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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 29 de
novembre de 2018. Comença la sessió a les 10 hores
i 5 minuts. Presideix el president de les Corts
Valencianes, senyor Enric Morera i Català.
Sessió plenària número 88. Segona i darrera reunió.

El senyor president:
Moltes gràcies als mitjans gràfics.
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’interès general per a la
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE
números 116.476, 116.477, 116.478 i 116.479)
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listas de espera en sanidad, el caos en sanidad, los barracones, las listas de espera en dependencia (aplaudiments).
El dinero de los valencianos para los valencianos, para resolver sus problemas y no para pagarles la fiesta a los separatistas golpistas catalanes.
Mire, Podemos sentencia la legislatura. Se prepara Podemos
para las elecciones. Y sin que sirva de precedentes, el señor
Pablo Iglesias tiene razón. Señor Puig, usted y el señor
Sánchez son los únicos que no viven en la realidad. Esta legislatura está agotada y bien harían en convocar elecciones.
Mire, puesto que su presupuesto que estamos tramitando
ahora en las Cortes, en el parlamento valenciano contiene
2.600 millones ficticios que dependen del presupuesto general del estado, le digo si piensa usted retirar los presupuestos
generales de La Generalitat.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuem amb el nostre treball, ara en el punt deu de
l’ordre del dia, que és la compareixença del president del
Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a
la Comunitat Valenciana, que formulen els grups parlamentaris. El procediment està contemplat en l’article 169 del
nostre Reglament.

Li contestarà el president del Consell, que des d’ara té la
paraula.

El senyor president del Consell:
I sense més dilació, li done la paraula a la síndica del Grup
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada Isabel Bonig.
Escoltarem, senyories, en silenci i respecte la intervenció de
la síndica del Grup Parlamentari Popular. Quan vosté vullga,
senyoria.

Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyora Bonig.
Bon dia, senyories.

La senyora Bonig Trigueros:
Gràcies, senyor president.
Molt honorable president, vicepresidenta, membres del
Consell.
Miren, como no lo va a hacer, no lo ha hecho el presidente
Sánchez ni ustedes tampoco, lo va a hacer el Partido Popular.
Nuestro apoyo a la disidencia cubana, a los presos políticos
que están encarcelados en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua
y la falta de libertades en China (aplaudiments). Y también
nuestra solidaridad y apoyo a los homosexuales encarcelados
en prisiones cubanas por su condición sexual.
Nosotros rechazamos todo tipo de dictaduras, las de izquierdas y las derechas. Todas. Mire, señor presidente, señores del
PSPV y de Compromís, bien harían que todas estas subvenciones que están dando a asociaciones catalanistas e independentistas, como Acció Cultural, que lo único que pretenden es romper el orden constitucional por cauces ilegales,
que lo único que pretenden es violentar a los jueces y atacar
la independencia judicial, bien harían en dedicar ese dinero
a resolver los problemas de los valencianos, a acabar con las

Jo, en primer lloc, abans de començar, vull manifestar l’orgull
que tenim com a valencians, i en nom del Consell, per allò que
ha fet una vegada més el vaixell Nuestra Senyora de Loreto,
complint les lleis del mar, però complint sobretot la regla
màxima d’humanitat. (Aplaudiments) El nostre suport i la
nostra solidaritat.
Respecte a totes les qüestions a què vosté ha fet referència
no vaig a dir-li res més. No, jo no entenc que hi haja... No hi
ha cap dictadura d’esquerres (rialles). No hi ha cap dictadura
d’esquerres.

El senyor president:
Senyories.

El senyor president del Consell:
Perquè resulta... Sap el que passa? Per a mi Xina no és un país
d’esquerres. Per tant, no és una dictadura d’esquerres (remors
i aplaudiments).
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El senyor president:
Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:
Però li vaig a dir una cosa que vosté no sé si sap. Vosté sap
que el Partit Popular té un acord en el partit comunista xinés?
Tots els anys van a Xina i tenen un acord en el partit comunista xinés (aplaudiments). Que no passa res, no passa res.
Això és aixina. El tenen altres partits, eh? El nostre també.
Però és aixina.
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copagaments o que s’invertixquen 284 milions per a acabar
en els barracons? O que la vivenda social augmente fins a 40
milions? O que 120.000 famílies se beneficien de la renda
valenciana d’inclusió?
Vostés han de contestar per què estan en contra d’això.
Perquè això són els pressuposts. Per la resta, si no canvien,
són un fre per als valencians.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.

El senyor president:

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular, per a
acabar de formular la pregunta.

