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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Marc Pons.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Francina Armengol.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. President, Margalida Duran substitueix Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 3268/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de l'estructura de GEIBSAU.

I.2) Pregunta RGE núm. 3275/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre d'emergències 112 a Eivissa.

I.3) Pregunta RGE núm. 3602/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística.

Abans de començar els he de comunicar que el Govern de
les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 4746/11, de dia
21 de novembre, ha solAlicitat l’ajornament de les preguntes
RGE núm. 3268/11, 3275/11 i 3602/11, que corresponen al
primer punt de l’ordre del dia de la sessió d’avui, atès que el
conseller d’Administracions Públiques no pot assistir a aquesta
comissió, ja que es troba de viatge oficial fora de l’illa de
Mallorca.

En aplicació de l’article 73.2 del Reglament deman als
senyors diputats i a les senyores diputades si es pot modificar
l’ordre del dia de la sessió d’avui en el sentit de deixar-ne fora
les preguntes. Hi estan tots d’acord?

Molt bé.

Ara la vicepresidenta farà de presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
4179 i 4180/2011.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4179/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fons
de cooperació municipal.

En primer lloc, i per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 4179/11 del Grup Parlamentari Popular, relativa al Fons
de Cooperació Municipal, té la paraula..., té la paraula el Sr.
Alejandro Sanz per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Desde el Grupo
Parlamentario Popular presentamos esta proposición no de ley
porque el Partido Popular es sensible con la importancia que
tienen los ayuntamientos para el buen funcionamiento de sus
municipios. Sabemos que el fondo de cooperación municipal es
una de las vías que tienen los consistorios para financiarse, tal
y como queda reflejado en la Ley 20/2006, de 15 de diciembre,
de régimen local. 

El Govern balear se ha encontrado con una situación que
deberíamos calificar de perpleja, una situación que pone de
manifiesto la mala gestión y desfachatez del anterior equipo de
gobierno del Sr. Francesc Antich, que lo único que hicieron fue
gastar más de la cuenta y dejar las arcas públicas temblando. El
ejecutivo de Baleares ha hecho un gran esfuerzo para cuadrar
las cuentas y para poder presentar unos presupuestos realistas.

Cuando el equipo de gobierno de la Conselleria de
Administraciones Públicas tomó posesión del cargo se encontró
un presupuesto para el Fons de Cooperació Local de
16.800.000 euros, de los que sólo se ejecutaron 3,4 millones de
euros, y desde nuestro grupo nos preguntamos dónde está el
resto de presupuesto, por qué se incumplió la Ley municipal y
de régimen local que protege dicha partida. Pues resulta que
más de 10 millones de euros se bloquearon a pocos días de las
elecciones para poder cumplir el plan de saneamiento. Por lo
tanto ahora, con un gobierno del Partido Popular, toca poner
orden al desaguisado económico del anterior govern i
regularizar la situación del Fons de Cooperació Local para dar
apoyo a los municipios tal y como marca la ley. Y lo
sorprendente es que ante esta situación el Partido Socialista, el
principal grupo de la oposición, en lugar de sonrojarse por dicha
actuación se dedique a presentar mociones en los consistorios,
donde insta al Gobierno balear a pagar el cien por cien de este
fondo en el año 2011, cuando saben perfectamente que el dinero
de esta partida no existe, ya que fueron ellos mismos quiénes se
dedicaron a gastárselo en otras cosas. Ésa es sin duda la
sensibilidad que tiene la izquierda con el municipalismo, ésa es
la sensibilidad que tiene la izquierda con las corporaciones
locales.
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Yo le pido al grupo de la oposición, al Partido Socialista,
que por un momento utilice el sentido común y deje de
presentar propuestas que por culpa de su mala gestión no
pueden aplicarse, y empiecen a realizar una oposición más seria
y menos demagógica en el sentido de la proposición no de ley
que hoy presentamos.

Por todo ello nuestro grupo parlamentario presenta esta
proposición no de ley que contiene dos puntos. En primer lugar
lo que pide este grupo es que el Parlamento de las Islas Baleares
constata la mala gestión del Fondo de Cooperación Municipal
llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno autonómico,
ya que destinó una parte de la asignación prevista para 2011 a
amortización de la deuda, y además bloqueó otra partida
importante de la asignación con motivo del plan de saneamiento
que elaboró y propuso al Ministerio de Economía y Hacienda.
En segundo lugar, el Parlamento de las Islas Baleares insta al
Gobierno de las Islas Baleares a regularizar la situación del
Fondo de Cooperación Municipal lo antes posible haciendo
efectivo el pago del 25% del importe correspondiente durante
el ejercicio 2011, comprometiendo el 75% restante también a
cargo de los presupuestos de 2011, y haciendo la oportuna
previsión presupuestaria en el 2012 para que se consignen las
cantidades que correspondan según la legislación vigente.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, el torn de fixació de posicions de major a
menor, tret del grup al qual pertany el president del Govern. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Xico Tarrés per
un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de dir que
quan vàrem veure aquesta PNL tal com estava redactada ja
vàrem pensar que es tractava d’una proposició no de llei que
com a únic argument tenia poder criticar l’anterior govern. A mi
això em pareix molt respectable, vull dir que si un vol criticar
l’anterior govern ho pot fer, però, clar, sempre s’ha d’anar a
buscar les proves, les conclusions i tal, i sí que és cert que
durant el mandat que va tenir el Partit Socialista en el govern en
els seus darrers sis mesos, que eren els primers sis mesos
d’enguany, no va pagar això perquè hi va haver modificacions
de crèdit. Evidentment també s’estava funcionant amb un
pressupost prorrogat, que no és el mateix que tenir un
pressupost aprovat com toca. 

