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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 30 de març
de 2006. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix el Molt Excel·lent Senyor President Julio de
España Moya. Sessió plenària número 77. Segona i
darrera reunió.
El senyor president:
Don Salvador, doña Amparo... por favor, señor Ros...
Molt honorable president del Consell.
Honorables consellers.
Il·lustríssims senyors diputats i senyores diputades.
Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana, formulades pels grups parlamentaris
Continua la sessió amb la compareixença del president del
Consell per a respondre les preguntes d'interés general per a la
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
En primer lloc, formula la pregunta l'il·lustre diputat, i
síndic del Grup Parlamentari Popular, senyor Castellano.
El senyor Castellano Gómez:
Molt excel·lent president.
Molt honorable president de la Generalitat.
Senyories.
Les preguntes d'interés general són, precisament, per a
donar resposta a les grans demandes o preocupacions que
tenen els ciutadans, i això és, una vegada més, el que va a
fer el meu grup parlamentari. Va a preguntar, de la mateixa
manera que ja ho féu amb les dos últimes preguntes, sobre
immigració i sobre l'Estatut, esta vegada sobre una preocupació important que tenen els ciutadans com és la seguretat
ciutadana.
Altres, senyor president, a falta d'alternativa, a falta de
propostes o programes, més que pensar en les preocupacions dels ciutadans se preocupen pel seu interés partidista
únicament i s'ocupen a soles de desqualificar o de desgastar
el Govern i els dirigents del Partit Popular en un esforç
inútil perquè, senyories, per descomptat, a honestedat, honradesa i transparència al Partit Popular no li guanya ningú.
I dia (el senyor president colpeja amb la maceta), senyories, que anem a fer la pregunta sobre seguretat ciutadana,
perquè, com vostés saben, em l'enquesta del CIS, en l'última
enquesta del CIS que se publicà, els dos problemes, les dos
preocupacions més importants que tenien el ciutadans de la
Comunitat Valenciana, precisament eren la immigració i la
inseguretat ciutadana. (Veus) Ni més ni menys que el 32,6%...
(El senyor president colpeja amb la maceta) Senyor
Such, tranquil que li vaig a donar les dades.
Ni més ni menys que el 32,6% de la població valenciana està preocupada amb el tema de la inseguretat ciutadana,
enfront del 20,1% de la població de la resta d'Espanya. És a
dir, que preocupa més en la nostra comunitat que en la resta
d'Espanya i, senyories, ni més ni menys preocupa 9 punts
més este tema que preocupava en l'any 2004, insistixc, tot
amb dades de l'enquesta del CIS.
També he de dir-los, senyories, que la inseguretat ciutadana en l'any 2005 ha sofrit un increment en la delinqüència
de més d'un 24% en la nostra comunitat i se seguix sense
tindre les dotacions suficients de policia per a fer front a esta
situació. I d'això, els alcaldes, els industrials, els comerciants, els llauradors de la nostra comunitat, en saben molt
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al llarg de tots els dies. Per tant, jo crec que és una responsabilitat per part de totes les administracions i mos agradaria que també, per part de l'oposició, que se sumara responsablement a estes peticions justes i necessàries que se fan
pel Govern central perquè n'hi hasquen respostes efectives
davant la inseguretat ciutadana.
I ho dic, davant la inseguretat ciutadana i davant el
Govern central, com podia també dir –i digueren des d'esta
tribuna– en els temes de la immigració, de les infraestructures, en els temes de l'aigua o també en els temes de la falta
de finançament sanitari a la nostra comunitat, que, per descomptat, des del Govern central poc o res s'està ajudant a la
