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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 30 de juny
de 2022. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 64.
Segona i darrera reunió.

les preguntes d’interés general per la Comunitat Valenciana,
formulades pels grups parlamentaris. Coneixen vostés el
procediment, articulat en l’article 173 del nostre reglament.

El senyor president de les Corts Valencianes:

La senyora Catalá Verdet:

Molt bon dia, senyories.

Molt bon dia. Muy buenos días.

Moltes gràcies als mitjans gràfics.

Bon dia, president, conseller, senyories.

Ja hem facilitat el treball dels mitjans gràfics, i ara anem a
continuar el nostre treball del ple de les Corts Valencianes, el
número 64 de la present legislatura.

En primer lloc, des del Grup Parlamentari Popular volem
donar la benvinguda a la nova vicepresidenta del Consell.

Senyories, es reprén la sessió. (El president colpeja amb la
maceta)
Donem la benvinguda a totes les personalitats que ens
acompanyen, especialment la família de la vicepresidenta del
Consell, i delegacions de Crevillent.

La cambra guarda un minut de silenci per Amparo i totes les
víctimes de violència masclista

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, com tots vostés saben, ahir el Consell va decretar un nou cas oficial de violència masclista, la persona
d’Amparo, que va ser assassinada. I, a tal efecte, des de
la Mesa hem considerat que seria i és convenient fer un
prudent minut de silenci en memòria d’esta nova tragèdia. Guardarem un respectuós minut de silenci per Amparo i
totes les víctimes de la violència masclista.

(La cambra guarda un minut de silenci)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Descanse en pau.

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:
Senyories, compareixença…, punt 12 de l’ordre del dia,
compareixença del president del Consell per a respondre a

I, sense més dilació, done la paraula a la síndica del Grup
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María José Catalá.

Señor president, quédese con este dato: un año, tres meses
y diez días. Hace un año, tres meses y diez días usted debió
haber cesado a la señora Oltra, cuando tres magistrados
pusieron negro sobre blanco la gestión negligente de su
vicepresidenta en el caso de los abusos a una menor tutelada, y no lo hizo.
Hoy, por fin, el elefante blanco ha salido del salón, pero su
vacío deja la constatación de que usted es un presidente
débil y amortizado. ¿Cómo puede ser que, durante todo
este proceso, usted no le haya pedido explicaciones a la
señora Oltra? ¿Cómo puede ser que todo un presidente de
la Generalitat no se haya sentado delante de su vicepresidenta, le haya mirado a los ojos y le haya preguntado si tapó
los abusos a una menor por salvar su carrera política? ¿Cómo
puede ser que a mí me dijera en sede parlamentaria «confie
absolutament en la vicepresidenta», si no le había preguntado, si no había hablado con ella de este asunto?
La dimisión, o el cese, por motivos estrictamente
(inintel·ligible) … Si el cese de la señora Oltra se ha producido es porque ustedes han asumido que fallaron. Y, si han
asumido que fallaron, ¿hoy los feministas van a pedir perdón
a la menor tutelada? (Aplaudiments)
La verdad es que estas semanas hemos asistido a un espectáculo lamentable, y usted se equivoca si piensa que,
muerto el perro, se acabó la rabia. Mire, tres datos. En estas
dos semanas, la señora Micó, el señor Baldoví y su nueva
número dos le han amenazado con romper el Botànic, y
ha contestado usted «no». No puede, está atado de pies y
manos.
Si no teníamos suficiente con los bailecitos de Compromís,
aparece su vicepresidente, se graba un vídeo, y compra la
versión de Putin y le echa la culpa a la OTAN de la guerra
con Ucrania. ¿Y le ha dicho usted algo a su vicepresidente?
No, no puede.
El tercer dato, el señor Sánchez sigue ninguneando a la
Comunidad Valenciana: ni agua, ni financiación, ni infraestructuras. ¿Le ha dicho usted algo al señor Sánchez? No,
no puede. A ver si hoy sale el señor Marzà y dice aquí que
Compromís le retira el apoyo parlamentario al señor Sánchez
por no cumplir con la Comunidad Valenciana, todo lo demás
es ir de farol. Todo lo demás es ir de farol y seguir siendo el
palmero de Pedro Sánchez.
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Mire, con la que está cayendo en la calle, con el IPC desbocado, con la cesta de la compra cinco veces superior al IPC,
con la gasolina a dos euros el litro, con la luz tres veces más
cara que hace un año, y ustedes se están dedicando a esto,
al bailecito de las sillas y al ajedrez político, a ver si consiguen montar un tercer Botànic. Pero no pasará, señorías,
no pasará, porque Andalucía ya les ha indicado a ustedes el
camino. Del socialismo se sale, y la gestión es lo que vale,
señor Puig. (Aplaudiments)
Así que, si usted no ha sido capaz de gestionar los problemas
de los valencianos ni de darles soluciones, yo lo que le pido hoy
en sede parlamentaria es que al menos tenga la dignidad y la
decencia de pedir perdón a la menor tutelada. Si Oltra ha dimitido, ustedes han asumido que han cometido un error. Y, si hoy
no piden perdón, siguen siendo indecentes en este parlamento.
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confien en la Comunitat Valenciana, però confia la societat, confien les empreses, confia, en definitiva, tot aquell que
creu honestament que ací es pot viure amb qualitat de vida
i millor.
Mire, l’estabilitat està representada en set anys seguits en
temps i forma d’aprovació dels pressupostos. L’estabilitat
està garantida perquè, efectivament, este govern pren decisions. I este govern, quan s’ha de posar per damunt l’interés
general, el posa. I, per això, li vull agrair a la vicepresidenta
Oltra que haja fet eixa dignitat que els 135 condemnats que
tenen vostés mai van fer. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, president.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Continuarem amb la formulació de la pregunta de control,
per part de la síndica del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la il·lustre diputada María José Catalá.

Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la primera part de la pregunta de
control, correspon al president del Consell contestar a les
qüestions plantejades.

La senyora Catalá Verdet:

Quan vosté vullga, president.

Señor Puig, ¿me habla de estabilidad? ¿En serio? ¿Estabilidad
después de la dimisión del señor Mata, la crisis de su Consell,
la imputación de su hermano, la dimisión de la señora Oltra en
forma de tragicomedia? ¿Eso es la estabilidad de su Consell?
(Aplaudiments) ¿Eso es la estabilidad que usted vende?

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Molt bon dia, senyories.
Molt bon dia, vicepresidenta.
Vosté em formula una pregunta relacionada amb l’estabilitat.
Jo el primer que vull dir és que este govern ha demostrat ser
bastant més estable que el seu partit, fins i tot en l’oposició.
(Aplaudiments)
La realitat els desmenteix tots els dies. La realitat és que les
valencianes i els valencians, amb molt d’esforç, hem vençut
la pandèmia, reforçant la sanitat, l’educació i els serveis socials. Hem posat en marxa el motor econòmic, gripat per l’anterior govern del Partit Popular, augmentant el creiximent,
les exportacions, i amb rècord d’ocupació. Hem generat un
entorn d’estabilitat, de confiança i de diàleg social, manifestat per allò que ha passat més important la darrera setmana,
en termes econòmics, que ha estat que la Ford haja decidit també vindre a la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)
Hem recuperat aquells elefants blancs que hi havia en la
seua gestió, entre altres, un edifici que va costar quasi 100
milions d’euros, i que no sabíem per a què havia de servir, i
ara és el CaixaForum més important d’Espanya. I, a partir de
demà, la Ciutat de la Llum, que vostés van arruïnar tornarà a
ser un plató de cinema. (Aplaudiments)
Per tant, senyora Catalá, són vostés els que no confien en
la Comunitat Valenciana, vostés i els seus socis. Vostés no

Gràcies.

