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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 18 d’octubre 
de 2018. Comença la sessió a les 10 hores i 4 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor 
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 83. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Molt bon dia, senyories .

Moltes gràcies als mitjans gràfics que fan el seu treball.

Senyories, anem a continuar el nostre treball amb la sessió de 
control al president del Consell .

Senyories, es reprén la sessió . (El president colpeja amb la 
maceta)

Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i 
Ferrer, per a respondre les preguntes d’interés general per a la 
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respondre les 
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, 
que formulen els grups parlamentaris .

Coneixen vostés el procediment, emmarcat en l’article 169 
del nostre Reglament, i per tant, sense més dilació, vaig a 
donar-li la paraula a la síndica del Grup Parlamentari Popular .

Senyora Isabel Bonig, té vosté la paraula .

Escoltarem en silenci la pregunta que formula la síndica del 
Grup Parlamentari Popular . Quan vosté vullga .

La senyora Bonig Trigueros:

Gràcies, senyor president .

Molt honorable president .

Membres del Consell .

La fe sense fets és una fe morta . Pues yo, señor Puig, le diría que 
el socialismo sin hechos es un socialismo muerto políticamente, 
es demagogia . Y eso es lo que ustedes representan: demagogia y 
mucha incoherencia política . Y se lo voy a demostrar .

En primer lugar, usted dijo aquí, en el debate de política gene-
ral, que uno no puede ser demócrata si no es feminista . Y 
después, semanas después, faltó al respeto y a la dignidad de 
esta síndica . No es la primera vez que lo hace, ni desde esta 
tribuna en público ni en privado . Y usted debería saber, señor 

Puig, que cuando la ofensa es pública el perdón también tiene 
que ser público . (Aplaudiments)

En segundo lugar, vosté va dir el 9 d’Octubre que els valenci-
ans necessitem més autogovern front a la recentralització . I 
la setmana passada el seu senador, el senyor Joan Lerma, va 
votar en contra, no va recolzar la recuperació del dret civil 
valencià, algo que està íntimament lligat al nostre autogovern .

Pero si en materia de infraestructura el caballo de batalla del 
Titanic, ustedes siempre han reclamado, se han dejado sin 
ejecutar 2 .000 millones de euros en inversiones, pero siem-
pre han reclamado al gobierno del PP más inversiones . Y ahora 
llegan ustedes al Gobierno de España y votan en contra de la 
ampliación del baipás y le ponen mil y una pega a la V-21, la 
ampliación tan necesaria, después de diez años de tramitación .

Sin embargo, en agosto vino el señor Ábalos, se reunió con usted 
y la prensa dijo: «La reunión de Ábalos y Puig acaba con acuer-
dos, pero sin ninguna inversión concreta» . La semana pasada, fatí-
dica para ustedes, el señor Ábalos prometió en el Congreso de 
los Diputados más inversiones para Cataluña, 2 .200 millones de 
euros, y el pago de la deuda histórica, 1 .400 millones de euros .

Pero, es más, el 9 de Octubre visitó el señor Sánchez el 
Palau de La Generalitat, el día grande, y sus reivindicacio-
nes, el cambio de modelo de financiación que era tan impor-
tante sonaba de forma más suave . Ahora hasta la señora Oltra 
dice que son positivas las medidas transitorias hasta que se 
reforme el modelo de financiación. ¿Quién les ha visto y les ve?

Usted el 3 de octubre se reunió con el señor Sánchez y salió 
anunciando que en los presupuestos del 2019 habría una 
inversión de 10%, del 10% de acuerdo con la población . Y unas 
horas después la Moncloa le decía que eso de las inversio-
nes del 10% en la Comunidad Valenciana dependerá según las 
disponibilidades presupuestarias . (Aplaudiments) Señor Puig, a 
ver si la fake news es usted y usted sí que miente .

Por último, tenemos unos presupuestos generales del Estado 
firmados entre PSOE y Podemos, negociados por una persona 
que no forma parte del gobierno, en un vis a vis con un señor 
que es golpista catalán y está en la cárcel porque así lo han 
determinado los tribunales . Y por eso entendemos que nada 
diga los presupuestos de la reforma del cambio de modelo de 
financiación valenciana, de la deuda histórica, del pago de la 
deuda histórica, de los 1 .350 millones ficticis . Por todo eso le 
digo al señor Puig que cómo valora usted la gestión para los 
valencianos del gobierno de los últimos meses .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada .

El senyor president del Consell:

Gràcies, president .
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Molt bon dia, senyores i senyors diputats .