Un segon, president, un segon, president.
Sí, he escoltat... Sí. Jo crec que hauríem de fer tots un pensament perquè no se pot mantindre un debat seré quan
s’escolten en moltes ocasions insults, i més en la sessió de
control. I no ser... Ho he escoltat perfectament.

La senyora Bonig Trigueros:
Gracias, señor presidente.

Però saben vostés que no faig cas d’allò que se diu fora de
micro. Però el que no pot ser és que s’interrompa sistemàticament, contínuament, reiteradament quan se contesta a la
síndica del Grup Parlamentari Popular. Els demane silenci i
respecte. Disculpe vosté, president.

Nuestra solidaridad también con nuestros compatriotas del
barco de Santa Pola. Y le hago un ruego, nos gustaría que
alguien del ministerio de asuntos exteriores se pusiese en
contacto con la familia, como he hecho yo con la madre, me
he puesto en contacto, (aplaudiments) del patrón del barco
que están desesperados, sin noticias de su gobierno, del
gobierno de España.

El senyor president:

Y le apelo a usted, como presidente. Si no lo hace, llamaré yo al
ministro Borrell, a ver si tiene a bien atender las necesidades
de nuestros compatriotas, que en un acto de solidaridad, están
arriesgando su vida en aguas internacionales. (Aplaudiments)

Moltes gràcies.
Pel que fa a la pregunta. Jo no sé si a vosté les seues dots de
pitonissa li arriben tan lluny. Fins ara no ha encertat en res.
Jo no dic que hi haurà segur pressupostos de l’estat, sabem
que hi ha dificultat. Però sí que li dic una cosa: este govern i
tot allò que representa lluitarà perquè hi haja pressupostos
generals de l’estat.
Sap per què? Perquè això és bo per als valencians, és bo per
als espanyols que hi hagen pressupostos. Per tant, nosaltres
anem a lluitar perquè hi hagen pressupostos de l’estat. Vosté
no vol que hi haja pressupostos de l’estat ni vol que hi haja
pressupostos de La Generalitat, òbviament.
Però no és eixa l’actitud que li interessa a Espanya ni l’actitud
que li interessa a la Comunitat Valenciana. Vostés s’han
situat el partit del bloqueig, el partit del no.
Però a mi m’agradaria que contestara alguna pregunta. Per
què vosté està en contra que puge el salari mínim a 900
euros? Per què està en contra? Per què està en contra que els
pugen les pensions als pensionistes de la Comunitat que, per
cert, tenen una mitjana de pensions menor d’Espanya. Per
què? Per què està en contra que per primera vegada hi haja
un 10% d’inversió territorialitzada, que és el que correspon?
I pel que fa als pressupostos de la Comunitat Valenciana,
per què vosté està en contra que se continuen eliminant els

Mire, señor presidente, me encanta que me haga la sesión de
control a mí, es que me ve presidenta. Muchísimas gracias,
señor presidente (aplaudiments). Le dije en la pasada sesión de
control que sus reivindicaciones son más suaves, que no les ha
venido bien la moción de censura, no les ha sentado bien.
Contra Rajoy se vivía mejor, contra el PP se vivía mejor.
Parece que su relato ha caído de repente. Y mire, yo se lo
diré, el Partido Popular ha defendido siempre, y esta síndica,
los derechos de los valencianos. 5 de abril del 2017, firmamos una declaración institucional donde decíamos que no
nos gustaban los presupuestos del PP, de Rajoy, y lo firmó el
Partido Popular, lo firmé yo.
Que exigíamos un plan de inversiones de choque de 1.200
millones de euros, y lo hice. Lo hice porque primero están
los valencianos, lo hicimos, y después los intereses políticos
(aplaudiments). ¿Me puede usted explicar, presidente Puig, por
qué el PP, Ciudadanos, Podemos, Compromís, quiero agradecer, quieren firmar esta declaración institucional, y ustedes no?
Donde se reclama que se presenten los presupuestos generales del estado, donde se dice que se cumplan las resoluciones aprobadas por unanimidad en estas Cortes, que queremos, la que aprobamos en abril del 2017. Un plan de choque
de inversiones de 1.200 millones.

