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La senyora Quiles Bailén:
Señora Oltra, ¿de verdad (inoïble) ... mi grupo lecciones de
estado de derecho? ¿Usted, señora Oltra? ¿De verdad?
(Aplaudiments)
Señor Puig, ¿que no hacemos propuestas? Casi 1.000 en
presupuestos. ¿Cuántas nos aceptaron? Pues no sé si diez.
Y entre las que hicimos, por ejemplo, fue la creación de la
comisión de investigación de las ayudas a su hermano. Esa
propuesta la hicimos y tampoco nos la aceptó. Recuerde.
(Aplaudiments)
En cuanto a propuestas concretas para el desempleo femenino, hicimos varias también en la comisión de igualdad y
tampoco nos tomaron ni una. Para las mujeres rurales, hicimos, y no nos tomaron ni una.
Y el problema es que el desempleo está cinco puntos por
arriba el femenino que el masculino. El problema es que en
mi provincia, la de Alicante, más del 60 % de desempleadas
son mujeres. El problema es que el 70 % de empleadas en
tiempo parcial en Castellón, según la dirigente de Comisiones
Obreras, son mujeres. Nos tienen haciendo el cuidado familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos plazas de residencia para
atender a nuestros mayores y dependientes.
Su trabajo es crear esas plazas. No pagarnos para que
nos quedemos en casa, que es lo que a ustedes les gusta.
(Aplaudiments)

Pàg. 1373
La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Moltes gràcies.
Mire, vosté sap que n’hi ha una comissió precisament de lluita
contra la bretxa salarial. Se parla molt... –sobretot el seu
grup– se parla molt del sostres de cristall, però per a nosaltres l’acció fonamental d’este govern –des de també economia sostenible, des de la conselleria d’igualtat– és precisament atendre el que són els pisos de fang. D’eixos vostés no
parlen molt. Que és que efectivament el 80 % dels salaris
per baix de 12.000 euros anuals són de dones. I això és en el
que s’està treballant. I en la nova llei d’igualtat eixe serà un
element fonamental.
L’element fonamental en la llei d’igualtat, més enllà del que
són els equilibris en la representació, no només en la política,
en les institucions, sinó també en les empreses, en el món
econòmic, etcètera, serà la lluita contra la feminització de
la pobresa. Per precisament que quan parlem d’això la gent
seguidores de vostés el que diu és que mos hem inventat este
terme de la feminització de la pobresa, que això no existix.
Facen-se vore les seues contradiccions perquè l’element
central de la llei d’igualtat serà precisament com se redistribuïx la riquesa. Mesures que hem pres: famílies monoparentals, exempció del copagament farmacèutic, mesures fiscals.
La major part de famílies monoparentals són les dones i
els seus fills, perquè la feminització de la pobresa també és
arrossegar la feminització de la infantesa.

Trabajen para que tengamos escuelas infantiles y podamos
dejar a nuestros hijos, porque no tenemos la suerte, como
la señora Montero, de poderlos llevar a una fiesta (inintel·
ligible) ... todos los días al trabajo. Ojalá la tuviéramos, que nos
encantaría, señor Puig.

Mesures que hem pres: la renta valenciana d’inclusió,
complementar les pensions no contributives. Això
en Andalusia vostés no ho fan. Ni en Madrid tampoc.
(Aplaudiments) Mesures que ja seran dret.

El senyor president de les Corts Valencianes:

I totes eixes mesures... totes eixes mesures van a ser el gruix
de la nova llei d’igualtat a la qual jo a vosté, que li veig que té
interés, la convide a participar activament en eixe...

Moltes gràcies.
El senyor president de les Corts Valencianes:
La senyora Quiles Bailén:
Mi pregunta es: ¿qué van a hacer ustedes para mejorar la
ratio de mujeres que reducen la jornada laboral para dedicarse a los cuidados familiares? O lo que es lo mismo, ¿va a
hacer por fin algo este Consell para reducir la feminización
de los cuidados familiares?

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Li contestarà la vicepresidenta del Consell. Té vosté la
paraula, senyoria.

