sanidad y salud pública, y además que sería la competente, 
prescripción facultativa, de distribuir y recoger las pruebas 
de test antígenos.

Mire, señor presidente, que se trata de remar todos en la 
misma dirección, se trata de liderar, presidente, esto es lide-
rar . (Aplaudiments) Así que se ha demostrado que, a más test, 
menos incidencia . Hoy, ahora y aquí, diga si se queda con los 
test o con la curva de contagios .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyora Bonig . Gràcies per la seua pregunta . 
I, com sempre, anem a seguir el protocol de seguretat i de 
salut recomanat . Agraïm sempre als professionals de la casa 
el seu treball . I li done la paraula al president del Consell 
perquè responga a la pregunta formulada per la síndica del 
Grup Parlamentari Popular . President, quan vosté vullga .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .
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Moltes gràcies, senyora Bonig .

Li agraïsc el seu to i la seua voluntat de cooperar . Crec que 
eixe és el camí . El camí, sense dubte, és intentar aportar 
cada u allò que pot a una causa comuna, que és acabar amb 
esta crisi pandèmica .

Com vosté sap, esta no és una qüestió que estiga residen-
ciada en la Comunitat Valenciana . Ben al contrari, sap que 
és una qüestió que en estos moments està afectant tota 
Europa . Nosaltres ho veiem amb preocupació, amb fortalesa 
i amb esperança.

Amb preocupació, perquè les dades són millors que la 
immensa majoria de comunitats autònomes, millors que 
altres regions europees, però cada dia moren valencians i 
valencianes . I per tant, les xifres són extraordinàriament 
preocupants sempre, perquè són persones .

Fortalesa, perquè en la unió i en la capacitat de treba-
llar junts, a través dels acords de cooperació, podem anar 
avançant.

I esperança, la que tenim en la ciència, en els investiga-
dors i investigadores que han treballat molt, i que en estos 
moments ja han aconseguit vacunes . I eixa és la gran espe-
rança, perquè hi haja llum al final del túnel.

Ho hem de fer sense partidismes i amb la gestió. Amb una 
gestió sanitària que ha de donar resultats i que està donant 
resultats, malgrat totes les insuficiències. Val a dir que som 
una de les comunitats autònomes que en el transcurs de 
tota la pandèmia ha tingut menys incidència.

Per tant, la nostra estratègia no està tan equivocada com 
vosté planteja, tot el contrari . L’evolució els darrers dies, 
les darreres dos setmanes avança en l‘estabilització. Però el 
que està clar és que nosaltres hem tingut una estratègia que 
finalment ha fet que el conjunt de tot el que és la pandèmia 
en la Comunitat Valenciana haja sigut menys afecció .

I mire, ací no se pot dir que n’hi ha solucions màgiques . Eixa 
és la solució que vosté planteja . Nosaltres estem parlant en el 
col·legi de farmacèutics, i estem parlant en el col·legi de metges, 
i estem mirant a vore de quina manera poden cooperar .

El govern de Galícia va fer una experiència, i no va ser del tot 
positiva. La va fer a Orense, i nosaltres estem en contacte 
amb ells . I qualsevol cosa que algú, en algun moment, 
propose i siga positiu, no li càpiga el menor dubte, nosaltres 
ho anem a acceptar .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Una vegada escoltada la resposta del president del Consell, 
continuarem amb la formulació de la pregunta per part de la 
síndica del Grup Parlamentari Popular, a la qual done ja en 
este moment la paraula, perquè puga acabar de concretar la 
pregunta . Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias .

Señor presidente, hace un mes que usted declaró el cierre 
perimetral de la Comunidad Valenciana, ¿y sabe que ha 
pasado? Que la incidencia se ha triplicado en la Comunidad 
Valenciana . Que somos la cuarta comunidad con más 
pacientes ingresados en la UCI y esta semana la que más . 
Han fallecido 150 ancianos en las residencias de ancianos. 
Seguimos a la cola en la realización de PCR . Mire, el 50 %, 
por no hablar del desastre en el turismo, en la economía, en 
la restauración, en la gastronomía .

