Número 25 ¦ 20-02-2020
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 20 de febrer
de 2020. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 15.
Segona i darrera reunió.

Pàg. 1227
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
A la pregunta formulada, contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt bon dia, senyories.
Molt bon dia a totes i a tots.
Moltes gràcies al mitjans gràfics.
Molt bon dia, senyora Bonig.
Senyories, anem a continuar el nostre treball. Es reprén la
sessió. (El president colpeja amb la maceta)

Compareixença del president del Consell per a respondre les
preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana
formulades pels grups parlamentaris (RE número 14.648,
14.647,14.652, 14.651 i 14.650)

Vull encetar esta sessió rebutjant l’assassinat masclista de
Moraira. (Aplaudiments)
La mort d’Alina ens ha de comprometre més en el combat
front al terrorisme masclista, hem d’estar més units que
mai, fugint de qualsevol cobertura ideològica que empare el
masclisme, dones i homes units per la dignitat.
Pel que fa a la seua pregunta, senyora Bonig, crec que la coordinació del govern avança moderadament, com sempre satisfactòria. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Punt nové 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 parlamentaris.

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

Coneixen vostés el procediment. Sense més dilació, li done la
paraula a la síndica del Grup Parlamentari Popular, il·lustre
diputada Isabel Bonig.

Per acabar de concretar la pregunta de control, té la paraula
la síndica del Grupo Parlamentario Popular.

La senyora Bonig Trigueros:

La senyora Bonig Trigueros:

En tan solo nueve meses usted ha conseguido una gran gesta,
no hay ni un solo departamento de la Generalitat valenciana
que no tenga un lío o que esté metido en un caos de gestión.

Progresamos adecuadamente.

A su gobierno le falta pulso, le falta agenda política. Muchos
«ximoanuncios» carentes de contenido y sobre todo de dotación económica.
Y mientras ustedes viajan, cobran y enchufan, los valencianos padecemos, sufrimos y esperamos. Esperamos listas de
espera en sanidad interminables, a pesar de que las maquillen. Esperamos ahora más que nunca los trenes de cercanías, en el 2019 catorce veces más de cancelaciones que en
el 2015, y no los oigo reivindicar. Escuchamos y esperamos
las ayudas del campo, que ustedes prometieron, que ustedes
tienen responsabilidad, y no llegan. Esperamos las inversiones en la costa valenciana, que no llegan. Y esperamos sobre
todo el cambio del modelo de financiación y la reclamación
del IVA que ha desaparecido del argumentario político.
Por eso le pregunto, señor Puig, cómo valora la coordinación
de los distintos departamentos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Mire, señor Puig, mientras usted habla de los casos de corrupción de hace veinte años, que me parece muy bien, yo le voy a
hablar de las veinte investigaciones abiertas a sus hermanos.
Mire, investigaciones por, presuntamente: haber defraudado
800.00 euros a los valencianos; por duplicar facturas y haberlas presentado al menos en tres administraciones diferentes;
por cobrar subvenciones de Labora para contratar personal y
que han ido a fines distintos, y Dios sabe quién a contratar a
quién, que luego lo sabremos; por falsificar audiencias. Y todo
esto ha pasado sin que su gobierno haya hecho absolutamente
nada. Perdón, el gobierno de Compromís sí, el señor Climent y
el señor Marzà han actuado.
Y éste su verdadero problema. Su problema está resumido en
la famosa frase que una testigo dijo, un testigo, ante la fiscal
anticorrupción: «cuando Ximo gobierne nos vamos a forrar».
Y mire, por mucho de ustedes descuelgue el teléfono y enreden, al final la verdad siempre sale a la luz. ¿Verdad, señora
Bravo? No es que le diga yo a usted que descuelga el teléfono y enreda, sino que usted, igual que yo, sabe que al final
la verdad se sabe.
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Pero mire, señor Puig, deje de cortinas de humo, dígale a los
valencianos cómo va a resolver sus problemas de ahora, no
los de hace veinte años. Salga a la calle y dígale a los valencianos que su presidente, con el dinero de todos los valencianos,
va a poner en los presupuestos del 2020 dinero para el Plan
de cercanías de Barcelona, para el acceso ferroviario y viario
sur del puerto de Barcelona. ¿Y el puerto de Valencia para
cuándo, señor Puig?

