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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 26 de 
setembre de 2018. Comença la sessió a les 10 hores 
i 32 minuts. Presideix la vicepresidenta primera de 
les Corts, senyora Carmen Martínez Ramírez. Sessió 
plenària número 82. Primera reunió.

La senyora vicepresidenta primera:

Bon dia .

Anem a iniciar la sessió .

Pregaria als senyors diputats i diputades que ocupen els seus 
escons i als mitjans de comunicació, agrair-los el seu treball, 
els demanaria per favor que ocupen també el seu lloc .

S’obri la sessió . (La senyora vicepresidenta colpeja amb la 
maceta)

Pel fet de tractar-se de la primera sessió ordinària de ple 
després del debat de política general, i d’acord amb l’article 
59 del reglament, he de comunicar a la cambra que durant les 
darreres setmanes . . ., vacances parlamentàries, la Diputació 
Permanent s’ha reunit el dia 31 d’agost i la Mesa de les Corts 
s’ha reunit els dies 17 i 26 de juliol i 28 d’agost .

Així mateix, vull informar a les seues senyories que en el punt 
cinqué de l’ordre del dia, preguntes orals al ple, que vorem 
esta vesprada, el Consell ha sol·licitat, mitjançant l’escrit 
111 .695, que la pregunta número 1 .549 siga substanciada en 
segon lloc, immediatament després de la número 1 .533 . Este 
escrit va ser posat en coneixement dels grups parlamentaris i 
dels diputats no adscrits ahir, dimarts 25 de setembre .

Per tant, si no hi ha cap inconvenient, la pregunta 1 .549, que 
formularà el diputat David de Miguel al conseller d’Hisenda i 
Model Econòmic sobre mesures per a millorar l’eficiència en 
els ingressos tributaris, passarà a ser la segona de les que es 
formulen esta vesprada .

També, informar-los que malauradament hem de parar al 
voltant de les dotze del migdia per a fer tres minuts de silenci 
per la mort de les noves víctimes de violència de gènere . 

Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i 
Ferrer, per a respondre les preguntes d’interès general per a la 
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE 
números 111.645, 111.616, 111.553 i 111.552)

La senyora vicepresidenta primera:

Així que els demanaria ja que, començant la sessió de control, 
que és el primer punt 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, iniciem . . . Els pregaria que foren molt estrictes 
en el temps perquè pugam parar a les dotze . 

Té la paraula, en primer lloc, la síndica del Grup Parlamentari 
Popular, il·lustre senyora Isabel Bonig . 

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias, señora presidenta .

Molt honorable president .

Consellers .

Miembros de la cámara .

Creo que hablo en nombre de toda la cámara para mostrar el 
rechazo al último asesinato machista que se ha producido en 
nuestro país y en nuestra tierra .

Y también desde el Grupo Popular queremos adherirnos a 
esa reprobación de la ministra de Justicia, no solo por las 
palabras, sino sobre todo por los hechos que se revelan en 
esas grabaciones . (Aplaudiments)

Mire, presidente –graves, graves–, doce semanas después 
de la última sesión de control, en España han pasado muchas 
cosas, y no todas buenas .

En primer lugar, estamos presididos por un doctor ególatra 
que coge un helicóptero para irse de boda y un Falcon para 
venir a un concierto privado. Magnífico, pero, en fin, privado.

Pero, sin embargo, anuncia que le va a subir el diésel a un 
Opel Corsa de más de diez años de un trabajador que apenas 
gana 1 .000 euros al mes . (Aplaudiments)

En segundo lugar, presidente, se nos amenaza con una subida 
masiva de impuestos, especialmente un impuesto del diésel, 
poniendo en peligro 30 .000 puestos de trabajo, directos e 
indirectos, aquí en la Comunidad Valenciana, directos e indi-
rectos con la Ford .