Conclusión: con su gestión ni salvamos vidas ni salvamos la 
economía . Entonces, ¿la pregunta cuál es? ¿A quién salva-
mos? La respuesta: a usted y a los 330 intocables (aplaudi-
ments). Porque ha subido 1.100 millones desde que gobierna 
los chiringuitos del sector público . Porque el año que viene 
va a destinar 314 millones para el sector público, en lugar de 
inyectar dinero en vena a las empresas y a la economía .

Porque se van a subir el sueldo un 2 % más, y lo llevan 
subido ya un 5 % . La gente está sufriendo, las colas del 
hambre se están disparando, hay despidos por doquier, y 
ustedes se suben el sueldo. ¿Pero no hay la mínima empatía 
en ese gobierno? (Aplaudiments)

Ahora, ¿qué vamos a esperar de un gobierno que hasta su 
vicepresidenta se cachondea el día que presenta el séptimo 
proyecto-programa re no sé qué, y que no sirve absoluta-
mente para nada . (Aplaudiments)

Señor presidente, hemos pasado de lo de los «ximoanun-
cios» a los «ximoarreglos» en la ley de acompañamiento, a 
los «ximofakes». Sí, todo en usted es apariencia, puro simu-
lacro, propaganda, nada es lo que parece . Como no fue su 
acuerdo con los MIR, que no existe, su decreto de grati-
ficación del personal sanitario que se deja el personal de 
limpieza . Qué vergüenza en un gobierno de izquierdas y 
progresista (aplaudiments) .

Mire, porque no tengo tiempo, señor Puig, se ha metido con 
la señora Ayuso, utiliza a su consellera de sanidad para hacer 
de escudo y que no se achicharre en la gestión, cuando su 
gestión es incompetente, y así lo reconoce todo el mundo. 
Se pelea con su vicepresidenta, no la recibe, no dialogan en 
la mayor pandemia económica y social que sufre nuestra 
comunidad .

Me insulta y me desprecia a mí . ¿Se ha preguntado usted 
que no puede ser que cuatro mujeres tan diferentes y distin-
tas estemos equivocadas . ¿No puede ser que el problema 
sea usted, señor presidente, (aplaudiments) que ha confun-
dido el Palau de la Generalitat con un programa Erasmus?

Mire, señor presidente, la causa profunda de todo este lío, 
de este caos en la gestión es la alarmante falta de liderazgo 
de usted. Creo que es tiempo, presidente, de que promueva 
su relevo. Ahora que ustedes tienen mayoría en el Botànic, 
váyase y renueve, porque en estos momentos de incerti-
dumbre económica y social no nos podemos permitir el lujo 
de tener un presidente falto de credibilidad, de carisma, de 
liderazgo y alejado de toda gestión…
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .

La senyora Bonig Trigueros:

…gestión y gestión.

Mire, señor presidente, usted sabe perfectamente cómo 
funciona esto . Si no aportas, te apartas .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

La senyora Bonig Trigueros:

Es el momento de que se aparte, señor Puig .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Bonig Trigueros:

Aquí está el proyecto, llevado en Orense y en Madrid, a su 
disposición .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyora Bonig .

Una vegada finalitzada la pregunta de control, done la 
paraula al president del Consell perquè finalitze la contesta-
ció a la pregunta formulada .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyora Bonig .

L’oasi de la serenitat i de la racionalitat ha durat poquet . 
(Aplaudiments) Però potser que arribe l’apocalipsi, però no 
serà demà .

Mire, de moment, el que li vull dir ací té les fake, les que 
vosté cada sessió de control diu . Per exemple, la setmana 
passada, bé, la setmana passada, l’última sessió, va vindre 

vosté i va dir hi havia 11.000 treballadors públics de la sani-
tat menys ara que quan vostés governaven .