La senyora Bonig Trigueros:

Explíquele a la gente de Torrevieja y Orihuela que no van a
poder acceder a la función pública valenciana por el requisito lingüístico. Claudicaron frente a Compromís. Explíquele
a los parados, a los dependientes que no cobran, a los centros
especiales de empleo, 9.000 empleos de discapacitados, de
personas que sufren, que ustedes no pagan mientras enchufan a 330 y crean organismos y asesores. 25 asesores tiene
usted.

Lo he intentado todo, señor Puig, y usted me desprecia. No pasa nada, el PP hace lo que usted como presidente de la Generalitat debería hacer y no hace, señor Puig.
(Aplaudiments)

Mire, señor Puig, es que usted ha intentado vivir de las rentas
y cuando vienen los problemas y se para la inercia ustedes
no tienen proyecto. Usted ha tirado, ha bajado los brazos, y
cuando el capitán baja los brazos toda la tripulación baja los
brazos y cada uno hace lo que quiere. Están paralizados.
Señor Puig, no para de hablar de diálogo, de consenso. ¿Con
quién? ¿Con la extrema izquierda, de Podemos? ¿Con los
nacionalistas? ¿Con los que quieren romper consensos constitucionales? Porque esos son sus socios y los ha elegido
usted y el señor Sánchez.
Mire, se puede hablar con todo el mundo menos con el
Partido Popular, de hecho ni me ha saludado esta mañana, es
usted un poco maleducado. (Veus)

Tranquilidad, es que es un poquito machista. (Rialles)
«El PP insiste –me envió al corral, me llamó indigna y miserable desde aquí– en un gran pacto que Puig rechaza». Y sobre
todo «Bonig negocia con las autonomías del PP a petición de
Puig para cambiar la financiación».

Mire, aproveche la coyuntura, que Ábalos tiene otros problemas más graves que desbancarlo a usted de la secretaría general. Aproveche la coyuntura política. Reclame al
gobierno de Sánchez algo, un poquito, alguna cosa, solo un
poquito.
Mire, señor Puig, usted no es un presidente agotado, ustedes
es un presidente caducado, usted y su gobierno, no puede
hacer nada.
Así que, compañeros, la legislatura está acabada. Transitarán
estos años, pero no resolverán los problemas de los valencianos. Hagamos nosotros de una València vendida, una
València que llora, hagamos nosotros de una València que
solo sabe suplicar, una València que sabe exigir y reivindicar.
Porque sí, solo el PP sabe, quiere y puede.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories!
La pregunta serà acaba de contestar pel president del
Consell.
La senyora Bonig Trigueros:

Senyories, demanaré silenci perquè puguem escoltar la
resposta.

Ni quiere que le llame. ¡No hay ningún problema!
(Aplaudiments) Llevó desde el 2016 ofreciéndole un pacto.
El senyor president del Consell:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, per favor!

Senyora Bonig, jo sí que l’he saludat quan he arribat, li he dit
«senyora Bonig». Però, bueno, en qualsevol cas la salude ara.
Bon dia, senyora Bonig. (Rialles i aplaudiments)

La senyora Bonig Trigueros:

Mire, en relació a tot el que ha dit, l’únic que he de dir-li és
que, efectivament, la veritat sempre serà. Ens ha costat molt
saber la veritat, però ja sabem la veritat. I jo no he vingut ací a
parlar de la corrupció del PP.

«Puig se enroca en el plurilingüismo y Bonig le ofrece un gran
pacto por educación». «El PP –por favor, señores…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor!

Però el que li vull dir és que les coses són com són i la realitat és que nosaltres anem de viatge, sí, en empresaris per a
intentar obrir negocis, per a intentar que la societat valenciana se situe allà on pertoca. Vostés també anaven de viatge
a menjar llagosta. (Aplaudiments)
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Mire, li vull dir, respecte a algunes de les qüestions que ha
plantejat, respecte a la Llei de funció pública. La Llei de la
funció pública és una llei molt important per a la Comunitat
Valenciana, és una llei que vol adequar la funció pública valenciana al segle xxi, modernitzar l’administració, renovar capital
humà, protegir la societat sobre possibles casos de corrupció.
I sí, efectivament, equipar el dret dels valencianes i de les
valencianes a poder-se expressar en els ciutadans en la llengua que ells lliurement vullguen, perquè eixa és la qüestió
fonamental. El problema, el subjecte són els ciutadans i les
ciutadanes, no els funcionaris de l’administració pública. I per
això nosaltres hem fet... Sap el que fet? Hem fet exactament
el mateix que tenen totes les comunitats autònomes espanyoles que tenen dos llengües. Hem estat els últims, perquè
durant vint anys vostés han estat incapaços de garantir els
drets dels valencianoparlants. (Aplaudiments)
M’agradaria saber que el que és bo per a Galícia no és bo per
a la Comunitat Valenciana. Com és possible que en Galícia
el Partit Popular haja acceptat una llei d’estes característiques i ací no? Per què? Quin és el problema? Per què odien
tant el valencià? Eixa és la qüestió. No entenc quin és l’altre
problema.