Número 156 ¦ 29-11-2018
Donde decimos que estamos en contra del cobro de peajes
de la AP-7 cuando acabe la concesión, lo que aprobamos en
estas Cortes año tras año y multitud de resoluciones.
Y sobre todo, visto que ya sabemos que se ha cometido una
vez más, siempre que gobierna el Partido Socialista la traición a los valencianos y se ha recortado y nos han eliminado
12,5 hectómetros cúbicos del Tajo-Segura (aplaudiments) que
correspondían en este mes, ya he visto que va a acudir a los
tribunales, porque el PP lo dijo el domingo.
Pero le digo también –sí, sí, nosotros acudiremos– que si el
mes que viene no vienen, si está por encima de los 600 hectómetros cúbicos, los 38 hectómetros cúbicos que marcan
las normas de explotación, la ley del transvase aprobada
por varias comunidades del Partido Popular, el PP también
actuará y acudirá a los tribunales.
Presidente, no le pido que diga aquí una cosa y otra en
Madrid. Le pido que sea el presidente de todos los valencianos, porque tiene el apoyo unánime. A esta declaración
súmese, y súmese también a que la desalación no puede
acabar nunca jamás con el transvase Tajo-Segura.
La desalación es parte de la solución, pero no es la solución. Y
firme también el pacto provincial de agua en Alicante, porque
el transvase Tajo-Segura afecta sobre todo a Alicante, donde
su partido, Compromís, el PP y el resto de partidos lo han
firmado.
Es que siempre que gobiernan los socialistas, siempre, tienen
que limitar los derechos de los valencianos (aplaudiments),
tienen que cuestionar el Tajo-Segura.

Pàg. 8712
Mire, senyora Bonig, hi ha un problema que és fonamental, i
és que vostés han presentat més de mil esmenes, però no han
presentat l’esmena més important que hagueren hagut de
presentar. Sap quina és l’esmena més important que hagueren hagut de presentar vostés?
És eixa esmena que fa referència al que podríem anomenar
esmena Bonig, que són els 100 milions d’euros que, segons
hem sabut esta setmana, haurem de pagar per les seues malifetes en Benidorm. (Aplaudiments) Eixa és la qüestió, eixa
és l’esmena, l’esmena que haurien de presentar és aquella
esmena que s’afegix ja als 136 milions en sentències judicials.
Vosté ja és una consellera tòxica d’este govern. Té més recursos, li han de donar més recursos a eixa secció que a algunes
seccions del mateix Consell. A pagar les seues malifetes. 136
milions en sentències judicials. Al final, 117 milions en ajudes
atorgades sense consignació pressupostària, 40 milions en la
(inintel·ligible) ... 45 milions en mil expedients als calaixos. Eixa
ha estat la seua gestió.
Per tant, respecte als pressupostos, lluitarem fins al final
perquè hi haja pressupostos de l’estat i li garantixc que els
pressupostos de La Generalitat seran un pas més endavant
per millorar la vida de les persones. I un pas més endavant
per frenar tot allò que vostés van desfer en este país.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.

Hoy, presidente, viene a llorar como valenciano lo que no
sabe y no puede defender como presidente de La Generalitat.
Qué lástima, presidente, qué lástima. (Aplaudiments)

Senyor Jorge Bellver, per a repreguntar. Té vosté la...
Senyoria, té vosté...

El senyor president:

El senyor Bellver Casaña:

Moltes gràcies, senyoria.

Senyor Puig, jo no sé si pensa com el senyor Alcaraz que, si
València vol salvaguardar la seua personalitat, ha de fer-ho
mantenint-se fidel a la seua catalanitat bàsica. O si, com el
senyor Marzà diu, vosté pensa que sense València no hi ha
independència.

Contestarà el president del Consell. Respondrà a la pregunta
de control.

El senyor president del Consell:

Tampoc sabem si, igual que la senyora Oltra, vosté només
parla dels països catalans en la intimitat. O si, com el senyor
Morera, pretén vosté reescriure (remors) la nostra història.

Moltes gràcies, president.
Senyora Bonig, nosaltres anem a fer com sempre allò que
interesse als valencians i les valencianes. I efectivament, avui
mateix instarem a la presentació d’eixe recurs. Per cert, de
pas també els podria dir als seus companys de Castella-la
Manxa que atenguen les consideracions oportunes.
Perquè, a més, li dic una altra cosa: la senyora Cospedal va
presentar el seu recurs contra el nostre transvasament.
Vull dir, açò és una qüestió que saben vostés que han estat
sempre embolicant per la guerra de l’aigua i no ha portat cap
tipus de resultat. Nosaltres volem altres solucions, solucions
d’aigua per a sempre.

El que sí sabem és una cosa, senyor Puig. A què se referia la
senyora Oltra quan defenia les ajudes que vostés donen a
les entitats catalanistes quan digué allò de: «Porque hacen
cosas». I clar, ja sabem «qué cosas hacen», ser la corretja de
transmissió de les entitats catalanistes en la nostra terra.
Per això, senyor Puig, li pregunte: per què està destinant vosté els diners de tots els valencians a subvencionar
campanyes en defensa dels secessionistes catalans presos,
o a finançar cursos sobre gastronomia catalana, o sobre el
Barcelona Club de Futbol, com hem pogut comprovar en la
documentació que vostés ens han enviat?
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El senyor president:

El senyor Zaplana López:

Senyories.