Bé, la realitat dels fets és que hi ha 13.000 persones més 
treballant ara en la sanitat pública (Aplaudiments) Eixa és la 
realitat .

Vosté va intentar confondre en mala fe el que eren les nòmi-
nes dels treballadors en el que era el compte general que 
havia canviat de mètode . Però això ho sabia . El problema és 
que volia enganyar la gent . Eixa és la realitat . Eixa és la seua 
realitat .

Això és el mateix del famós «centro de Fuenlabrada», 
Alicante. El mateix, és la mateixa tàctica. (Aplaudiments) Això 
sí que són fake news .

Mire, no se pot presumir de la gestió de la pandèmia, perquè 
és una desfeta, i no ho hem fet mai ni ho farem . Ara bé, si 
vosté tinguera eixes receptes màgiques, perquè no els ho 
diu als seus companys d’Andalusia o de Múrcia, que estan 
pitjor que nosaltres (aplaudiments)? Per què no els ho diu? 
Ho podria resoldre perfectament .

Però és que això no va d’esta confrontació que vosté planteja, 
d’esta falta de visió d’estat que vosté té . Mire, jo a vosté no 
l’he insultat mai, mai . No li he faltat al respecte mai . Sap? Mai . 
No sé, el que passa és que evidentment no puc estar d’acord 
en una persona que planteja, entre altres coses, polítiques 
antifeministes. Això, per tant, no puc estar d’acord en vosté.

Mire, els problemes que tenim, al marge de tots, precisa-
ment tenim eixe, el tema de la violència de gènere, que 
s’està fent un gran esforç, però que encara estem lluny de 
resoldre . I per tant, els acords que ahir eixien dels carrers els 
hem de portar tots junts, per tal d’aconseguir acabar en eixa 
plaga terrible, eixa situació tan trista per a milers de dones .

Per això, jo el que li vull dir és que nosaltres estem fent allò 
que ens correspon, en la nostra responsabilitat . Mire, sap 
quina és la diferència? Que jo, el que vosté diu, ho respecte . 
A mi el que m’importa és el que diguen els valencians i les 
valencianes . (Aplaudiments)

I a hores d’ara, els valencians i les valencianes, ¿sap el que 
diuen? Que estan d’acord amb la gestió del govern valencià. 
Això és el que diuen fins ara. En un altre moment, podran dir 
una altra cosa i quan arriben les eleccions, votaran .

Però li vull dir dos coses, per a acabar . Per una banda, que 
este és un govern estable, que ha donat estabilitat i honra-
desa a la Comunitat Valenciana . (Aplaudiments)

Un govern que, sis anys seguits, en temps i forma, ha portat 
els pressupostos . Per cert, pregunte a eixos governs que són 
la seua referència quan aprovaran el pressupost del 2020, 
que encara no l’han aprovat . (Aplaudiments)

I, finalment, també li vull dir que nosaltres estem treba-
llant en el pla econòmic; entre altres, intentar portar a la 
Comunitat Valenciana inversions que ara estan radica-
des en altres àmbits. I amb alguna multinacional estem en 
estos moments negociant per a canviar la seu a la Comunitat 
Valenciana . Això és treballar pels interessos generals de la 
Comunitat Valenciana .
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I per a acabar, ara sí, li dic que la millor vacuna per al Botànic 
és vosté, senyora Bonig .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb... (Veus) Sí, té la paraula per a fer la 
pregunta . Escoltarem en esta sessió de control, com s’està 
produint, en silenci, la pregunta que formula el senyor Rubén 
Ibáñez .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ibáñez Bordonau:

Gracias, presidente .