Senyora Bonig, jo mai li he faltat al respecte, mai en la vida 
li he faltat al respecte ni a vosté ni a cap diputat ni diputada . 
Efectivament, vosté falta constantment al respecte als valen-
cianes i les valencianes quan se referix a este govern com a 
Titanic, (aplaudiments) però (inintel·ligible)  . . .

La pregunta és: els valencians en este moment estem millor 
en el govern actual a Espanya o en l’anterior? Jo ho dic clara-
ment, és que millor en este govern . Jo ho dic clarament, 
estem millor en este govern, en este govern es pot parlar, en 
este govern es pot dialogar i fins i tot es pot acordar.

És evident, per tant, senyora Bonig, que nosaltres mantenim 
la posició des del primer moment i farem el mateix . Ho he dit 
per activa i passiva, ho vaig dir davant del senyor Sánchez . 
Què llàstima que cap president de La Generalitat del Partit 
Popular poguera dir-li res davant de cap president . Sap per 
què? Perquè no va vindre ningú mai, (aplaudiments) mai va 
vindre cap president .

Sap el que passa? Sap el que passa? El que passa és que, 
malgrat totes les insuficiències que hi ha, hem avançat 
més en cinc mesos que en set anys . Lleialtat reivindicativa, 
defensa dels interessos dels valencians . Eixa és la nostra 
posició . Però vosté com pot vindre a parlar ací de les renún-
cies que fem els altres, si vosté va tindre un dia de glòria, un 
dia de glòria, quan una vegada se va atrevir a dir que esta-
ven mal els pressupostos . I va signar una declaració en estes 
Corts i al dia següent, un dia li van donar, va haver de decidir 
o presidenta del PP o defensar els interessos dels valencians . 
I vosté sempre que està en eixa dicotomia, en eixe dilema, 
sempre a favor del PP . (Aplaudiments) La valentia, la valentia li 
va durar un dia .

Però bé, jo crec que caldria ser més prudent, sincerament 
vosté parla de fake news i comença a dir que un il·lustre diputat 
està negociant els pressupostos . Això no sé d’on ha eixit i qui 
ho ha dit . Ara bé, els drets constitucionals, els drets constitu-
cionals se suposa que els tenen tots, estiguen a la presó o no .  I 
és algun problema dels drets constitucionals que una persona 
puga anar a parlar amb una altra a la presó? Vosté no ha anat 
a visitar a alguns dels que té a la presó? (Remors) Jo crec que 
seria bo visitar les persones que estan a la presó, i tindre 
(inintel·ligible)  . . . també per a fer persones . (Aplaudiments)

Mire, davant del president del govern vaig dir el que mantinc: 
finançament just, inversions equitatives i lleialtat instituci-
onal . I li vaig a dir una cosa: el que és vergonyós és que este 
senyor que ara representa, que va pel món dient «el gran 
descubrimiento de América», i qui el va finançar, per cert, 
el va finançar Lluís de Santàngel, entre altres coses, un jueu 
valencià . (Aplaudiments) Però bé, a banda d’això, a banda 
d’això, este senyor que va per ahí de salvapatrías va ara a 
Brussel·les fent el ridícul espantós parlant mal d’Espanya i 
dels seus pressupostos . (Aplaudiments) Això, el patriotisme, 
patriotismo de hojalata, patriotismo de hojalata.

Miren, mesures positives per a la Comunitat Valenciana 
ja: augment de la capacitat de despesa en 500 milions per 
al pròxim pressupost; assumpció del deute de la marina, 
350; el 10% d’inversions en el pressupost és la promesa del 
president del Govern; s’ha obert la negociació política per 
al model de finançament. I a més a més, ahir mateix, sense 

anar més lluny, la ministra va dir, en la sessió de control del 
Congrés, que hi hauran 900 milions més per al finançament 
valencià . Perquè hi ha una cosa que sí que és fonamental que 
ha fet el Govern d’Espanya ara, i és assumir des del primer 
moment l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana. I 
això en si mateixa ja té una gran força política .

Però per cert, senyora Bonig, com que encara li queda temps, 
m’agradaria que me contestara una pregunta, que als valenci-
ans els contestara una pregunta . (Veus)

El senyor president:

Senyories, per favor!

Senyories, poden deixar el president del Consell que 
responga a la síndica del Grup Popular? Demane silenci!

El senyor president del Consell:

Eixe és el respecte habitual del Partit Popular .