Pàg. 1229
Però, mire, allò que passava i el que passa. A 30 de novembre del
2019, el deute de la Generalitat amb els ajuntaments ascendia a
58 milions, el 9,4 % de l’impost pressupostat. A 30 de novembre
del 2014, eixe deute era de 207 milions, un 145 % més.
Per tant, mire, nosaltres anem treballant, anem avançant
com avança esta societat i, vostés, al de sempre, i vosté continua aixina. Jo li aconsellaria, però no li aconselle res, que
canviaren d’agent publicitari, perquè continuant aixina, de 31
a 19 i de 19 a..., ja vorem. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Té la paraula la il·lustre diputada María José Catalá. Demane
silenci, senyories, per a escoltar la pregunta.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Catalá Verdet:
Per una altra banda, és veritat que hi ha qüestions que han
de vore en situacions importants per a la ciutadania. Entre
d’altres, una d’elles per a nosaltres és el desenvolupament i
la combinació entre el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat. En eixe sentit sempre hem pensat que el fonamental és que hi haja diàleg, que el fonamental és que hi ha la
possibilitat d’harmonitzar allò que ha de vore en el creixement econòmic i en la sostenibilitat. I en eixe treball de
diàleg en estos mesos, vull anunciar-li avui que, respectant
el marc de diàleg, respectant els criteris tècnics, l’autoritat
portuària de València, demà, en el marc de la resposta a les
al·legacions presentades al projecte d’ampliació del nord de
València, acordarà la modificació del disseny original presentat, de manera que es renuncia al dragat del canal d’accés i a
la prolongació del dic d’abric. Estes eren dos de les objeccions
principals al projecte fonamental en la nova petició d’una
segona declaració d’impacte ambiental.
Crec que és un avanç substantiu. Definitivament ho hauran
de dir els tècnics, que són aquells als que efectivament els
correspon. Però, en qualsevol cas, el nostre treball serà
sempre que el creixement econòmic i la sostenibilitat vagen
de la mà.
Pel que fa a algunes altres qüestions que vosté ha plantejat
ací respecte a quins pressupostos volem de l’Estat, tindrem
ara prompte una oportunitat. Vostés ja van perdre la gran
oportunitat en 2019. Moltes de les qüestions a què està fent
referència, com ara les rodalies, s’hagueren substanciat molt
positivament, perquè hi havia 300 milions en el pressuposts
del dèneu, (aplaudiments) i vostés van votar que no! Van votar
que no! I, per tant, eixa és la qüestió. La qüestió és que no
podem dir una cosa i fer sempre la contrària.
I respecte a les qüestions eixes que vosté va plantejant
també per ahí dels deutes dels ajuntaments, per exemple,
és molt curiós. En estos dies d’absència també he vist que li
preocupen ara els ajuntaments. Què llàstima que no s’hagen
preocupat dels ajuntaments durant vint anys en els quals no
van haver fons de cooperació.

Gràcies, senyor president.
Señor presidente, hoy sus propios mandamientos y sus
lecciones les han acorralado a ustedes en el callejón de la
coherencia. Sus líneas rojas bailan la «yenka» y, ustedes,
aunque no se soportan, sí que se tapan bien las vergüenzas
políticas, aunque para eso haya que hipotecar la dignidad.
¿No es hipotecar la dignidad, señor presidente, que a su
partido le diga la vicepresidenta, «entre la aritmética y la
ética yo me quedo con la ética», y usted hoy no defienda con
gallardía que no se han defendido bien los intereses en los
centros de menores, que hay una prevaricación y un muerto
y cero responsables, que hay una estafa y que hay que
defender el puerto de Valencia y no defender el puerto de
Barcelona? (Aplaudiments)
Mire, señor presidente, le voy a decir una cosa. A mí me
espetó la vicepresidenta una frase muy clara: «¿Por qué
están ustedes con los maltratadores y no están con los menores víctimas de los abusos sexuales?» ¿Ustedes creen que
su gobierno ha actuado responsablemente en el caso de la
menor del centro de menores de Segorbe, de…, de la vicepresidenta, implicada la vicepresidenta? En el de Segorbe, ustedes sí quisieron actuar correctamente, pero, ¿qué ha pasado
ahora? ¿Saben ustedes que son los padres y las madres de esa
menor? ¿Quién creyó a esa menor?
Les digo a ustedes hoy, claramente, ¿por qué se ponen al lado
de los abusadores y no de los menores vulnerables? ¿Por qué
hoy se ponen ustedes del lado del abusador? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el conseller d’hisenda.
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Senyories, demane silenci per a escoltar la resposta del
conseller a la pregunta formulada... (Veus) Volen fer el favor
de callar, senyories? No està vosté en l’ús de la paraula. No
estan vostés en l’ús de la paraula.