De tenir un pressupost prorrogat jo crec que n’hem parlat
prou vegades, del perquè es va haver de fer això, del perquè es
va haver d’actuar d’aquesta manera, però quan un sent per part
del Grup Popular parlar de mala gestión, de desfachatez,
d’aquestes coses dius..., home, jo crec que és molt difícil que
ens puguem entendre amb aquests termes, no? Si som aquí és
per poder avançar, és per entendre quina és la situació d’un
govern, quina és la situació d’una comunitat, quina és la situació
que viu el món en la seva globalitat per poder arribar a acords,
i aquí jo només comença a veure una sèrie de coses que em
preocupen.

Amb el pressupost que ha elaborat, o del que tenim
coneixement fins aquest moment, el Partit Popular, els duros
destinats a cooperació local es rebaixen d’un 0,7 a un 0,5%. La
primera pregunta és: si tanta voluntat hi ha de complir amb el
que toca, per què es rebaixa d’un 0,7 a un 0,5? Per un altre
costat, les legislatures són de quatre anys; el Partit Socialista i
el pacte, quan governaven, varen complir religiosament amb els
municipis cada any excepte el darrer, que és aquest, que varen
ser sis mesos, i el Partit Popular porta governant sis mesos més,
i en aquests moments -sis mesos o cinc mesos- en aquests
moments l’únic que veim és que se’ls paga un 25%, que se’ls
diu que se’ls pagarà el 75% més endavant, quan això no s’havia
fet cap any, i per un altre costat s’estan rebaixant les quantitats
destinades del 0,7 al 0,5%. Vull dir que aquest municipalisme,
en principi, jo no el veig enlloc. Per tant voldria que es pogués
confirmar, o no confirmar, que algun portaveu del Partit Popular
ens digués: “mirin, el que vostès han vist en els pressupostos no
és cert; nosaltres continuarem destinant les mateixes quantitats,
i nosaltres fins aquest moment no hem pagat per aqueixa o per
aquella raó”, perquè si hi ha la voluntat es paga. Per tant jo tot
això no entenc que sigui ni cap desfachatez, ni cap mala
gestión, quan això ha arribat als municipis.

I, clar, haver d’escoltar que és també molt dolent i molt lleig
-no sé els termes que s’utilitzen- que els grups del Partit
Socialista als ajuntaments reclamen que això es pagui... I què
hem de fer?, no reclamar que això es pagui quan ho han cobrat
cada any? Que se sàpiga que el que els falta per cobrar és de
l’any 2011, i l’any 2011 en aqueixa comunitat ha governat el
PSOE-Pacte i ha governat el Partit Popular! Que cadascú
compleixi el que li toca; si no hem de fer grans meravelles. 

Cadascú ha de complir; que no es pot i es diu “miri, enguany
no es pot per la situació pressupostària que té, però elaborem
uns pressupostos”?, que jo veig que els membres del Partit
Popular n’estan lluint molt, que és el que toca i està molt bé,
vull dir que jo els lloaré això, no vendré a dir barbaritats, idò
llavors ja veurem què arriba als ajuntaments, si els arriba més o
els arriba menys que els altres anys, i això serà un compromís,
perquè l’exposició de motius que es fa en aqueixa PNL, la
compartim tots: la base de la democràcia és el municipalisme,
i els ajuntaments són els més propers als ciutadans, i els
ajuntaments són els primers que han de prestar els serveis als
ciutadans, els serveis més bàsics... Bé, sistemàticament torn
repetir que s’ha complit amb això; ara, enguany no s’ha complit
i evidentment el que no es pot fer per part del Partit Popular és
carregar totes les tintes sobre el Partit Socialista. Em pareix una
equivocació, almenys.

Es podrien haver estalviat aqueixa PNL, tirar endavant,
complir, i llavors lluir per un altre costat que havien complit
quan l’anterior govern no ho havia fet durant sis mesos o durant
cinc mesos.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula ara pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el Sr. Nel Martí
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la veritat és que em sorprèn que aquesta proposició no de llei
parli de sensibilitat respecte de les administracions més properes
als ciutadans, ajuntaments i també consells insulars, perquè
efectivament, i coincidim, són un element essencial de l’estat de
benestar. Em sorprèn aquest posicionament quan el Partit
Popular és el primer que congela el finançament dels consells
insular o que ofega els ajuntaments en inversions del Govern, en
inversions estatutàries que diu i reitera constantment que no
troba els recursos, que no troba les partides, o que redueix en
transferències, per exemple referides a l’àmbit social, amb la
Llei de dependència, o a l’educació infantil de 0 a 3 anys, on els
1.300.000 euros que s’aportaven als ajuntaments l’any 2010
desapareixen el 2011 i es veuran significativament reduïts
durant el pressupost del 2012.