Sí, señor presidente, la semana pasada se me acusó de hacer
política indecente, por defender los derechos de las personas. Pero, ¿sabe?, no me van a amedrentar por mucho que me
grite su consellera. La exconsellera plagiadora lo intentó y mire,
ya no está.

El senyor Bellver Casaña:
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Bellver.
Estarà la vicepresidenta del Consell. Escoltarem amb silenci,
senyories. Senyories, estem en la sessió de control. (Veus)
Li contestarà la vicepresidenta del Consell. Un segon, vicepresidenta, perquè... (Veus) Senyories, estem en la sessió de
control! Demane silenci!
Té vosté la paraula.

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

Y aunque les moleste les voy a demostrar cómo mienten. En
los medios de comunicación de marzo del 2016 ustedes dicen
que las listas de espera del 2015 no eran de 47.000, eran de
57.000. 10.000 personas más que, según ustedes, el PP tenía
en los cajones. Y hoy tenemos 63.949 personas en lista de
espera. 6.051 personas más esperando desde que usted es
presidente. Señor presidente, la realidad es molt tossuda.
Mire, ¿sabe que dónde salen, de qué cajones salen estas
seis mil personas? De la incompetencia y el sectarismo del
Partido Socialista y de Compromís, de esos cajones, de esos
cajones y eso sí es indecente. Mire, a día de hoy se ha gasto
en las privadas que hacen negocio con nuestra salud más
que en el 2017 y el 16% más de cuando gobernaba el Partido
Popular. ¿Quién hace rico a las privadas, señor Puig?
Y le pregunto, ¿sabe ya qué va a hacer su gobierno para atender a esas personas con las garantías que merecen y, sobre todo,
con las que está obligada a tener la sanidad pública valenciana?
¿O va a seguir mandándoselo a esas privadas que le dicen desde
el puerto de Gandía, señor presidente? (Aplaudiments)

Gràcies, senyor president.
Bon dia, senyor Bellver.
El senyor president:
Mire, jo no vaig dir que se donaven subvencions porque se
hacen cosas. Eixa és una frase més pròpia del senyor Rajoy. Jo
el que vaig dir és que les subvencions que en este moment
atorga el govern valencià a diferència d’altres èpoques quan
governaven vostés, es feien sobre convocatòries que plantegen qüestions concretes. Que poden ser el foment de la
lectura, que poden ser el foment de la narrativa, que poden
ser la lluita contra l’exclusió social, que poden ser l’atenció a
col·lectius vulnerables.
En qualsevol cas n’hi ha una convocatòria pública que diu: es
subvenciona açò i açò i açò a fer. Front a vostés que subvencionaven a la gent per ser. I vaig fer la diferència entre «fer»
i «ser» que, encara que rima, no és el mateix. Vostés donaven subvencions als amiguets, donaven moltes voltes eixe
saqueig il·legal als amiguets.
Per ser qui? Per ser amics de vostés i finançar-los il·legalment
a vostés. Ara es donen subvencions per a fer coses per al bé
públic, no per a finançar il·legalment un partit. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Moltes gràcies, senyor Zaplana.
Escoltarem la resposta de la consellera de sanitat universal.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Como siempre, señor Zaplana, usted hace referencia a los
datos que le interesan. Yo voy a completarle esa información
para que usted la tenga presente, porque no la solicitó y yo
ahora pues voy a aprovechar esta pregunta que usted hace
para contestarle.
Usted dice que hemos desviado a la privada y que, por cierto,
que lo ha desviado este gobierno, en contra de la sanidad
pública. Yo le voy a dar algún dato. Mire, efectivamente,
el plan de choque desde el año 2015 al 2017 aumentó de
13.367 personas a 14.226, un 6,4%. Pero mire, ¿sabe usted
cuánto aumentaron los autoconciertos? ¿Los que hacen los
hospitales públicos? Aumentó un 49,6%. (Aplaudiments)
Por tanto, no diga usted verdades a medias, dé la información
completa porque este gobierno ha hecho más autoconcierto
y más por la salud pública que ustedes. (Aplaudiments)

Senyories, escoltarem amb silenci i respecte la pregunta que
formula el senyor Zaplana. Escoltarem al senyor Zaplana.
El senyor president:
Té vosté la paraula. Un segon, senyoria.
Moltes gràcies, consellera.