Continuarem ara la sessió de control. Ara, la pregunta
de control que formula el síndic del Grup Parlamentari
Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri.
Quan vosté vullga, senyoria.
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El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, president.
Senyor Puig, hui des de Compromís volem saber com
valora el Consell la confessió del saqueig de Radiotelevisió
Valenciana amb motiu de la visita del papa per part de les
trames vinculades al govern del Partit Popular.
Dilluns que ve comença el juí en l’Audiència Nacional, per
una part només dels diners que es van furtar amb motiu de
la visita del papa. 23 persones, 12 empreses acusades, entre
elles: l’exdirector de Radiotelevisió Valenciana, el senyor
Pedro García; les empreses de la Gürtel, amb Correa y El
Bigotes; l’exvicepresident de Repsol, Ramón Blanco Balín,
com a presumpte blanquejador de comissions corruptes, i
Cotino, que és el perejil de todas las tramas.
I esta és només una part del que van furtar, perquè n’hi ha
una altra causa oberta, que està en procés, per la qual es
jutgen els diners desviats a través de la fundació que va organitzar este gran evento de la espiritualidad.
I no deixa de sorprendre, fins i tot quan ja ha passat un temps,
com la corrupció del Partit Popular no tenia límits ni davanteres, igual els tenia furtar de les ITV o del Pla eòlic que dels
diners als xiquets del Tercer Mon. Igual furtaven d’una depuradora que de la visita del representant de Déu en la terra.
I en mig de moltes d’estes trames, com deia, estava el senyor
Cotino, el màxim representant, el màxim exponent del que
li deien el sector democristiano del Partit Popular, recorden?
Alguna diputada també deia que era un gran exponent d’eixe
sector, ara segurament si li preguntem diria «no me consta».
Democristianos eren, però demòcrates poc i de la Bíblia o de
l’Evangeli encara menys.
A mi sempre m’ha cridat l’atenció com ara alguns són experts
en utilitzar textos mil·lenaris per atacar els drets de les dones
o de les persones LGTBI, però en canvi no li fan cas a la Bíblia
per a fer algo tan bàsic com no furtar als altres. (Aplaudiments)
No feien cas a allò de «no furtareu, no mentireu ni us defraudareu els uns als altres», Levític 11. O allò de «no acceptaràs
suborn, perquè el suborn tanca els ulls dels savis i corromp
les paraules dels justes», Deuteromi 16. Ni hi havia manament
ni versicle que frenara el Partit Popular en aquell moment a
l’hora de furtar-nos els diners als valencians i les valencianes. I ací estem, en 2020, intentant recuperar tots els diners
que ens van furtar. Va ser un dels compromisos del Botànic,
recuperar els diners desviats de les trames de corrupció. Si
no m’enganye ja hem recuperat 6 milions d’euros. I amb tots
estos processos judicials podríem arribar fins i tot als 70
milions d’euros.

Pàg. 1374
pantalles gegants per a la visita del Papa. Més de 7 milions
d’euros en només una factura. Per a contemporaneitzar-ho
ho podíem comparar amb l’actual pressupost de la corporació, això suposaria un 15 % de l’actual pressupost de la corporació. I encara tenen la poca vergonya de dir que la corporació actual té molt de pressupost, quan ells es gastaven només
en una factura el 15 % d’eixe pressupost i van deixar un forat
de 1.200 milions d’euros. (Aplaudiments)
Ara entenc, ara entenc per què diuen que l’actual model no és
el seu model, ells no eren de fer concursos per a triar la direcció general, ells eren més d’agafar el secretari de comunicació de Camps i el posaven allà a dedazo, i després desviaven
els diners de la tele a les seues trames de corrupció. Eixe és el
seu model i eixe és el model al que voldrien tornar.
I com li dia, senyor Puig, este dilluns comença el judici. Es
parla d’un possible acord amb la fiscalia, on ja s’ha confessat
gran part de les coses que hui li acabe de dir, i s’han confirmat
pels empresaris. I jo el que espere és que, a banda de conéixer la realitat, puguem recuperar una part d’eixos diners que
ens van furtar.
I miren, ja que estem parlant d’un tema tan a prop de la dignitat, com és la visita del Papa, m’agradaria acabar amb una
profecia d’Isaïes, que en algun moment els pot semblar a
vostés, senyories, que pot parlar, pot estar parlant dels valencians i de les valencianes. «Els teus governants són rebels i
còmplices dels lladres, tots estimen el suborn i van darrere
de recompenses. No fan justícia a l’orfe ni arriba a ells la
causa de la vídua». Afortunadament els valencians i les valencianes som amos del nostre destí i ja vam dir que ja estava bé
de còmplices de Iladres i d’aquells que estimen el suborn.
Ara el que cal és recuperar els diners que ens van furtar,
perquè ara sí, senyor president, es destinen els diners a allò
que més importa, que és millorar la vida de les persones.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada.
Quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

I aquells que diuen que hem de deixar de parlar de corrupció, que això és cosa del passat, ho tenen molt fàcil, que li
diguen als seus excompanys que ens tornen tots els diners.
(Aplaudiments)
Mentrestant nosaltres continuem treballant per a recuperar
fins a l’últim cèntim que ens van furtar.
En este cas estem parlant de més de 3 milions d’euros
desviats d’un contracte de més de 7 milions d’euros en

Moltes gràcies, senyor Ferri.
Jo voldria començar esta resposta a la seua pregunta fent
referència a també el que significa la indignitat moral d’allò
que estava al voltant d’eixa visita (aplaudiments) que fou el
tractament a les víctimes del metro. (Aplaudiments) Este dia
3, finalment l’Associació de Víctimes del Metro va convocar
l’última concentració. I jo vull hui ací, una altra vegada, demanar perdó a les víctimes, en nom de la Generalitat, i al mateix
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temps donar-li tot el reconeixement a aquelles persones que
han estat durant tants anys defensant la dignitat de tot el
poble valencià. (Aplaudiments)
Com sap vosté, senyor Ferri, ha estat una de les principals
conseqüències dels vint anys de govern del Partit Popular,
d’eixa situació d’hipoteca reputacional. Durant els darrers
anys el que hem estat sobretot junts la societat valenciana,
en el seu conjunt, fent un esforç per alçar eixa hipoteca reputacional que tant ens havia ferit als valencians.