Mire, ¿cómo puede usted ponerse la medalla de la Ford? Es
que, el otro día, mi compañero Alfredo Castelló decía que
eran ustedes el gobierno de la guinda. Llegaban ustedes
y ponían la guinda, y lo habían hecho todo. (Aplaudiments)
Oiga, vamos a ver, el éxito de la Ford, señor Puig, se debe a
sus trabajadores, única y exclusivamente a sus trabajadores.
Lecciones de apoyo a la Ford, ninguna. Los gobiernos del PP,
desde el año 2000, han ayudado a la planta en casi ciento
cuarenta y un millones de euros. Ustedes también, han
hecho bien, pero no son los exclusivos en esta materia.
Tampoco son los exclusivos en el Ágora y en la Ciudad
de la Luz, dos proyectos del Partido Popular, señor Puig.
(Aplaudiments. Veus) ¿Vamos a hablar de los proyectos
suyos? ¿Cuándo llegan sus proyectos? ¿Cuándo llegan sus
proyectos?
Y de Parc Sagunt, no me ha sacado usted lo de Parc Sagunt,
qué suerte, qué suerte la mía. Bien, se construyó también
con un proyecto del Partido Popular e infraestructuras del
Partido Popular. (Aplaudiments)
Mire, así que, vamos a ver, lecciones de gestión, ninguna. Y
lecciones de dignidad, tampoco, le voy a decir que tampoco.
¿Por qué? Porque, mire, yo he sido portavoz del gobierno
valenciano, y nosotros, las personas que estaban incursas en
un procedimiento judicial, dimitían. Y no les costaba un año,
tres meses y diez días dimitir, como la señora Oltra. (Veus.
Aplaudiments) Empujados por su partido, empujados por su
Consell…
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No, señor Puig, la lección de dignidad la tiene que dar usted
hoy aquí. Insisto, si la señora Oltra ha dimitido, ¿por qué es?
Porque han asumido ustedes un error en la gestión de menores. Y si ustedes han asumido un error en la gestión de menores, usted, que es el máximo responsable de la gestión de
menores, ¿por qué no tiene la dignidad de salir aquí y pedir
perdón? ¿Tanto le cuesta a usted pedir perdón, señor Puig?

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

La senyora Catalá Verdet:
¿Tanto le cuesta a usted? Tenga dignidad, la dignidad de
pedir perdón por un error, un error de su gobierno, de ustedes y de su Consell. Un error tremendo. Un error…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Catalá Verdet:
…que merece que usted pida perdón. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Acabada de formular la pregunta de control, escoltarem la
resposta final per part del president del Consell.
Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora Catalá, jo no sé per què vostés no s’alegren de res
d’allò bo que els passa als valencians. (Aplaudiments) No ho
entenc, em pareix sorprenent. Em pareix sorprenent que
la catàstrofe els faça no vore la realitat. I la realitat és que
ací, a la Comunitat Valenciana, dins de l’enorme dificultat que estem tenint, hi han bones notícies, com és la Ford,
ve Volkswagen, ve una solució a l’Àgora, ve una solució a la
Ciutat de la Llum. És simplement producte de, no sé, de La
ciudad de la euforia, que no ho han fet mai, que vostés diguen
que tot això és producte de la seua bona gestió. De veritat, de
veritat, això ja sorprén…, això és de El Jueves, vamos.
Mire, la qüestió és que estem vivint una situació molt difícil, a la qual vosté no ha dedicat quasi res. És ben cert que, en
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estos moments, el problema fonamental que tenim en la societat valenciana és la inflació, els resultats que està produint la
guerra de Putin, i que ens està produint uns costos enormes,
l’augment dels costos energètics, l’augment, en definitiva, de
la carestia de la vida per a les persones. I eixa és la qüestió
que a nosaltres ens preocupa fonamentalment, i, per això, és
el govern valencià el govern que ha posat en marxa les mesures més ambicioses de l’àmbit de la seua responsabilitat. Que
no és molta perquè, efectivament, nosaltres no tenim tots els
instruments, totes les eines. Però, totes les que hem tingut,
les hem posat a l’abast. Hem rebaixat un 10 % de totes les
taxes dels serveis públics valencians, hem baixat el 10 % de
les taxes universitàries, s’han baixat les tarifes del transport
fins al 50 %, la gratuïtat el diumenge… Ara es va a donar 300
euros a tots els autònoms. Cap comunitat autònoma ha donat
este suport a les famílies.
I ara també li anuncie que he acordat amb la consellera
d’agricultura i medi ambient deixar de cobrar, durant els
propers sis mesos, el cànon de sanejament. Això significarà una inversió de 139 milions per a totes les famílies a
qui afecten, perquè afecten a tots, a quasi els cinc milions de
valencianes i valencians.
Per tant, nosaltres estem posant tot el que està a la nostra
banda per tal de mitigar allò que és el problema fonamental
que té la societat valenciana.
I, mire, vosté parlava permanentment de tot el que signifiquen les tensions que viu el govern i tal. I jo recordava ara
fa un moment una frase que va dir un il·lustre representant
del Partit Popular. Va dir en el seu moment: «Si ustedes han
imaginado alguna vez una crisi de verdad solo tienen que
mirar al Partido Popular de la Comunitat Valenciana», això,
fin de la cita, ho va dir Esteban González Pons. (Aplaudiments)
Mire, nosaltres donarem suport a les famílies, als treballadors i les treballadores, i treballarem per la millor capacitat d’eixir de la crisi en un moment tan extraordinàriament
complicat.
I li vaig a dir una cosa, jo demane perdó tots els dies a totes
les persones… a totes les persones a les quals no els donem
els serveis adequats. Ho he fet en moltes ocasions i ho
tornaré a fer sempre. Este no és un govern perfecte. És un
govern que comet errades, per suposat, moltes vegades.
I mai, mai per a nosaltres la supèrbia és un atribut. Tot el
contrari, de veritat veiem amb sofriment tot el que no som
capaços de portar endavant.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Demana la paraula la il·lustre diputada Elena Bastidas.