Mire, sap el que li pregunte, li ho pregunte perquè ho sàpi-
guen els valencians . A vosté li pareix mal que els valenci-
ans i les valencianes i la resta d’espanyols cobren de salari 
mínim 900 euros? Això sap el que és? Estar en contra d’això 
és simplement una falta de vergonya .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

La síndica del Grup Popular acabarà de formular la pregunta .

La senyora Bonig Trigueros:

A mí, señor presidente, me parece muy bien . Y me parece 
muy bien los mil euros que pactamos con las fuerzas sindi-
cales, gobernando Mariano Rajoy en Madrid . Lo que no 
parece bien, no sé si a usted le parecerá bien, que los 
centros especiales de empleo lleven nueve meses sin cobrar . 
(Aplaudiments) ¿Le parece o no?

Y gracias, presidente, porque le ha traicionado el subcons-
ciente . Me hace preguntas, me ve como la futura presidenta de 
La Generalitat valenciana . (Aplaudiments) Gracias, señor Puig .

Vamos, van ustedes a golpe de improvisación . 400 euros anua-
les más a 350 .000 autónomos . Suben el impuesto del diésel, 
ese que utiliza el Falcon y el helicóptero para irse de concier-
tos y de boda, a 17 millones de españoles, poniendo en riesgo 
y en peligro 30 .000 puestos de trabajo aquí, en la Comunidad 
Valenciana . Pero no voy a perder el tiempo en eso, ya lo sabe 
todo el mundo quien está negociando con los golpistas en la 
cárcel, lo dice toda la prensa, toda la prensa nacional .
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Mire, señor Puig, Suárez, el hijo del presidente Suárez, dijo que la 
concordia el otro día fue posible en España porque se fijaron obje-
tivos comunes para España y porque hubo renuncias personales .

Yo, en febrero de 2016, le ofrecí fijar esas cuestiones comu-
nes, esos elementos comunes para la Comunidad Valenciana: 
apoyo en infraestructuras, en inversiones productivas y liber-
tad educativa; recuperar el orgullo de ser y sentirnos valen-
cianos . Y hubo renuncias personales . Este partido, el partido 
mayoritario, estaba dispuesto a apoyarle para que usted se 
fuese libre, sin nada a cambio, sin pedirle nada a cambio . Le 
tendí la mano para hacer una nueva forma de política, para 
construir juntos después de tanta destrucción y confrontación 
en esta comunidad . Y usted no tuvo valentía, ni tiene valen-
tía para adelantar las elecciones, ahora que todo le va bien . Si 
les va tan bien y está tan claras las encuestas, que van a ganar, 
convoquen elecciones anticipadas . Ni tuvo valentía para acep-
tar el pacto y el apoyo que desde el Partido Popular le ofrecían .

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Bonig Trigueros:

Espero que no sea porque fue mujer, sino porque creo que 
es porque aquello que escribió el señor Cebrián y el señor 
Suárez y el señor González, el futuro no es lo que era, porque 
los socialistas su política es la de arrinconar al Partido 
Popular, la de considerar que el centro derecha nunca ha 
formado parte ni formará parte de esta democracia .

El senyor president:

Moltes gràcies .

La senyora Bonig Trigueros:

¡Qué lástima! Que oportunidad tan magnífica ha perdido 
usted, señor Puig . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Bonig .

President del Consell, per a contestar a la síndica del Grup 
Popular .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyora Bonig .

Com s’ha referit al Partit Socialista, li he de contestar, no 
m’agrada perquè jo ací sóc el president de La Generalitat . 
Però, efectivament, quan vosté parla dels acords, els acords 
més importants que s’han signat en Espanya, entre d’altres 
l’acord antiterrorista, fou precisament per una mostra de 
lleialtat institucional que va tindre el senyor Zapatero quan 
estava en l’oposició . Cosa que vostés mai en la vida mai han 
fet, mai en la vida. I sap el que passa? Que fa referència a la 
Constitució. I sap què va passar en la Constitució? Sap quin 
partit va estar no recolzant la Constitució? El seu partit, el 
seu partit . (Aplaudiments) Per tant, lliçons, lliçons constitucio-
nals i de lliçons de patriotisme pues les mínimes .