En tercer lugar, en este país, desde que gobierna el doctor 
ególatra, ya no vendemos bombas, sino láseres de alta preci-
sión, eso sí, que no matan yemeníes –qué lástima, señora 
Oltra– . Le pregunto: ¿y usted puede apoyar un gobierno que 
vende armamento y bombas que matan a niños después de lo 
que nos dijo en el debate de política general? (Aplaudiments)  
Ahora, después de lo del centro de menores de Segorbe, la 
señora Oltra puede con todo .

Mire, en cien días, el IVEX 35 del gobierno socialista ha 
sufrido una caída de más de 11 .000 millones de euros y el 31 
de agosto 300 .000 españoles se fueron al paro .

El gobierno de Sánchez anunció que va a subir la línea de 
reserva del Tajo-Segura de 400 hectómetros a 600 . Y eso es 
la muerte del trasvase Tajo-Segura, por lo que ello significa 
para esta tierra y esta comunidad . Paje, 1; Puig, 0 .

Pero es que la semana pasada, el señor Ábalos dijo que era 
muy difícil que en esta legislatura se pudiese cambiar el 
modelo de financiación. Y ayer supimos que el Gobierno de 
España, del que forma parte el señor Ábalos, ha dicho que va 
a pagar 1 .459 millones de euros a los golpistas en concepto 
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de deuda . Ábalos, 1; Puig, 0 . (Aplaudiments) ¿Dónde está la 
plataforma Per un Finançament Just? Supongo que hoy esta-
rán recorriendo las calles clamando justicia .

Y, en séptimo lugar, antes de ayer usted dijo que el PSOE 
es el que formaba las listas totalmente y elegía candida-
tos . El señor Jorge Rodríguez podía presentarse a la alcal-
día de Ontinyent . Y ayer Ferraz –el PSOE– le dijo que prohíbe 
al señor Jorge Rodríguez ser candidato . Ábalos, 2; Puig, 0 . 
(Aplaudiments)  

Presidente, parece ser, con el debido respeto y sin querer . . . 
urdir . . . en la herida, que a usted mucho no le quieren .

Pero si esto es grave, más grave es lo que le voy a decir . Esto 
sí que es grave . El 5 de julio usted mintió en este parlamento . 
Me dijo literalmente: «Populisme lingüístic . Vosté s’ha dedi-
cat a dir que les sentències del tribunal superior de justí-
cia sobre un decret que ja estava derogat eren colps contra 
el Consell . Imagine que hui dirà que la providència d’ahir del 
Tribunal Suprem, on dóna la raó al Consell, és un gran colp a 
la seua demagògia» . Vostés juguen al joc dels mentirosos .

Y, mire, supimos . . ., lo dice: «El Supremo avala el mazazo judi-
cial al fracaso del plan educativo de Marzà» . Por eso no 
me hable de lo que sacó ayer el Tribunal Constitucional, 
que es cuestión de inconstitucionalidad de un decreto ley 
ilegal, que no entra en el fondo del asunto por cuestiones 
procedimentales .

Señor presidente, ¿qué consecuencias va a tener las deci-
siones judiciales sobre su política sectaria educativa y 
lingüística?

Muchas gracias . (Aplaudiments)  

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyora Bonig .

Serà ara el president del Consell, honorable senyor Ximo 
Puig, el que prendrà la paraula per a contestar a la síndica del 
Partit Popular . 

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyora presidenta .

Moltes gràcies, senyora Bonig .

Bon dia a totes i a tots .

Efectivament, hui lamentem quatre noves víctimes del terro-
risme masclista . Dos xiquetes assassinades ahir miserable-
ment per la pitjor de les violències a Castelló, una dona a 
Bilbao i una altra dona a Granada .

No hi ha en estos moments paraules de condol possibles . No 
hi ha forma de reparar allò que ha passat . Tot el mal produït 
és malauradament irreparable .

Esta, sense dubte, és la gran qüestió d’esta societat . Este és el 
gran problema que tenim en estos moments a Espanya i a la 
Comunitat Valenciana: acabar d’una vegada per totes amb el 
terrorisme masclista en una causa comú . En una causa comú, 
senyora Bonig, de tots i de totes .