La senyora Bastidas Bono:
Muchas gracias.
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Señor Puig, usted, como presidente que es, es el máximo
responsable de toda la gestión del Consell. También de lo
que les ocurre a los menores que están tutelados bajo la
Administración que usted dirige y que preside.
Presidente, la dimisión o cese de la señora Oltra –no sabemos muy bien– no le exime de responsabilidades en el caso
de la menor abusada sexualmente, porque usted era su tutor
legal. Por tanto, su falta de implicación le hace cómplice y
responsable directamente de todas las decisiones que la
conselleria ha tomado en este bochornoso asunto.
Es responsable y cómplice de toda la situación como lo
ha sido la señora Oltra. Y usted todavía no se ha dignado
a pedir perdón explícitamente a la víctima ni a reconocer
ningún error. ¿Por qué, señor Puig?
Usted sabe que existe la obligación por parte de la
Abogacía de la Generalitat… escuche bien, la obligación de
la Abogacía de la Generalitat de defender a la menor tutelada y abusada sexualmente. Usted sabe que la abogacía
no la defendió por falta de coraje y por una decisión suya
para protegerse y defenderse por los meros intereses partidistas. Usted y Oltra, antes que la víctima. Señor Puig, qué
vergüenza.
Por eso le quiero preguntar: ¿Va a hacer usted la orden hoy
para que se persone la Abogacía de la Generalitat en el caso
que se está investigando en el juzgado número 15 y que hay
trece imputados de su Administración?

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

La senyora Bastidas Bono:
¿Va a dejar la vergüenza a un lado y va a pedir perdón a la
única y verdadera víctima de este asunto? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà del conseller d’Hisenda i Model Econòmic. Té
vosté la paraula, senyor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gràcies, president.
Ja ha escoltat les paraules del president, que la supèrbia no
és un atribut d’este Consell. I sí que vull fer tres reflexions al
voltant de la senyora Oltra.
La primera és agraïment. Agraïment per tota la seua tasca
durant estos anys, per eixa generositat responsable que ha
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tingut estos mesos, la qual demostra una cosa: no tots els
polítics som iguals.
En segon lloc, reconeixement. Reconeixement que ella
ha sigut fonamental per al canvi polític de la Comunitat
Valenciana. No sols un canvi polític, sinó també un canvi
de polítiques, impulsant polítiques que vosaltres ens deixareu en un erial –valga la redundancia–, com era la política de
dependència o, també, la renda valenciana d’inclusió.
I, per últim, respecte. Respecte que molta gent no ha tingut
amb la senyora Oltra estes setmanes, anant més enllà del
que és la crítica política legítima.
Per tant, tres paraules que vostés no tenen en el seu vocabulari: agraïment, reconeixement i respecte.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Demana la paraula l’il·lustre diputat Alfredo Castelló i l’escoltarem amb molta atenció. Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Castelló Sáez:
Gracias, presidente.
Enhorabuena, vicepresidenta.
Vaya semanita, presidente. Vaya semanita. Una semanita que
demuestra más que nunca que tenemos un presidente débil,
como le ha dicho nuestra síndica. A un año y meses después,
incapaz de cesarla. Un año y tres meses después, se ha
ido ella. Y usted ha sido incapaz también ni tan siquiera de
llamarla por teléfono y de decirle: «Mónica, tendremos que
hablar de esto». ¿No cree que eso es un presidente débil,
presidente?
Luego su vicepresidente va y dice que la invasión de
Rusia… de la invasión de Putin tiene la culpa la OTAN,
que los bombardeos a centros comerciales tiene la culpa
la OTAN. Es lo que tiene tener nostálgicos del Muro de
Berlín.
Ayer su consellera nos dijo dos veces «lladres» –la que pedía
educación en las Corts–, dos veces «lladres».
Pero usted…, el mayor gesto debilidad es que, a pesar de ser
tan humildes, no puede decir seis letras: perdón. ¿No va a
pedir perdón, presidente? ¿De verdad? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Contestarà el vicepresident segon del Consell.
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El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Mire, senyor Castelló, açò és una sessió de control al govern
valencià i crec que va vosté una mica despistat plantejant
altre tipus de temes que no tenen res a veure amb la gestió.
(Veus) Pot ser això de l’OTAN o potser…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
…o pot ser una cosa que estan fent vostés, que recorda molt
i molt a allò que fan tots els dies els seus socis de l’extrema
dreta, que és tractar d’enfangar el debat que en aquesta
noble seu… (aplaudiments) parlant només de procediments
judicials i parlant… (veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.
Disculpe la interrupció. (Veus)
Senyories, per favor!
Senyor David García, no està vosté en l’ús de la paraula!