Es fa també elogi d’una llei, de la Llei 20/2006, la Llei de
municipal i de règim municipal, que sense cap dubte era una llei
necessària però que, sense cap dubte també per a aquest grup
parlamentari, no era la millor llei possible, i jo li vull recordar
que l’article 29, amb les competències pròpies que estableix per
als municipis, diu que l’educació infantil és una competència
pròpia, pròpia, dels ajuntaments. Ja em dirà, idò, si aquesta és
una llei a favor dels municipis i si efectivament tots els
municipis d’aquella època, del 2006, quan es va aprovar, o ara
estarien d’acord amb aquesta afirmació.

En segon lloc he de dir que la veritat és que el conseller
Gornés, d’Administracions Públiques, en relació amb el Fons de
Cooperació Municipal ha actuat amb una absoluta i total
improvisació. Se’ns deia, i efectivament en aquesta proposició
no de llei es diu, com deia el conseller, que el 25% d’aquesta
partida s’aportaria durant el 2011 i la resta, el 75%, durant el
2012. Bé, idò, el conseller -en el Diari de Sessions en queda
constància, del 15 de novembre- deia exactament el contrari o
les xifres inverses, és a dir, que pagarà durant el 2011 el 75% i
la resta, el 25%, l’aportarà durant el 2012. No hi havia recursos,
però el Sr. Gornés ha trobat la fórmula per passar del 25% al
75% per aportar dins el 2011. Felicitats. Per tant era possible.

En tercer lloc crec que també s’ha de posar de manifest una
cosa molt clara, sobretot quan aquesta proposició no de llei
parla de mala gestió. Jo crec que no és qüestió de mala gestió
sinó de complir la llei, i la llei precisament 20/2006, que parla
del finançament dels municipis, a l’article 205 del Fons de
Cooperació Municipal, en el punt 3 diu textualment que cap
municipi no rebrà una participació anual del Fons de
Cooperació que sigui inferior a la rebuda per aquest municipi
l’any anterior. Bé, idò, l’any 2010 els municipis van rebre
16.241.422 euros; durant el 2011 rebran 12.181.066,5 euros, és
a dir, s’incompleix clarament la Llei 20/2006.

Però a més a més les pretensions de l’avantprojecte de
pressuposts per al 2012 serien exactament les mateixes, és a dir,
les d’incomplir la llei, si no fos per una disposició addicional.
Dins la partida prevista del Fons de Cooperació Municipal es
preveu una quantitat, 20.124.025 euros, que és insuficient per
complir amb les responsabilitats i amb la legalitat, sobretot si
tenim en compte que s’han d’aportar com a mínim els 16
milions prevists el 2011 més el 25% restant que quedava
pendent d’aquell any. Clar, la solució, la forma, per tant, de no
incomplir la llei era modificar la llei, i es modifica efectivament
la Llei del 2006 de règim municipal per la porta de darrere,
sense la informació, sense la participació dels implicats, dels
municipis, d’aquells que havien de rebre aquest finançament.
Modifiquen a la disposició addicional el percentatge mínim
d’ingressos de la comunitat autònoma que havia de destinar al
Fons de Cooperació, que passa del 0,7 al 0,5, i també elimina
allò que llegia jo abans de l’article 205, apartat 3, que cap
municipi no rebrà una participació anual del Fons de
Cooperació Local, i ho fa simplement perquè la partida del 2012
era insuficient per complir amb la llei. Fórmula: baratem, idò,
la llei, ho torn a dir, per la porta de darrere, sense la participació,
ni tan sols la comunicació als ajuntaments de forma prèvia
perquè poguessin preparar de forma adequada els seus
pressuposts.