Per això no entenc que vosté faça referència a la vegada a 
este crim (inintel·ligible)  . . . ho ha ajuntat directament amb una 
qüestió que té a vore amb el debat polític . Un debat polític, a 
més, trufat de converses privades en les quals evidentment . . . 
en les quals evidentment tot el món . . . (Veus) No, no, és una 
conversa privada . Jo li podria dir les converses privades que 
tinc amb la senyora Bonig . Això no ho faré mai .

Però, en qualsevol cas, el que és evident és que no es pot 
mesclar allò que és el problema fonamental ací a este país, 
que és el problema bàsic, no es pot mesclar amb res més, 
perquè ahí hem d’estar ara i sempre tots units . (Aplaudiments)    

Per un moment pensava que estava en la sessió de control 
al Congrés dels Diputats . Jo he dit clarament que no aspire 
a tindre cap càrrec en Madrid mai . Per tant, crec que si 
vosté no té suficient referència amb el seu líder estimat –
tan estimat ara, tan desestimat fa un temps–, doncs és el seu 
problema. Però en Madrid supose que hi haurà suficients... 
suficients diputats i diputades... 

La senyora vicepresidenta primera:

Per favor . . .

El senyor president del Consell:

...n’hi hauran suficients per tal de poder fer oposició al 
Govern d’Espanya . Perquè tot el que ací ha parlat vosté té a 
vore amb el Govern d’Espanya .

Però li dic respecte al que ha parlat vosté ací . En primer 
lloc, del finançament, del finançament, hui ja està reunida la 
comissió política –hui, ja .

I del finançament també li he de dir que ahir la ministra d’hi-
senda va dir al Senat que la comunitat més infrafinançada és 
la Comunitat Valenciana i que anaven a posar solució . I que, 
amb el finançament autonòmic, la Comunitat Valenciana 
tindrà la resposta que es mereix . Això mai ha passat i mai ho 
han materialitzat vostés . (Aplaudiments) ¡Mai! Mai . Per tant, 
avancem . Poc a poc, avancem .

I respecte a Catalunya i a . . . Escolte, ¿vosté està en contra que 
els recursos s’administren d’una manera honrada i està en 
contra que els ciutadans de tota Espanya no siguen iguals?

Els ciutadans d’Espanya són iguals . No se donen els diners 
als colpistes . Se donen diners als ciutadans . Perquè els ciuta-
dans de tota Espanya tenen dret a tindre els recursos que es 
mereixen . I fer més, i més i més, sempre .

Eixa recepta anticatalanista evidentment l’únic que fa és confi-
gurar un espai de dretització enorme, en el qual està vosté 
instal·lada, que no servix per a cap solució als valencians .
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Però anem al que havia preguntat vosté, efectivament . És 
que, clar, hui és el gran dia per a parlar . . . és el gran dia per a 
parlar de les sentències judicials . Efectivament, és el gran dia .

Perquè ahir el Tribunal Constitucional . . . –sí, el Tribunal 
Constitucional, que, segons el que pareix, a vosté li mereix 
el respecte que li mereix segons la sentència– el Tribunal 
Constitucional va fer pública la inadmissió de la qüestió d’in-
constitucionalitat que va plantejar el TSJ contra el Decret llei 
3/2017 . I ho va fer amb els mateixos arguments que ho ha fet 
el Consell des del primer dia .

De fet, durant este procés, la Fiscalia General de l’Estat ha 
manifestat que no s’explica la raó per la qual es consideren 
aplicables les normes derogades, com ja havien dit a esta 
trona en reiterades ocasions .

I, a més, ahir, el Tribunal Constitucional va ratificar allò que ja 
va dir el Tribunal Suprem, que no havia d’haver-se pronunciat 
sobre una norma que estava derogada .

La fiscalia, el Tribunal Suprem i, ara, el tribunal de justícia. En 
conseqüència, la pregunta pertinent és: ¿les decisions judi-
cials del més alt organisme de l’estat influiran alguna vegada 
en el canvi de posicionament de la senyora Bonig respecte al 
populisme lingüístic? (Aplaudiments)  

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

Senyora Bonig, per a acabar de completar la seua intervenció . 