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
El temps, el temps.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Perdó.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
…parlant només de procediments judicials i tractant d’instrumentalitzar-los per a fer l’única cosa que a vostés els interessa i que els ha interessat al llarg de tots aquests mesos.
Perquè a vostés no els ha interessat en cap moment la situació d’eixa menor ni els problemes que patixen els menors
als centres públics. A vostés l’únic que els ha interessat és
guanyar vots. I saben per què instrumentalitzen els procediments judicials i aquest tipus de situacions? Perquè no tenen
projecte, perquè són un erial. Li ho ha dit abans el vosté el
conseller. Un erial, senyor Castelló. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control. La pregunta que, en
nom del Grup Parlamentari Compromís, realitzarà el portaveu adjunt il·lustre diputat Vicent Marzà, donada la malaltia
de la síndica.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Marzà Ibáñez:
Gràcies, senyor president.
Vull començar aquesta intervenció desitjant la ràpida recuperació de la nostra síndica, que és qui deuria estar ací, i no
jo, substanciant aquesta pregunta.
I començar amb un agraïment a dos dones, a dos donasses valencianes. Primer de tot, a la nostra companya i amiga
Mónica Oltra. Gràcies, companya, per la teua generositat
deixant-te la pell per millorar la vida dels més vulnerables.
Gràcies per fer possible que hi haja un govern d’esquerres
en este país que millore la vida de tantíssima gent. Gràcies
per donar exemple que no tots som iguals, que som capaços de posar per damunt de tot els interessos col·lectius
i seguir treballant per la vida de les persones vulnerables.
Gràcies també per fer un pas al costat per a fer-ne deu cap
endavant. Gràcies perquè ací estarem esperant-te, al teu
costat, perquè quan este mal son acabe pugues tornar amb
més força que mai per a seguir millorant la vida de la gent.
Gràcies, companya Mónica Oltra. (Aplaudiments)
Gràcies… –deia dos donasses valencianes– gràcies, companya, vicepresidenta Aitana Mas. Gràcies per acceptar
aquest repte, gràcies per fer-ho en una situació tan difícil i gràcies per afrontar aquest repte. Estem segurs que
així serà i tens tot el suport de tot Compromís per a fer-ho,
i ho sabem, perquè ho faràs molt bé. I estarem sempre
al teu costat. Gràcies i ens tens per al que necessites.
(Aplaudiments)
President, companyes i companys, deia, el Botànic és més
necessari que mai. És més necessari que mai i tenim una
responsabilitat enorme davant la situació que està vivint el
nostre poble, davant d’una situació en la qual cada vegada
a més gent li costa arribar a final de mes. Les polítiques que
milloren el dia a dia de la nostra gent són més necessàries
que mai, són més vigents que mai.
Necessitem seguir sent eixa illa de certesa que hem sigut en
aquest oceà d’incertesa a cada valencià i valenciana durant
set anys. Hem de continuar sent-ho durant molts més anys.
I per a fer això, companyes i companys, amigues i amics, hem
pogut demostrar que l’única manera és governar en coalició,
que l’única manera és governar la diversitat del nostre poble
en coalició, arribant a acords, dialogant, cohesionant-nos i
posant per davant la vida de totes i cadascuna de les persones que formen el nostre xicotet país, posant per davant la
majoria social treballadora d’este país per a millorar les seues
vides cada dia. I això és el Botànic i això és el que anem a