Lògicament no poden esperar, amb aquesta proposició, amb
aquest contingut i amb aquest to, doncs el suport del nostre
grup. Als dos punts de la proposició es parla de mala gestió; jo
els dic que res de mala gestió, es tracta de complir la llei. En el
segon punt es parla de regularitzar el Fons de Cooperació
Municipal en uns termes que ja no són els correctes; jo els dic
que res de regularitzar, es tracta de complir la llei, de complir la
llei i de colAlaborar amb les administracions tan properes als
ciutadans, tan sensibles als ciutadans, que vostès al
començament d’aquesta proposició esmentaven.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions
el grup proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Me ha gustado escuchar las
palabras “cumplir la ley”; me ha gustado mucho escuchar la
palabra “municipalismo”, apoyo a la principal administración
más cercana a los ciudadanos, como ha dicho el señor del
Partido Socialista, pero los datos son los datos y los hechos son
tozudos. El tema está en que para el 2011 había una partida de
más de 16 millones de euros para el Fons de Cooperació Local,
y de esta partida el anterior govern destinó 3 millones de euros
a amortización de deuda y se bloquearon más de 10 millones de
euros como una medida dentro del Plan de saneamiento que se
presentó al ministerio del Gobierno central. Esa es la realidad,
esa es la sensibilidad que han tenido ustedes con cumplir la ley
y con apoyar a los ayuntamientos. Ni cumplir la ley ni apoyar
a los ayuntamientos.
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Y me gusta mucho que ahora el grupo de la oposición, los
dos grupos de la oposición se miren los presupuestos,
presupuestos que ustedes no hicieron durante el anterior
ejercicio, y que me alegro que ahora ustedes las ganas que
tenían para estudiar los presupuestos, el 2011 que no hicieron,
ahora lo quieran hacer el 2012. Eso es de agradecer.

Y voy a decir lo que he dicho antes: es una mala gestión,
señor del PSM, es una mala gestión. Ahora llegan aquí como si
fueran nuevos, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad,
exigiendo cosas que saben perfectamente que son imposibles
porque las máquinas de hacer dinero no existen, y presentan el
Partido Socialista a hacer mociones echando la culpa al Govern
porque no se cumple el Fons de Cooperació Local, la partida,
cuando fueron ellos lo que no cumplieron la partida, fueron
ustedes. Si se hubiesen preocupado de aplicar unas políticas
coherentes quizá ahora la situación económica en la que
estamos y la que padecen las arcas de la comunidad autónoma
no pasaría.

Por lo tanto con esta moción, mejor dicho, con esta
proposición no de ley queda más que reflejada la poca
sensibilidad que ha tenido el gobierno anterior en materia de
apoyo hacia la economía financiera de los ayuntamientos, y sin
duda queda una vez más reflejada la nefasta gestión del
gobierno actual, anterior, mejor dicho, y que ustedes parece que
ahora obvian o que ustedes, mejor dicho, parece que no
estuvieron hace cuatro años.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència queda aprovada... Vots a favor, 8; vots en
contra, 5. En conseqüència, queda aprovada la proposició no de
llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4180/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
presó ubicada al terme municipal de Maó.

I a continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4180/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la presó ubicada en el terme municipal de Maó. Per tal de
defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Alejandro Sanz per un
temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. A ver si ahora tengo más
suerte y a ver si ahora hacemos frente común los menorquines,
los diputados menorquines de esta cámara.

Vamos a ver, la proposición no de ley que hoy debatimos
tiene por objeto dejar patente en el Parlamento la gran del
Partido Socialista, la gran mentira que ha supuesto la
construcción de una cárcel en Baleares y concretamente en
Menorca, en el municipio de Maó. Nuestra formación política
siempre se ha opuesto a este proyecto y a su emplazamiento.
Cuando se presentó el proyecto, se presentó como un centro
cívico-administrativo, que sería un centro de reinserción social
y que tendría como finalidad ser un depósito de detenidos para
arrestos de fines de semana y para presos que estuvieran en
tercer grado, pensado especialmente para los presos
menorquines. Todo esto no lo digo yo, ni lo dice el Partido
Popular, todo esto queda reflejado en las declaraciones del
antiguo alcalde del Partido Socialista Sr. Arturo Bagur, antiguo
ex-senador y queda reflejado en el acta del pleno municipal de
24 de noviembre de 2005.

El 8 de junio, también de 2005, en un periódico local de la
isla de Menorca, el director insular de la administración del
Estado en Menorca afirmaba que dicha instalación tendría una
capacidad para unas 60 personas. Otro periódico en el mismo
día dijo que desde el Obispado se había pedido un pequeño
centro de reclusión para acoger menorquines que se encontraban
en Palma. Pero todo esto no ha sido verdad, porque en realidad
nos encontramos con una cárcel con una capacidad de 246
plazas oficiales, no con un centro de reinserción social, con una
cárcel de 246 plazas oficiales. Muestra de ello es, como se está
observando y se verá, que muchos de los presos no tienen
ninguna vinculación con Menorca y proceden de otros lugares
de la península. 

A todo esto, hay que añadir que el lugar del emplazamiento
de la cárcel ha sido perjudicial para los intereses de nuestra isla.
¿A quién se le pudo ocurrir construir una cárcel al lado de una
de las principales carreteras más transitadas como es la de Maó-
Sant Lluís? ¿O al lado de casa cuartel de la Guardia Civil donde
residen 50 familias? ¿O al lado de diferentes zonas deportivas
como el campo municipal del Sporting Mahonés, la zona del
hipódromo, la pista de karts, etc.? Desde luego peor ubicación,
imposible.