Pàg. 1375
dret d’emissió d’una pel·lícula sobre el Papa que costà un
milió d’euros.
Així mateix, l’empresa VAERSA, l’empresa VAERSA, prestà
serveis per 600.000 euros que la fundació mai va pagar. Per
esta causa van donar explicacions en els jutjats pels responsables de VAERSA d’aquella època. És molt trist vore com fins
la visita del Papa va ser convertida en un esdeveniment més
de la corrupció. Que mai més torne a passar i que la justícia
faça el que cal: justícia.

Vosté mateix i el seu grup van fer un treball important per tal
de desemmascarar eixes pràctiques corruptes juntament amb
altres grups i moltes altres persones que en aquell moment
van ser insultades, vilipendiades absolutament, ací mateix, en
aquestes sessions de control, absolutament denigrants.

Gràcies. (Aplaudiments)

És cert que des de 2015 han canviat molt les coses, ara vivim
en un entorn d’estabilitat, d’honradesa i diàleg, malgrat les
dificultats. I el que hem fet des de les Institucions és intentar
posar un sistema que done transparència a l’acció de govern.
Disposem d’una conselleria dedicada a la transparència i a la
qualitat democràtica, també de l’Agència Antifrau, per tal que
no se produïsquen diàriament cap tipus de situacions com les
del passat.

Moltes gràcies, president.

Li deia que estem alçant junts esta hipoteca reputacional,
però queda una enorme ressaca d’aquells temps. I la ressaca
està ahí, efectivament, en forma de moltes peces obertes en
els jutjats. Precisament esta setmana que ve, com vosté deia,
comença el judici per un dels casos dels espolis més flagrants,
que és aprofitar la visita del Papa per a robar. Efectivament
és molt dur, però aixina ha estat. I per això nosaltres volem,
des de la tristesa del que va passar, que finalment acabà
repercutint en tota la Comunitat Valenciana, les trames
corruptes vinculades a este passat no respectaven res.
En relació, per tant, a la pregunta que vosté fa i al plantejament que vosté fa, li he de dir, li he d’indicar que, d’acord amb
allò que vosté diu, l’eix central és la recuperació dels diners
per als valencians i per a les valencianes, allò que va desaparèixer de les arques públiques.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuem amb la sessió de control, ara en la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Muchas gracias, presidente.
Buenos días, presidente. Vicepresidentes y miembros del
Consell.
Las mal llamadas leyes de violencia de género han demostrado ser totalmente ineficaces porque vemos como sigue
habiendo mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. ¿A qué mujeres protege su ley de violencia de género?
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Hem treballat des del principi per la recuperació de tots els
fons desviats en este cas, que, segons la instrucció judicial,
ascendeix a 3,2 milions d’euros en el contracte de les pantalles a les que vosté feia referència i que pagà precisament
Canal 9, eixe Canal 9 que acabà tancant amb un deute de
1.200 milions d’euros.
Per això els vull dir que qualsevol acord de conformitat dels
acusats amb la fiscalia passarà per part de la Generalitat
pel reconeixement de la culpabilitat i per la devolució dels
diners. (Aplaudiments) Si no es complixen eixes dos condicions, la Generalitat es va a personar en estos casos no donarà
el seu vist-i-plau.
Senyor Ferri, la visita del Papa fou un cas paradigmàtic de
com les trames corruptes saquejaven l’administració pública.
Tot el sector públic, tot el sector públic va passar per caixa.
Canal 9, la Societat gestora per a la imatge estratègica,
CACSA, VAERSA, tots van passar per caixes.
Totes les empreses públiques pagaren coses, com el lloguer
d’un helicòpter, la il·luminació dels actes, la seguretat o el

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:
Senyor president.
Señora Vega, en primer lugar, hacer referencia a la ley de la
que usted habla, que es la 7/2012, del 23 de noviembre, integral contra la violencia de la mujer. Y tengo que recordarle
que esta ley, como todas las leyes en el ámbito de la comu·
nitat, es una ley que afecta a todos los ciudadanos y a todas
las personas. Por tanto, es una ley que defiende a todas las
mujeres.
Fue una ley fruto del consenso de todos los grupos parlamentarios de estas Cortes. Una ley, por tanto, que no se puede
apropiar nadie, que no es de ningún partido, que es de todos.