Pàg. 1230
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Creia, sincerament, que allò fou una eixida de to per part d’una
diputada, però veig, pel que estic escoltant ací, que no és d’una
diputada; pràcticament és de tot el grup parlamentari.

Respon col·lectivament el Consell, d’acord amb el reglament.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Disculpe la interrupció, conseller.
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies, conseller. (Veus)
Gràcies. (Veus i rialles)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon, conseller.

Senyories… Senyories!, escoltarem en silenci… (Veus)
Senyories, escoltarem… Senyories, per favor! Senyories,
escoltarem en silenci el senyor Barrachina. (Veus) Escoltarem
en silenci el senyor Barrachina.
Senyories, per favor… (Veus) Senyories… Senyories… (Se sent
una veu que diu: «Quita el orden.») Senyories, per favor… (Veus)

Disculpe la interrupció, conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies, president.

Pot continuar la sessió de control guardant silenci i escoltant l’orador que està en l’ús de la paraula? Si alguna persona
ha de dir-se alguna qüestió sense estar en l’ús de la paraula,
per favor, que abandone l’hemicicle. I escoltarem en silenci
el senyor Barrachina. Escoltarem en silenci el senyor
Barrachina. Escoltarem en silenci la pregunta que formularà
el senyor Barrachina.

Porte ja quasi cinc anys en este parlament com a conseller i
poques vegades he vist tanta misèria moral com l’altre dia quan
se ficaven amb la presidenta en la seua condició… (aplaudiments)

Quan vosté vullga, senyoria… Un segon… Escoltarem el
senyor…

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor Barrachina Ros:

Senyories, per favor... Senyories, per favor.

Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor presidente.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
...i continuen. Esta dreta per civilitzar en què mos ha tocat
conviure, per civilitzar, com a mínim pel que diuen en este
parlament, que no tenen línia roja, no tenen línia roja; se
posen en la part més..., de femer que se pot fer en la política. I,
en este cas, que la senyora Catalá ha plantejat, que vol estirar
d’un fil que no té fil, no té fil, perquè... (Veus) (Se sent una veu
que diu: «Cogía su mano (inintel·ligible) ...»)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories... (Se sent una veu que diu: «Ya ha salido Zaplana,
¡hombre!»)

No es mi grupo. Es la unanimidad del tribunal y la presidenta
del tribunal quien pidió perdón a la niña esposada por la doble
victimización que estaba sufriendo. No es mi grupo, fue un juez.
(Aplaudiments) Fue un juez, fue un juez el que determinó una
orden de alejamiento en 2017 de alguien que abusaba y se le
permitió estar en un colegio tutelado por ustedes (aplaudiments)
¡durante dos años y medio! No somos nosotros. Son los jueces.
Y sí somos nosotros, como le ha preguntado Isabel Bonig al
señor presidente, qué hace con las cercanías. Estaba sentado
ahí hace justo cuatro años, cuando el señor Puig decía eso
de, «esto es un caos, esto es insostenible y le pido a Mariano
Rajoy las competencias de cercanías», cuando habían 14 veces
menos de incidencias, 500, muchas. Hoy, 7.600. Y ahora ya
ejerce las cercanías en Marruecos. Se ha ido a montar cercanías a Marruecos. ¡Hombre!, si tiene el secreto usted, cuénteselo a Ábalos, que está ejer… Señor presidente…

Senyories, podem escoltar en silenci i respecte la contestació del conseller? (Veus) Podem escoltar en silenci la resposta
del conseller?
El senyor president de les Corts Valencianes:
Disculpe la interrupció, conseller.
Per favor!