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias, señora presidenta .

¿Conversaciones privadas? Cuando ustedes las utiliza-
ban contra el PP, eso era democracia . Ahora ya no les gusta . 
Ahora son privadas . (Aplaudiments)

En segundo lugar, presidente, me parece..., en fin, un poquito 
demagogo el argumentario que ha utilizado .

¿Dice usted que utilizamos y mezclamos la violencia de 
género con una cuestión política? ¿Ustedes, que utiliza-
ron una ley de formación de jueces y fiscales en materia de 
violencia de género –algo fundamental y que apoyamos– 
para intentar meter una enmienda que supone un fraude al 
estado de derecho y vetar la mayoría que tiene el Partido 
Popular en el Senado? (Aplaudiments) ¿Usted me habla de 
democracia y de respeto al estado de derecho?

Señor presidente, mientras dice usted que ayer la ministra de 
hacienda dijo que somos la más infrafinanciada, la comuni-
dad . Eso ya lo sabemos .

Les distraen a ustedes, porque, mientras a usted le están 
mareando con esas cuestiones, a quien pagan la deuda histó-
rica es a los golpistas catalanes para que abran embajadas y 
para que rompan España . (Aplaudiments)

Mire usted, dijo que representaba la veu d’un poble . Y no ha 
escuchado ni a sindicatos, ni a familias, ni a las asociaciones 
de profesionales .

Dígame: ¿el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación 
que interpusieron contra la sentencia del TSJ que declaraba 
ilegal el decreto ley, su chantaje lingüístico? Yo se lo diré: no . 
Por lo tanto, la sentencia es firme.

En segundo lugar, la ley del 2018, que está vigente, plagia el 
decreto que ha sido declarado ilegal . ¿Se ha leído usted los 
artículos 13, 14, 15, 16, 17 y disposición adicional quinta? 
Sáqueme un solo renglón, fundamento de hecho jurídico 
de la sentencia del Tribunal Supremo que avale su sistema 
lingüístico, su chantaje lingüístico .

Mire, presidente, usted no quiere responder . Es el responsa-
ble . No se parapete detrás del conseller Marzà . Usted respon-
derá . Y si no responde ante las familias, responderá en mayo 
del 2019 en las urnas, por mucho que maquillen unas encues-
tas que paga .

Muchas gracias . (Aplaudiments)   

La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, señora Bonig .

Senyor president, quan vullga . 

El senyor president del Consell:

Gràcies, presidenta .

Gràcies, senyora Bonig .

 El Tribunal Constitucional ha dit el que ha dit, i no he d’inter-
pretar més . Ha dit que allò que ha defensat permanentment 
el govern valencià és la realitat i allò que vosté ha utilitzat és 
mentira com sempre, com sempre . (Aplaudiments) Si no ha dit 
una veritat en tota la legislatura .

Pero, para verdad, para verdad de la buena, es la verdad 
que nos trajo el fin de semana el presidente del partido, el 
nuevo presidente del Partido Popular, que vino aquí a decir 
que este partido, que nos ha llevado a los grandes hitos de la 
corrupción, ha sido el que más ha aportado a la Comunidad 
Valenciana . (Aplaudiments) ¡O es un cínico o de verdad no 
tiene vergüenza!

Muchas gracias .

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyor president .

Abans de donar la paraula per a les repreguntes, sí que volia 
informar que, tant la vicepresidenta com el conseller d’Hisenda, 
per qüestions mèdiques, no estan en el Ple, s’incorporarà la 
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vicepresidenta un poc més tard i el conseller me comuniquen 
que no podrà vindre en tot el dia perquè està malalt .

I ara sí, passem a les . . . Que no vindrà el conseller d’Hisenda, 
Vicent Soler .

Un segon, senyora Bonig, que estic posant el temps .

Quan vullga .

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias, señora presidenta .