nostra comunitat.
Evidentment, jo crec que la Comunitat Valenciana, senyories, no necessita polítiques de fum sinó de fets, i el fet
és que cal dotar de més mitjans policials, dotar de més mitjans per a lluitar contra la delinqüència en la nostra comunitat, perquè la delinqüència, evidentment, genera alarma
social i la delinqüència, efectivament, és una lacra contra el
desenrotllament de la societat i de la nostra economia. Per
tant, per això demanem respostes concretes i immediates i
demanem més implicació i més compromís per part del
Govern central en totes les qüestió que són de la seua competència, perquè tant inseguretat ciutadana com immigració,
recorde, senyors i senyores, com vostés bé saben, són conseqüència i competència del Govern central.
Per eixes raons volem parlar dels temes que realment
preocupen els ciutadans. I, senyor president, (veus) enfront
dels que s'ocupen (el senyor president colpeja amb la maceta) a soles del seu interés electoral o partidista i als que practiquen una política de soroll o de chascarrillo, plagada de
demagògies i desqualificacions des del Grup Parlamentari
Popular els demanem una vegada més que des de la humilitat i l'eficàcia ens seguim ocupant, amb el govern del Partit
Popular, de les persones i dels verdaders problemes que els
preocupen, com són els de la immigració, com són els del
finançament de la sanitat, com són els de l'aigua o, en este
cas, una cosa tan important com són els de la seguretat ciutadana, i per això li preguntem per això.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Castellano.
Tiene la palabra, señor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Coincido plenamente con usted, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, don Serafín Castellano, estas cuestiones son las que preocupan realmente a nuestros conciudadanos, en el interés de nuestros conciudadanos está la
seguridad ciudadana. Es verdad que hemos perdido calidad
de seguridad ciudadana desde que gobierna el Partido
Socialista (remors), es verdad que hemos perdido ratio de
presencia policial en nuestra comunidad desde que gobierna
el Partido Socialista y es verdad que esta es una de las cuestiones que tenemos que poner en marcha, porque la calidad
de una democracia –la calidad de una democracia– se mide
también en función de la seguridad ciudadana que presta la
administración a sus conciudadanos.
El equilibrio entre libertad-seguridad es fundamental
para entender lo que es una sociedad democrática y
moderna. Es obvio que hay opciones políticas que no están
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por lo moderno, por lo actual, y están en el pasado, instalados en discursos del pasado. (Veus) Nosotros estamos en
la apuesta del futuro (el senyor president colpeja amb la
maceta) y cualquier sociedad que ambicione más oportunidades, que ambicione más apuesta, que ambicione una
democracia de más calidad y de más excelencia, trabaja
siempre por la seguridad.
Le pedimos al Gobierno de España, hace unos cuantos
meses, una cifra, una cifra de policías nacionales y de guardias civiles, que no es una cifra porque sí, sino que atiende
directamente al crecimiento de la población de nuestra
comunidad y, por lo tanto, de la necesidad de la prevención
en cuanto al número de agentes en relación a nuestro territorio autonómico: dos mil agentes más, netos, que no que
sustituyan a otros, dos mil agentes más, netos, entre Policía
Nacional y Guardia Civil.
Sigue la callada por respuesta del Gobierno de España
(el senyor president colpeja amb la maceta) y nosotros tenemos que seguir en la obligación de exigir que a la
Comunidad Valenciana se la dote de la prevención en materia de seguridad necesaria para que nuestra democracia
tenga la calidad que nos merecemos los valencianos. (Veus)
Es más, el próximo 20 de abril,...