Por tanto, engaño en las formas, engaño en el
emplazamiento, engaño porque se dijo que era un centro de
reinserción social y al final ha sido una cárcel en toda regla. Un
gol que nos metió la izquierda a los menorquines con esta
cárcel. Un gol por toda la escuadra. Ahora ya tenemos la cárcel
y, como ya decía nuestro grupo político y desde el Partido
Socialista se desmentía, el Sindicato de Unión Federal de
Policía hace varias semanas o un mes y pico aproximadamente,
afirmaba que los reclusos más rebeldes de prisiones de fuera de
las islas se están trasladando a la cárcel de Menorca. Y que
empiezan a existir problemas de seguridad ciudadana y que son
consecuencia directa de la construcción en Maó de una prisión
que no está justificada y es innecesaria. Uno de los motivos que
alegaba dicho sindicato es que mucha de la plantilla del cuerpo
nacional de la policía, en lugar de estar garantizando la
seguridad ciudadana en el término municipal de Maó, están
garantizando la seguridad en el perímetro..., mejor dicho, en los
alrededores de dicha cárcel.
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Por estas y otras cuestiones, nuestro grupo parlamentario, tal
y como queda reflejado en la proposición no de ley, pide cuatro
propuestas: la primera que se inste al Ministerio de Interior a
que pare el traslado de nuevos presos a la prisión de Maó hasta
que no se hayan solucionado los problemas de seguridad de la
misma; la segunda, que se inste al Ministerio de Interior a que
cree y dote el correspondiente módulo para internos de la
prisión en el Hospital Mateu Orfila de Maó, como todos ustedes
saben y, si no, está en los medios de comunicación, ya ha
habido problemas en el Hospital Mateu Orfila con algunos
presos; tercero, que s eionste al Ministerio de Interior a que se
dote de más efectivos policiales al municipio de Maó y que el
Parlamento repruebe al ministerio de Interior por haber
engañado a los ciudadanos de Menorca.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Torn de fixació de posició? Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs per un
temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Sr. Alejandro Sanz, vostè ho ha dit a
l’anterior intervenció: “los datos son los datos, los hechos son
tozudos”. Efectivament, les dades són les dades i les dades
diuen que des que hi ha la presó a Menorca ha baixat l’índex de
delictes i faltes a Menorca. Aquestes són les dades oficials,
vostè segurament em dirà que estan manipulades, però són les
dades oficials dels cossos i forces de seguretat de l’Estat
destinats a Menorca. 

Per cert, ja s’ha complert un dels punts que vostè demana.
Ahir precisament, i ho pot comprovar, varen arribar a Menorca
50 policies nacionals dedicats específicament a la vigilància del
perímetre i de la zona de la presó, com estava previst, més
quatre policies nacionals de reforç a la plantilla habitual per
garantir la seguretat dels ciutadans de tota l’illa. És a dir, s’ha
incrementat la dotació policial habitual de Menorca, a part de
l’específica destinada a la presó. Per tant, esperem que si en el
setembre, que com vostè supòs que sap, és el més en què
habitualment l’índex de delinqüència és més alt a Menorca per
la finalització massa prest de la temporada turística habitual, les
baixes abans d’hora d’hotels o negocis que no han tingut prou
sort per aguantar la temporada, vostè veurà que si ha baixat en
aquest mes, és d’esperar que baixi durant la resta de l’any i
sobretot ara que hi ha més presència de policia. 

Evidentment, que algú afirmi que ha crescut la percepció
subjectiva d’inseguretat, evidentment la percepció subjectiva
d'inseguretat, quan els delictes han baixat, només pot ser
motivat perquè algú ha atiat el foc d’aquesta subjectivitat dels
ciutadans que perceben, gràcies a discursos alarmistes, discursos
que posen en perill la cohesió social de l’illa, són els que han
incrementat aquesta percepció subjectiva. Però cadascú és
responsable de les seves declaracions, cadascú és responsable
dels seus actes. Per tant, els fets són els fets com diu vostè i la
disminució de la seguretat i l’increment dels cossos policials
són importants. 

Vostè no ha parlat d’un problema..., l’ha citat de passada,
que hi ha hagut efectivament, a l’Hospital Mateu Orfila. Vostè
supòs que sap que la Societat Espanyola de Centres
Penitenciaris té previst en les inversions, dotar a l’Hospital
Mateu Orfila de les instalAlacions de seguretat necessàries
perquè els presos que necessitin atenció mèdica, ho puguin fer
amb tota seguretat, d'ells i de la resta dels pacients. Vostè sap
també, o esper que ho sàpiga, que està pendent el SEPI que la
Conselleria de Salut li digui a quin lloc d’aquest hospital s’han
de fer aquestes instalAlacions i, per tant, si la Conselleria de
Salut d’aquesta comunitat és diligent, solucionarem ràpidament
el problema. Esperem que sigui prou diligent perquè ho digui
abans de Nadal, perquè amb la nova situació política i com és
habitual en els governs del Partit Popular, no baixin les
inversions en matèria de seguretat; per tant, esperem que es
puguin construir aquestes instalAlacions abans d’haver-hi el
canvi de govern, perquè no sé si recordarà vostè, Sr. Alejandro
Sanz, esper que sí ho recordi, aquella expressió tan dura de
quien quiera seguridad que se la pague, dels temps d'Aznar. En
aquest país ha governat tothom i tots ens coneixem des de fa
molta estona i sap que va baixar en 40.000 persones els cossos
i forces de seguretat de l’Estat i van créixer com a bolets els
cossos de seguretat privats. Privatització fins i tot de la seguretat
dels ciutadans. Els darrers vuit anys han crescut en 50.000, entre
Guàrdia Civil i Policia Nacional a tot l’Estat, i han crescut, ja li
dic, estan dotades però feia molts anys que no hi estaven amb
els representants necessaris dels cossos de seguretat a Menorca.