Señor presidente, para mentir usted, que parece ser que le 
gusta mentir mucho, dijo en el debate de política general que 
Accenture generaría 2 .000 puestos de trabajo . Hoy salía la 
empresa y dice que 2 .000 no, que apenas llegarán a 500, que 
está muy bien . ¡El que miente es usted! (Veus)

Pero, mire, la situación es tan grave como líder del principal 
partido de la oposición, del principal partido de esta comunidad, 
porque le recuerdo que usted es presidente con el peor resultado 
del Partido Socialista, tengo que insistir . Mire, su conseller ya no 
es interlocutor, está vapuleado judicialmente por las sentencias –
más de 30– y socialmente por las manifestaciones en la calle .

En la Comunidad Valenciana estamos viviendo la misma hoja 
de ruta que se vivió en Cataluña hace 30 años . Y el PP no va a 
permitir y consentir que pase lo mismo .

Mire, señor Puig, se lo voy a explicar como Barrio Sésamo, 
como diría la vicepresidenta . Su decreto de chantaje lingüís-
tico ha sido declarado ilegal por el Tribunal Superior de 
Justicia de la comunidad autónoma, no se le ha admitido el 
recurso de casación, y además le condenó a usted, no lo dijo, 
a La Generalitat, al pago de las costas procesales .

La senyora vicepresidenta primera:

Señora Bonig…

La senyora Bonig Trigueros:

Y como a usted no le gustaba, en la ley actual reproduce ese 
decreto y utiliza este fraude de ley… 

La senyora vicepresidenta primera:

Senyora Bonig, la pregunta, per favor .

La senyora Bonig Trigueros:

  …para que no lo puedan impugnar todos los padres y las 
asociaciones .

Así que, insisto, señor presidente, ¿va usted a cumplir la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia y escuchar a los 
padres? (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyora Bonig .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies .

Senyora Bonig, jo escolte a tots i a totes . Escolte al tribunal 
que ens aplica les sentències quan correspon . El que passa és 
que el Tribunal Constitucional ens ha donat la raó . I després 
vostés tenen tots els mecanismes legals per anar contra la 
llei, una llei que, gràcies a la majoria parlamentària d’estes 
Corts, s’ha portat endavant .

I mire, els pitjors resultats de la història han sigut els seus, 
els meus i altres, no passa res, si eixe no és el problema . El 
problema és si te creu la democràcia o no . Jo sóc el president 
absolutament legítim, i ho sap vosté? Com és president legí-
tim el senyor Casado quan va perdre la primera vegada . No 
passa res . (Aplaudiments) És que això és la democràcia! És que 
la democràcia! (Inoïble)  . . . democràtic molt gran .

I li vaig a dir una cosa, perquè no vull passar-me com vosté 
habitualment . Mire, la fulla de ruta d’este govern, qui li donen 
suport, és que els xiquets i les xiquetes valencianes sàpiguen 
castellà, valencià i anglés, tot allò que vostés no van acon-
seguir . Perquè el problema greu que té esta comunitat, que 
tenen els xiquets i les xiquetes respecte a l’educació, és que 
tenim una mancança greu, tenim fracàs escolar excessiu . I per 
això hem posat 6 .000 «profes» més, professores i professors, 
per això ho hem fet . I per això a més ara la nostra política fa 
que els pares i les mares, eixos que hem d’escoltar, sap què?, 
estan contents perquè no paguen els llibres de text .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyor president .

La senyora Bonig Trigueros:

Señor presidente, vuelvo a insistir .