Señor Puig, le recomiendo que lea más la cuenta general . 
Por cierto, la del 2015 la aprobó su gobierno. Se lo digo para 
que lo sepa . (Aplaudiments)

No obstante, señor presidente, anuncios, anuncios y anun-
cios. Señor Puig, se ha convertido ya usted en un hombre 
anuncio, en una auténtica carrera de marketing . Se rumorea, 
por cierto, que su próximo anunció es el de Año Nuevo con 
su última colocación en À Punt, con Màxim Huerta. No sé si 
será cierto .

Pero lo sí que le quiero decir es usted sabe cuál es la reali-
dad de esta comunidad. Hay 12.000 autónomos menos, 
10.000 empresas que han cerrado, ha habido hasta 470.000 
personas afectadas por ERTE, 433.000 parados, más de dos 
mil doscientos fallecidos por COVID y usted anuncia, ¿qué? 
¿Qué solución le da a todo esto? ¿El incremento de 1.100 
millones en el sector público? ¿El incremento del 7,25 % en 
sus sueldos y en el del séquito de 330 intocables?

Mire, señor president, en su gobierno dicen que quien no 
aporte, se aparte . Y usted solo aporta anuncios y problemas, 
y por eso solo tengo una pregunta: ¿cuándo se va a apartar 
usted? ¿Nos lo puede anunciar? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Ibáñez .

És una pregunta molt genèrica que contestarà el conseller 
d’hisenda . . . (remors)

Senyories, escoltarem la resposta amb el mateix silenci que 
hem escoltat la pregunta .

Escoltarem la resposta que formularà l’honorable conse-
ller d’Hisenda i Model Econòmic . Senyor Soler, té vosté la 
paraula . 

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Moltes gràcies, president .

El senyor Ibáñez se supera cada vegada que ix a la trona, se 
supera cada vegada . S’inventa les xifres, portem cinc anys 
inventant-se les xifres, li dona la volta a la realitat . Una reali-
tat que afortunadament per als valencians, per als 5 milions 
de valencians i de valencianes està molt millor que en altres 
comunitats autònomes .

Però no només des del vista sanitari –que per suposat–, 
gràcies a les inversions que hem fet en sanitat, en educació i 
en serveis socials durant cinc anys quan vostés la varen deixar 
per terra . Gràcies a això . (Aplaudiments) Que podria ser millor? 
Naturalment. Si ho acaba de dir el president, per favor. Açò 
és una pandèmia que mos té terroritzats a tots . A tot el món 
del mundo mundial . Però, què estem fent? El que podem . Fent 
l’escut social; l’escut social, que és molt important .

Però és que no és només això . És que hem sigut la comuni-
tat autònoma que primer ha pres decisions sobre els temes 
de la recuperació econòmica. Des del primer dia, quan 
encara no s’havia fet res sobre els autònoms, allí estàvem 
nosaltres, sobre el complement dels ERTO, sobre les polí-
tiques de recolzament del turisme i del sector més afec-
tat . ¡Hem sigut pioners, pioners! (Aplaudiments) Per tant, és 
possible que qui no està a l’altura de les circumstàncies és el 
grup líder de l’oposició, perquè no sap ni llegir la realitat .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Senyor José Juan Zaplana, té . . . (veus)

Senyories, escoltarem amb silenci esta nova pregunta .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Zaplana López: 

El pasado septiembre usted prometió aquí la creación de 
una agencia valenciana de salud, pero nada se sabe de ella . 
¿Es un fake? Solo que ustedes querían cerrarla en torno a la 
subsecretaría, pero ha surgido un problema: le recuerdo que 
a la señora Almiñana la han imputado por prevaricación .

Por otro lado, la comisionada que usted anunció para la 
atención primaria lleva 60 días nombrada –dos meses– y no 
sabemos si sigue pensando, porque, a día de hoy, nadie sabe 
nada de ella, ni de sus propuestas . ¿Otro fake, presidente?

Y, mientras, los profesionales siguen desesperados, desmo-
tivados y les reclaman más medios, y ustedes dicen que les 
están comprando ordenadores .