Miri, no és cert que es parli fa tan poc d’aquest centre.
L’acord d’aquest centre el va prendre el Sr. Cristóbal Triay
Humbert, quan era president del Consell amb els vuit alcaldes
de l’illa de Menorca, un president del Partit Popular. I fins que
l’Ajuntament de Maó no va disposar d’uns terrenys i va poder
cedir uns terrenys l'acord no va ser possible. Però en tot cas ha
servit per alleugerir el problema dels 60-70 presos menorquins
que acostuma haver-hi a la presó de Mallorca i les seves
famílies que tenen greus dificultats per accedir-hi, i aquesta era
la preocupació principal de la pastoral penitenciària de la
Diòcesi de Menorca que ha estat la que sempre, des dels seus
fonaments i esperit cristià, ha defensat la necessitat d’haver-hi
un centre de reclusos a Menorca per poder acollir i fer les
funcions de reinserció social necessàries als ciutadans de
Menorca que han tengut algun problema a la seva vida que els
ha conduïts a delinquir.

La seguretat. Jo li he dit que la presó ha millorat des que
existeix, la seguretat ha millorat des que existeix. No hi ha
inseguretat a la presó, ningú no ha denunciat des de la presó, des
dels sindicats de funcionaris de presons, que són molt actius en
aquest país, ningú no ha denunciat inseguretat a la presó, s’ha
denunciat percepció subjectiva de la seguretat; però les dades
diuen que ha baixat la inseguretat. A més, com diu la
responsable de la pastoral penitenciària, “si algunos ven las
orejas al lobo cerca, quizás se lo piensen antes de hacer según
que cosas...”. Per açò creu que és un bon instrument de
prevenció i de reinserció que hi hagi un centre d’aquestes
característiques a Menorca. Vostès que juren el càrrec, per tant,
entenc que si juren el càrrec comparteixen l’esperit cristià de la
pastoral penitenciària, entenc que també han de compartir
aquest esperit de voluntat de reinserció a la societat de les
persones que han tengut en algun moment una dificultat i han
delinquit. La delinqüència no és genètica, la delinqüència és
social, si no, les paraules de la pastoral penitenciària serien
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errònies i en conseqüència entenc que és bo que aquestes
funcions de reinserció social es compleixin.

Gràcies. Li demanaria la possibilitat de fer votació per
separat dels punts. Anuncio que evidentment donarem suport al
punt que demana que es construeixi una zona específica a
l’Hospital Mateu Orfila, perquè entenem que és necessària, així
està previst i, per tant, es tracta de donar suport a aquest punt.
Evidentment no entraré en la reprovació del Ministeri d’Interior,
no m’agradaria que el nou ministre que entri es trobi amb una
reprovació i que hagi de resoldre com a primer punt de l’ordre
del dia de la seva agenda política un tema que és segurament
fruit de les percepcions subjectives d’algunes persones que
alimenten per voluntat electoral les baixes passions d’alguns
ciutadans.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
el Sr. Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La veritat és que aquesta proposició no de llei amb el seu
redactat hauria de venir acompanyada per la comprensible,
perquè, si no, els que no són de Menorca i no han viscut la
realitat i si tenim un poc de memòria de tot el procés, seria
incomprensible per a algú fora d’aquest context que llegís
aquesta proposició de llei. Hauria de venir, com deia, amb uns
annexos amplis, periodístics del Diari de Menorca, el diari
Última Hora o el Menorca Diario, amb les notícies que
generaven els sindicats, però també les respostes que generaven
els responsables de la presó. I hauria de venir acompanyat
després dels informes oficials, a alguns dels quals ja s’hi ha fet
referència, que contrastessin les informacions periodístiques que
allà es publicaven, perquè aquesta proposició no de llei està feta
sobretot en base a retalls de premsa.

Jo també voldria dir que em sorprèn que en certs moments
es cridi els diputats de Menorca, es cridi el menorquinisme quan
convé i en canvi es cridi la solidaritat espanyola quan interessa.
Quant aquesta proposició no de llei si és en aquests termes
hauria de dir que no pot ser més antiespanyolista, però bé,
m’encanta que sigui així i tal vegada començaríem a compartir
algunes coses.