Mire usted, su decreto de chantaje lingüístico es ilegal y lo 
que han establecido en la Ley de 2018, que reproduce lo que 
los tribunales han declarado ilegal . Si ustedes quieren fomen-
tar el inglés, ¿por qué usted ha limitado al 10% el inglés en 
infantil? ¿Por qué no da usted libertad? ¿O es que quieren 
utilizar el inglés para adoctrinar y meter el valenciano? Que 
es lo que hace, si quieres inglés tienes que coger línea en 
valenciano .
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Mire, presidente, pero es que qué pruebas tiene que están 
siguiendo la misma hoja de ruta . Mire usted, qué dijo la vice-
presidenta, la señora Oltra, en rueda de prensa del Consell, 
cuando conoció que la sentencia declaraba ilegal su decreto 
de chantaje lingüístico . El tribunal no puede ser una segunda 
cámara . Si toma decisiones políticas los magistrados se 
tendrán que presentar a las elecciones, alguna parte del 
poder judicial que está interesada en ir contra el botànic . 
Los jueces podrán ir en las futuras listas del PP . ¿Pero no se 
dan cuenta que esto es lo que están diciendo los golpistas en 
Cataluña? (Aplaudiments) No aceptaremos ninguna senten-
cia que no sea absolutoria . (Aplaudiments) No olvide usted, 
claro . Su conseller dice que sin independencia no hay… si en 
Valencia no hay independencia y sin desobediencia –por 
favor, señora presidenta, quiere decirle a la señora Mónica 
Álvaro…

La senyora vicepresidenta primera:

Vamos a ver . Per favor, guarden silenci . I, senyora Bonig, per 
favor, acabe ja la repregunta .

Senyora Álvaro i senyora Bonig .

La senyora Bonig Trigueros:

¿Se da cuenta? Y sin desobediencia no hay independencia .

Lo último, el Consell gasta 110 .000 euros en una muestra con 
estelada y contra la policía…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyora Bonig .

La senyora Bonig Trigueros:

...y le da 90.000 euros a un señor que defiende que en este 
país hay presos políticos, y no es verdad, hay políticos presos .

Pero es que Compromís le ha dejado solo .

La senyora vicepresidenta primera:

Acabe, per favor, senyora Bonig .

La senyora Bonig Trigueros:

Señor presidente, cuándo piensa usted cumplir las sentencias 
que han declarado ilegal su modelo de chantaje lingüístico .

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyora Bonig .

Senyor president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyora presidenta .

Moltes gràcies, senyora Bonig .

Per més que cride, per més que s’exalte, la llei actual per la 
qual s’està ensenyant el plurilingüisme en esta comunitat és 
una llei legal, absolutament legal; i sinó, entre d’altres coses, 
sap per què el ministre anterior del Partit Popular mai la va 
recórrer, mai la va recórrer . Mai la va recórrer (aplaudiments) 
perquè estava bé . I mira si estava bé, mira si estava bé, que el 
nostre model, que aquí està defensat el conseller Marzà, que 
s’està defensant, que està parlant, com a experiència pilot 
positiva en Europa, el nostre model és el model que el seu 
partit està intentant posar en Catalunya, i ja el té Galícia, ja el 
té Galícia . (Aplaudiments)

Per tant, quin és el problema? El problema és que vosté, vosté 
va fer una anàlisi, i ací (inintel·ligible)  . . . Vostés no poden inter-
vindre, com fa este govern, en les qüestions reals que afecten 
a la Comunitat Valenciana . I vosté inventa permanentment el 
fantasma del catalanisme . I eixe és el seu fantasma! Però no 
és el fantasma d’esta comunitat .

I mire, li dic una cosa . Jo sempre defensaré la llibertat d’ex-
pressió, fins i tot la seua. Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyor president .

Serà ara l’il·lustre diputat senyor Fran Ferri, síndic del Grup 
Parlamentari Compromís, el que farà la seua intervenció .

Un segon i li posaré . . . Quan vullga .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyora presidenta .

Després del popurri . En primer lloc, sí que m’agradaria fer 
una condemna també a eixos atemptats masclistes que han 
suposat la mort de quatre persones en mans, una vegada 
més, de la violència masclista, i per tant la condemna per part 
del meu grup .

Senyor president, hui anem a parlar de diners, anem a parlar de la 
caixa de La Generalitat, la de tots els valencians i les valencianes . I 
és que hem tingut dos grans problemes en els nostres diners .

El primer, com diria Casado, la impecable gestió del Partit 
Popular, després Valmor, de Ciegsa, de Fira València, de 
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