Y me gustaría hacerle una reflexión: una cosa es digitali-
zar la primaria y otra, su necesaria transformación digital . 
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Tampoco tienen expertos para esto, señor Puig, porque lo de 
Fuenlabrada fue un fake. Pero que su secretario autonómico 
Andreu Ferrer firme que usted no tiene comisión de exper-
tos no sé si es un fallo o un fake . (Aplaudiments)

La gran preocupación son las expectativas que ustedes están 
creando con el COVID y con la vacuna, señor presidente. En 
fechas que tendremos COVID, gripe y otras patologías uste-
des van a plantear que la primaria sea la que va a acudir .

Y ante esto nos surge una duda y le quiero preguntar: 
¿tiene usted previsto utilizar las carpas de los hospitales de 
campaña en la vacunación para que al menos sirvan para 
algo? ¿O en esas fechas los tendremos embargados, señor 
Puig? Otro fake . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Zaplana .

Li contestarà la consellera de sanitat, que escoltarem amb 
el mateix silenci que hem escoltat la pregunta . El mateix 
silenci .

Senyories .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, president .

Los hospitales de campaña…, usted sabe perfectamente 
cuáles son las funciones que en estos momentos están 
desempeñando . Sabe perfectamente que va a iniciarse ahora 
mismo el estudio de seroprevalencia del ministerio de sani-
dad, que también utilizábamos los hospitales de campaña 
para poder llevar a cabo ese muestreo .

Sabe también que ahí se han pasado consultas para aquellas 
personas que han pasado la COVID y que necesitan some-
terse a revisiones porque tienen afecciones pulmonares.

Por tanto, usted sabe que se han utilizado los hospitales de 
campaña y que también nos han ayudado para poder reci-
bir a los inmigrantes que han llegado en pateras, porque 
somos un país solidario y somos una comunidad solidaria . 
(Aplaudiments)

Y, por supuesto, no se preocupe usted, tenemos un plan y 
estamos con una comisión de trabajo que está elaborando 
la estrategia, la logística, el transporte, la administración y 
las infraestructuras para llevar a cabo la vacunación de la 
COVID-19.

Estamos preparados, señor Zaplana . No hay ninguna fake 
news . 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara sí, 
amb la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Ciudadanos al president del Consell .

Senyor Cantó, té vosté la paraula .

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias, presidente .

Señor Puig, usted y los miembros de su partido que están en 
el gobierno anunciaron que no tocaba en mitad de una crisis 
sanitaria y económica subir impuestos .

Usted frenó a sus socios diciéndoles que no improvisaran, 
la consellera Bravo dijo que no era el mejor momento para 
subirlos y el señor Soler apelaba al rigor para retrasar esa 
reforma fiscal que pedían sus socios. Pero parece que final-
mente la tesis de Compromís y Podemos ha triunfado: més 
impostos .

¿Quién dicta la política fiscal del gobierno valenciano?

Gracias, presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Contestarà el president del Consell, al qual li done ja la 
paraula des d’este moment perquè puga contestar a la 
pregunta plantejada .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyor Cantó .

La política fiscal, com totes les polítiques relacionades amb 
l’acció de govern del Consell, les dicta el Consell .

Y es cierto que en un momento determinado puede haber 
posiciones diferentes . Esa es la lógica . Pero la lógica en cual-
quier gobierno . Siempre es así, incluso en gobiernos de 
mayoría absoluta .

Pero lo que está claro es que la reforma fiscal…, la base, los 
principios ahí…, yo creo que debería haber un acuerdo no 
solo del gobierno, sino que debería de haber un acuerdo 
casi generalizado. Excepto aquellos que defiendan solo a 
un porcentaje muy pequeño de la población, que no es –
entiendo– su caso.

Siempre que hemos dialogado sobre la posibilidad de que 
ustedes acuerden los presupuestos yo siempre he dicho 
que no se debería subir los impuestos a las clases medias y 
trabajadoras . Y eso no va a pasar . (Aplaudiments)
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