Ara hi ha uns pressupostos, uns pressupostos que parlen en el 
llenguatge del botànic, parlen l’alineació de copagaments, de 
privatitzacions sanitàries, de l’augment del finançament de la 
dependència, de l’escolarització de zero a tres anys, de l’aug-
ment de la inversió en innovació, d’una progressivitat fiscal i no 
la política que vostés tenien ací, que era absolutament reacci-
onària fiscalment. Però és evident que ara hi ha qüestions que 
van a millorar la vida dels ciutadans . I d’això és tracta, la tasca 
fonamentalment és millorar la vida dels ciutadans, d’inten-
tar que eixos 50 .000 valencians que en eixe salari mínim van a 
millorar la seua vida . . . Que, escolte, és que és molt gros que vaja 
dient el senyor Casado per Europa que els 900 euros del salari 
mínim són una cosa terrible per a l’economia! Si per a l’economia 
de les persones que estan cobrant més de mil euros! I vostés . . .

El senyor president:

President .

El senyor president del Consell:

 . . .i vostés haurien d’estar defensant eixa posició permanent-
ment . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies .

El senyor president del Consell:

Per tant, rectifique, senyora Bonig, rectifique. El carril de 
l’extrema dreta està apelotonant-se . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

El senyor Rubén Ibáñez demana la paraula per a repreguntar .

Té vosté la paraula, senyoria .
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El senyor Ibáñez Bordonau:

Gracias, presidente .

Señor presidente, el fracaso le persigue como su sombra . 
Puig y fracaso siempre van unidos . Todos en estas Cortes le 
dimos el apoyo para cambiar el sistema de financiación y ha 
fracasado . Fue al Tribunal Constitucional y fracasó . Amparó 
una manifestación, una y no más, y fracasó . Se ha inventado 
5.300 millones ficticios y nunca llegaron. También ha fraca-
sado . (Veus) El ministerio de hacienda dice ahora que en 2019 
vendrán 900 millones y usted está satisfecho . En 2017, con 
Rajoy, por lo mismo, vino un 45% más, 1 .644 millones, que 
era un drama . 900 a 1 .644 . (Veus)

Señor Puig, eso no es montar un pollo, eso es hacer el pago . 
Como socialista le pueden engañar, pero como presidente de 
todos los valencianos, es intolerable que se deje engañar por 
el gobierno de Sánchez . (Aplaudiments) Para eso no recibió el 
apoyo de esta cámara . 

Por eso le pregunto: ¿cuándo empezará a ejercer de presi-
dente de todos los valencianos y dejará de ejercer de leal y 
sumiso socialista ante el gobierno de Sánchez? (Aplaudiments. 
Se sent una veu que diu: ¡Muy bien!)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ibáñez .

Senyories, escoltarem la resposta del conseller d’Hisenda i 
Model Econòmic .

Té vosté la paraula, conseller .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

El trobe molt fluixet hui, senyor Ibáñez. (Rialles i aplaudiments) 
Ahir per la vesprada la cosa va estar en millor nivell .

Miren, vostés parlen per parlar, òbviament, després d’haver 
estat cinc anys sense fer res, absolutament res per a rectificar 
el mal funcionament del sistema de finançament autonòmic.

Però li dic una cosa. Vosté diu: «Eixos 1.325 són ficticis.» 
No, no. Els va fer ficticis el senyor Rajoy, era reivindicatius 
per part nostra . (Protestes i aplaudiments) Els va fer ficticis el 
senyor Rajoy .

El senyor president:

Senyories, per favor . (Protestes i aplaudiments) Senyories, per 
favor, deixen que conteste… (Veus) Senyories, ¿podem escol-
tar la resposta del senyor conseller a la pregunta formulada? 
Disculpe la interrupció, senyor conseller .

Senyories, per favor .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Ni tan sols, ni tan sols en l’any 2017 . En gener va prometre 
que el 31 de desembre de 2017 n’hi hauria un nou sistema i 
que mentrestant faria alguna cosa pels que estaven pitjor . No 
va donar ni un duro, ni un euro, res, zero .

I ara, ahir mateix, (veus) la ministra…

El senyor president:

Senyories .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

… la ministra Montero, a diferència del senyor Montoro, que 
donava zero, va dir que com a mínim, n’hi haurien 900 milions . 
Insuficients, però 900 milions front a zero. Una diferència 
notable entre un govern i l’altre, senyories . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies .

Senyories, escoltarem ara la nova pregunta que formula la… 
(Veus) Té vosté la paraula, senyoria .

La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, senyor president .

Señor presidente, lo de la visita de Sánchez, que ha sido una 
vergüenza, no lo decimos nosotros… o sea, usted no ha leído 
lo de «Llámeme escéptico», de Javier Alfonso, o lo de  «Nos 
pudimos haber ahorrado a Pedro Sánchez», de Xavier Borràs . 
Si es que es la crónica de una visita nefasta, si es que todo el 
mundo se ha enterado de lo que ha pasado .