Tampoc no puc entendre que es critiqui, en les intervencions
anteriors, que els partits de l’oposició facin mocions en els
ajuntaments per defensar el finançament dels ajuntaments,
sembla que molesta, i, en canvi, la moció que ja es va debatre i
presentar a l’Ajuntament de Maó, ara es traslladi mitjançant
proposició no de llei aquí en aquest parlament. Però està bé,
hem de debatre aquest tema, el debatrem i marcarem posicions.

Jo ja sé que la posició del Partit Popular és prou coneguda,
sé que no li agradava ni aquesta presó ni aquesta ubicació.
També tenc molt clars els termes de la proposició no de llei que
el Partit Popular, el Partit Popular hagués fet aquesta presó en
un desert, en un camp ras, on no hi hagués ni pa ni aigua,
possiblement en un espècie de Sant Isidre per a una quarantena
perpètua. 

Nosaltres pensam, en canvi, ja que a la proposició no de llei
es confronten dos termes, reinserció i presó, nosaltres pensam,
en canvi, que el criteri bàsic és el de la reinserció. Sí, ho és,
perquè pensam que no és cap mesura de gràcia, ni és cap mesura
extraordinària, sinó que és el fonament de tot el sistema
penitenciari. I no és que ho digui aquest grup parlamentari, és
que és una exigència constitucional. L’article 25.2 diu que les
penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran
orientades a la reeducació i a la reinserció social. I també parla
de tots els drets fonamentals que els correspon. Per tant,
reinserció, res de confrontar reinserció i presó com es fa en el
punt 4 d’aquesta proposició no de llei.

Per altra banda crec que s’ha de dir també que podríem
discutir si efectivament el lloc és el més adequat o no; però
també com s’ha dit, vostès en són corresponsables de la decisió
que es va prendre en aquell moment. El que és clar és que si la
presó ha de jugar aquesta funció de reinserció, ha d’estar
ubicada en un lloc -diguem-li, si em permet- integrable,
relacionable amb la ciutat, sense que açò tengui res a veure amb
qüestions de seguretat o d’inseguretat. 

Diuen també, de forma absolutament sorprenent, que en
aquesta presó només hi hauria d’haver presos menorquins.
M’agradaria saber amb quins menorquins estan pensant per
omplir tota aquesta presó? Però en qualsevol cas jo li voldria dir
que els presos de Menorca o de Balears, si haurien de ser de
Menorca o de Balears, hauria de ser per una qüestió
d’apropament dels presos en el seu entorn d’integració, en el seu
entorn familiar. Per aquesta raó sí que entendria que em digués
que els presos haurien de ser de Menorca o de Balears, però torn
a insistir en la solidaritat amb aquesta Espanya, a la qual vostès
tantes vegades es refereixen, però sembla que avui no té
importància.

Quant a la seguretat, a mi em sembla un abús absolutament
incomprensible i irresponsable vincular una presó amb un
augment periodístic dels delictes i del conflicte social. No és
certa. Si la relació entre la presó i un major conflicte social fos
certa, seria absolutament incomprensible i seria impossible que
qualsevol presó fos acceptada socialment. No és cert, les dades
a més a més confirmen que no és cert. I és una mala intenció
voler relacionar la presència d’una presó amb un augment de la
conflictivitat. Jo em deman per què no la vinculen a aquesta
major conflictivitat, si fos certa, amb la crisi?, perquè les
famílies estan en una situació molt més precària i de vegades al
límit i de forma absolutament injustificable, és cert, es veuen
abocats a situacions de major conflicte social. No, vostès la
vinculen intencionadament i interessadament a la presó.
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Finalment, i entrant a l’articulat, em sembla que cap dels
punts, almanco el primer, el tercer i el quart no són assumibles
després de tot el que ha dit. Insistesc especialment en el punt
quatre quan parla de reinserció social de forma dissociada i
confrontada amb la presó; parlar que la presó només allotjaria
interns vinculats amb Menorca, em sembla absolutament
inacceptable. I l’únic punt que en tot cas és acceptable i que
feim l’esforç d’assumir, entre altres coses perquè ja està previst,
és efectivament el del mòdul per a interns de la presó de
l’Hospital Mateu Orfila, tot i que torna fer referència a evitar
situacions com les protagonitzades. Senyors diputats, per saber
quines són les protagonitzades haurien de mirar l’annex
periodístic que no consta en aquesta proposició no de llei.

En qualsevol cas, em sembla una molt mala proposició no
de llei, em sembla que no ajuda en absolut al debat seriós sobre
la situació de la presó a Menorca i no ajuda en absolut al diàleg
i al consens amb les grans inversions i les grans necessitats que
pugui tenir Menorca, especialment quan es crida el
menorquinisme quan convé i s’oblida Menorca quan no convé.
I açò és el que passa en aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el Grup Popular? Té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Borrás, ¿quién dijo que
iba a ser un centro de reinserción social?, el Sr. Arturo Bagur,
alcalde de Maó. ¿Al final qué ha sido?, una cárcel. ¿Quién dijo,
Sr. Borrás, que el centro de reinserción social tendría 60
plazas?, el Sr. Arturo Bagur. ¿Cuántas tiene?, 246 plazas. El
lugar, ¿se negoció, se pactó, hubo participación ciudadana?
Aquí vemos otros lugares en Menorca que todo el mundo quiere
opinar  y colectivos, todo el mundo quiere opinar y tal, pero con
el tema de la cárcel nadie opinó, fue un gol por toda la escuadra
y una imposición de la izquierda al lado de una casa cuartel con
cincuenta familias. ¿Acaso alguno de los diputados que han
estado hablando en esta comisión le gustaría tener una cárcel al
lado de su casa?, ¿les gustaría tener una cárcel al lado de su
casa?