Senyories… Senyories! (Se sent una veu que diu: «És que el que no
pot ser és que només (inintel·ligible) ... a una banda. Sempre igual.»)
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El senyor Barrachina Ros:
Si usted tiene el secreto, señor Puig, para arreglar las cercanías de Castellón, de Valencia y de Alicante, dígaselo a su
homólogo Ábalos, que está ejerciendo de espía internacional
con el asesor, el nuevo consejero, (veus) el flamante consejero
de Renfe, Koldo García...
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president de Renfe, quan vostés governaven, li va demanar
algun tipus de compensació als usuaris per les incidències de
les rodalies de València-Castelló per la construcció del tercer
fil, i la resposta va ser «no». El Govern d’Espanya compensarà, a partir de l’1 d’abril, els usuaris per les cancel·lacions o
supressió de més de quinze minuts. (Aplaudiments)
Dos diferències. La reivindicació continua. El que no fem és
partidisme, com vostés sí que fan. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor!

El senyor president de les Corts Valencianes:

Finalitze vosté, senyor Barrachina. (Veus)

Moltes gràcies, senyor conseller.

El senyor Barrachina Ros:

Senyories, passarem a la següent pregunta de control. Ara,
la que formula el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos,
l’il·lustre diputat Antoni Cantó.

…dedicados al desmantelamiento de las cercanías aquí y de la
riqueza de Venezuela…
El senyor Cantó García del Moral:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor Puig, ¿qué tiene el señor Torra que no tiene usted? (Rialles)

Moltes gràcies.
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor Barrachina Ros:
Ejerza su competencia y reclame, señor presidente, mejores
cercanías para los valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, recorde que la pregunta al president del Consell
es, «¿qué acciones está llevando a cabo el molt honorable
president de la Generalitat valenciana para que los ciudadanos valencianos tengan los mismos recursos que los ciudadanos residentes en otras comunidades autónomas?».
Li contestarà la pregunta formulada el president del Consell, que
ja està en l’ús de la paraula, i escoltarem en silenci la resposta.

Moltes gràcies, senyor Barrachina, moltes gràcies. (Se sent
una veu que diu: «Muy bien.»)
El senyor president del Consell:
Contestarà el conseller d’obres públiques, transport…(Se
sent una veu que diu: «Te he dedicado medio minuto de tiempo.»)
(Rialles) Tot i que el té d’esquenes, però…, escoltarà la
resposta…
Quan vosté vullga, conseller.
El senyor conseller de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat:
Li diré a la síndica del grup Popular que lo ha intentado todo.
Per descomptat, el que no ha intentat és buscar la moderació
i l’educació en esta cambra. (Se sent una veu que diu: «Molt bé.»)
(Aplaudiments)
Tornant a l’àmbit de les rodalies, és de veres que la situació
actual no és satisfactòria, però també és de veres que hem
d’analitzar per què hem aplegat a esta situació. Doncs, ho
vaig a dir, quan governava el Partit Popular no es va comprar
ni un sol tren de rodalies en tota Espanya, ni un sol.

(Inoïble) ... Cantó, más allá del reglamento yo creo que está
bien, ¿no?, esto de la improvisación respecto a una cuestión
que creo que sí que nos lleva a hablar de cuestiones importantes porque, efectivamente, si lo que usted cuando está
planteando esta pregunta quiere decir que el gobierno valenciano va a dejar en algún momento de reivindicar todo aquello que el gobierno valenciano, en favor de la sociedad valenciana, tiene que reivindicar, ya le digo que, efectivamente,
eso nunca va a ser así. El gobierno valenciano siempre va a
reivindicar aquello que merecen los valencianos y las valencianas. (Aplaudiments) ¡Por supuesto! Y no vamos a admitir
que en ningún caso haya ningún privilegio que se establezca a
partir de cualquier diálogo necesario.
Yo, con el señor Torra, pues, efectivamente, tengo algunas diferencias. Una de ellas, fundamental, es el sentido de estado.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:

En segon lloc, 50 milions d’euros l’últim pressupost del
govern de Rajoy; 300 milions d’euros el govern del 2019 que
vostés van votar en contra. (Aplaudiments) I és més..., i és
més..., recorde, per allò de defensar els interessos dels valencians, que el president de La Generalitat es va reunir amb el

Moltes gràcies, president.
Acabarà de concretar la pregunta, el síndic del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