Mire, y estamos en un momento determinante, señor Puig –
un momento para que usted tire arrojo a la cosa, para que sea 
realmente el presidente de los valencianos–, la negociación 
de los presupuestos generales del estado .

Mire, nosotros no estamos de acuerdo, porque están ustedes 
negociando con batasunos y con independentistas, y el señor 
Iglesias se va a la cárcel a negociar los presupuestos genera-
les del estado .

O sea, ustedes van a pasar a la historia por negociar los 
presupuestos del estado en la cárcel, con batasunos y con 
señores que son presos políticos . (Aplaudiments i protestes) 
Pero allá ustedes, allá ustedes .

Mire, le diré, le diré una cosa…
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El senyor president:

Senyories, per favor . (Veus) Senyories, per favor . (Veus) 
Senyories, ¿podem escoltar la pregunta que formula la dipu-
tada senyora Catalá? (Se sent una veu que diu: A nosotros nos 
amenaza, a ellos les pregunta.») Senyories, demane silenci i 
respecte .  (Veus) Disculpe la interrupció .

La senyora Catalá Verdet:

Luego vendrán ustedes a decirnos que hay que apoyar estos 
presupuestos, aunque ustedes los negocien con quien los 
negocian y en la cárcel . Ustedes, sí que son los Todos a la 
cárcel . (Protestes i veus) Resulta que tendrán ustedes…

El senyor president:

Senyories, per favor . (Veus) ¡Senyories! Si demanem respecte, 
hem de respectar . Si no, no serem respectats . Disculpe la 
interrupció, senyoria .

La senyora Catalá Verdet:

Gracias, señor presidente .

Vendrán ustedes a decirnos que hay que apoyarlos porque 
son muy sociales . Pero yo no sé si usted le va a tirar tanto 
arrojo como la señora Díaz, que le ha pedido el dinero de los 
MENA, por ejemplo . O la señora Oltra –que es muy… y del 
señor Iglesias, y seguro que le parece todo bien lo que haga el 
señor Iglesias y lo que negocie el señor Iglesias–, no sé si le va 
a pedir lo del 50% del dinero de la dependencia .

Yo pregunto si ustedes…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Catalá Verdet:

… si no está esto en los presupuestos, ¿ustedes van a apoyar esos 
presupuestos negociados en la cárcel (veus), con batasunos…

El senyor president:

Moltes gràcies .

La senyora Catalá Verdet:

… y que no tienen las reivindicaciones valencianas? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Catalá .

Li contestarà la vicepresidenta del Consell, al que demane… o 
que puga esprémer la resposta amb normalitat, en silenci per 
part de l’hemicicle .

Té vosté la paraula, senyoria .

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives:

Gràcies, senyor president .

I vosté me dia ahir atrevida a mi . (Veus) Jo, de veres, jo 
l’escolte i no done crèdit . Igual, igual podem caracteritzar-
nos per a anar de visita a la càrcer . Vostés se caracteritzen 
per anar a la càrcer presos per furtar . (Aplaudiments) Eixa és 
la diferència . (Protestes) No és el mateix, no és el mateix, no és 
el mateix anar de visita que anar per furtar, que és el que els 
passa a vostés . (Veus)

Però, en qualsevol cas, mire, el primer que se li va demanar al 
nou govern… (Veus)

El senyor president:

Senyories .

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives:

Senyora Catalá, si vol, li conteste, i si no, seguim parlant de 
la presó, que vostés, vostés tenen moltes més possibilitats 
d’anar a presó i no de visita .

Anem a vore . El primer que se va… el primer que se va exigir 
el Govern d’Espanya, igual que s’havia exigit al govern de 
Rajoy és el tema del 50% de la dependència, tal com marca la 
llei .

En el tema de les persones menors d’edat que vénen no 
acompanyades, ja s’està negociant . De fet, ja tenim una xifra, 
que són dos milions d’euros per a la Comunitat Valenciana, 
cosa que en el govern de Rajoy era impossible . O siga, que 
estiga tranquil·la, tot això s’està fent .

Vostés estiguen tranquils que el tema dels diners s’està nego-
ciant, un pressupost social també s’està negociant . I allò 
d’anar a presó, doncs això ja s’ho fan vostés vore en el tribu-
nals . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, vicepresidenta .