La mayoría de los centros penitenciarios que se construyen
en España se hacen a las afueras de las ciudades y eso es así,
afuera de la ciudad entre Maó y Sant Lluís pegado al lado de
una casa cuartel con cincuenta familias enfrente del campo del
Sporting, al lado del hipódromo municipal, detrás del aeroclub,
entre la carretera más transitada entre Maó y Sant Lluís, ¿esto
está fuera de la ciudad? Esa es la realidad. 

Reprobación, bien. Al Sr. Rubalcaba ya le han reprobado los
ciudadanos hace tres días, no se preocupe, ¿eh?, ya le han dicho
donde tiene que estar el ex-ministro del Interior. Y esa es la
realidad. Mire, la argumentación que si aumenta la delincuencia
o no, insisto, son declaraciones que he dicho antes fruto de la
hemeroteca con recortes periodísticos que he dicho entre las
fechas que decía lo que decía el Sr. Artur Bagur, lo que decía la
pastoral penitenciaria. Por cierto, ¿quién fue la persona que dijo
que con el tema de la cárcel se hicieron muchas cosas mal?, ¿lo
dijo el Partido Popular? No, lo dijo el Sr. Javier Tejero en una
entrevista concedida al Última Hora. Reporte periodístico, Sr.
Nel Martí. No lo dijo el Partido Popular lo dijo el actual director
insular del Estado, con la cárcel se hicieron cosas mal.

Yo digo lo que sale por la prensa y lo que sale por la prensa
es que hay un sindicato, la Unión Federal de Policía, que
supongo -digo- que algo tendrá que ver con todo esto, ¿no tiene
nada que ver? Vale, bueno, éste es el crédito que usted le quiere
dar. Yo tampoco me creo de usted que me diga que la
delincuencia en Maó ha bajado. Bueno, pues, demuéstremelo,
dígame en que documentos está. La percepción ciudadana no es
esa, la percepción ciudadana no es esa, la percepción ciudadana
es que muchos miembros de la Policía Nacional en vez de estar
garantizando la seguridad de los mahoneses por la ciudad de
Maó están vigilando el perímetro de la cárcel de Maó, y esa es
la realidad. 

Y dijo, dijo el sindicato Unión Federal de Policía, advirtió
que la cárcel generará en la isla un tipo de delincuencia al que
los menorquines no están acostumbrados e incrementará una
clase de delitos que no son los que normalmente se registran en
Menorca. No lo digo yo, lo dice la Unión Federal de la Policía,
salía en el Diario Menorca. Y esa es la realidad, se nos dijo una
cosa y ha pasado lo contrario. Rectificar es de sabios, rectificar
es de sabios. Por lo tanto, entiendo que a ustedes les gusta que
tengamos una cárcel; entiendo que a ustedes les gusta que el
emplazamiento es un sitio que está muy bien porque está fuera
de la ciudad de Maó, que ahí no molesta nada; que una cosa es
la reinserción de los presos, que estamos de acuerdo, y otra cosa
es que nos diga que aquello es una cárcel y que encima el lugar
es un sitio que está muy bien y por lo tanto que los menorquines
sepan que la postura del Partido Socialista y del PSM al
respecto diciendo que la cárcel les gusta donde está y que la
cárcel está muy bien y que la gente se merece que la cárcel ...

Por cierto, si tanto ustedes defienden la cárcel yo no he
escuchado ninguna argumentación como una inversión del
Gobierno central durante la campaña electoral en Menorca.
Porque ustedes siempre la cárcel la han tenido escondida en un
cajón porque saben que es un tema que les inquieta. Y eso es
así. Y con esta proposición no de ley queremos dejar de
manifiesto que con la cárcel se nos dijo una cosa y al final se ha
demostrado que es todo lo contrario. Y ahora sí estamos
contentos de que el Partido Socialista pues a unos puntos quiera
votar a favor, por lo tanto, por nuestra parte no hay ningún
inconveniente en que la votación sea separada.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest cas, idò, atès que el grup proposant accepta la
votació separada, passam a votació i votarem, en primer lloc, el
punt 2 de la proposició no de llei. 

Vots a favor?

D’acord, en aquest cas el punt 2 quedaria aprovat per
unanimitat. I passam a votar els punts 1, 3 i 4 de la proposició
no de llei. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 9. Vots en contra, 5. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei,
els punts 1, 3 i 4 de la proposició no de llei. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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