Es fundamental porque, entre otras cosas, nuestra seguridad es calidad de democracia, nuestra seguridad es también
nuestra prosperidad. Somos una comunidad muy atractiva y
tenemos que seguir siéndolo también en niveles de seguridad.
Es mi objetivo prioritario a partir de ya mismo luchar para que
la Comunidad Valenciana sea la más segura de España y de
toda Europa. Me lo propongo. (Aplaudiments)
Y si hace falta, el Gobierno Valenciano construirá
cuarteles de la Guardia Civil y construirá comisarías de la
Policía Nacional. (Veus) La prevención es fundamental
para que la libertad sea realidad cotidiana de mis conciudadanos. Quiero que las calles y las plazas de la
Comunidad Valenciana sean las calles y las plazas más
seguras de toda España y de toda Europa. Lo quiero.
(Aplaudiments) Y para eso necesitamos de la presencia
necesaria, de la prevención constante de policías nacionales y de guardias civiles.

El senyor president:

Y como es fundamental, igual que lo son los equipamientos de educación, igual que son los equipamientos de
salud, igual que son los equipamientos de políticas de bienestar, son fundamentales los equipamientos de la seguridad,
y este gobierno...

Señores diputados, por favor.
El senyor president del Consell:
...por fin, tendré la oportunidad de reunirme con el
ministro del Interior, y le voy a proponer al ministro del
Interior que aunque no es competencia nuestra, como esta
cámara sabe, no es competencia nuestra, y de igual manera
que estamos construyendo colegios y construyendo hospitales y centros de salud (veus), de igual manera voy a poner
un ambicioso plan...
El senyor president:
Señores diputados...

El senyor president:
Señor Such, primera advertencia.
El senyor president del Consell:

El senyor president:
¡Señora Llinares!, primera advertencia.
El senyor president del Consell:
...el Gobierno autonómico, se propone desarrollar el
plan más ambicioso de equipamientos a favor de la seguridad de mis conciudadanos, que para mis es prioritario y
necesario. (Aplaudiments)
El senyor president:

El senyor president del Consell:
...convenido, obviamente, con el Gobierno de España,
para construir cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de
policía en aquellos pueblos... (aplaudiments) en aquellos
pueblos y ciudades que lo necesiten. (Veus) Vamos a poner
en marcha equipamientos de seguridad por la libertad y por
la democracia, esos cuarteles y esas comisarías que necesitan nuestros conciudadanos.
Solo le voy a pedir al Gobierno de España que dote esos
cuarteles y esas comisarías, solo le voy a pedir al Gobierno
de España que ponga en esos cuarteles y en esas comisarías
policías y guardias civiles (veus), ese es mi compromiso con
la Comunidad Valenciana, ese es mi compromiso con la
seguridad ciudadana de todos los valencianos y de los más
de veintes millones de turistas...
El senyor president:
¡Señores diputados, están hoy muy revolucionados!
El senyor president del Consell:
...que vienen a nuestra comunidad todos los años.

Muchas gracias, señor presidente.
Senyor presidente...
El senyor president del Consell:
Gracias, por lo tanto, señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. El Partido Popular sigue en las cuestiones que preocupan a nuestros conciudadanos (veus),
sigue en el avance de la vanguardia...
El senyor president:
Señores diputados...
El senyor president del Consell:
...de una sociedad ambiciosa que sabe trabajar en favor
de nuestros conciudadanos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Recordemos lo del tiempo, por favor. Recordemos lo del
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tiempo y, sobre todo, y vuelvo a insistirles sobre el tema, la
tranquilidad en la escucha de la persona que está en la tribuna. Si ustedes empiezan constantemente a hablar unos y
otros y se van pasando la palabra interrumpiendo a quien
está en la tribuna, yo voy a tener que posponer el reloj, para
luego poderse expresar con tranquilidad. (Veus)
Yo supongo que son los atascos del tráfico lo que les ha
alterado esta mañana a todos ustedes.
Por favor, señores diputados.
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l'il·lustríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
Senyor Joan Ignasi...
El senyor Pla i Durà:
Gràcies, senyor president.
La veritat és que no sé per a on començar esta pregunta
este matí... Després del que he escoltat, senyor Camps, estic
totalment obnubilat, no puc entendre com vosté passa amb
tanta facilitat de la realitat a eixos somnis, a eixes grandeses, en un tema tan seriós com el de la seguretat.
Perquè vosté ha estat delegat del Govern i les taxes de
criminalitat més altes de la Comunitat Valenciana en la història! era quan vosté estava de delegat del Govern, per l'amor de Déu! (Aplaudiments)
Però, bé, el recolzem en això que ha dit, més policies i
més guàrdies civils, anem a recolzar-lo, perquè, efectivament, esta comunitat es mereix més seguretat. Ara (veus),
dubte molt que vosté siga capaç de fer això que ha dit, dubte
moltíssim. Perquè igual que no ha fet els hospitals, igual
que no ha fet els centres de salut, no farà les comissaries. Va,
per favor! (Aplaudiments)
Home, el recolzem (veus), perquè a la millor, a més de
policies i guàrdies civils també posen vostés els presos, eh,
també posen els presos... (Aplaudiments) Del que anem a
parlar ara, perquè, mire (veus), m'agradaria que, senyor
Camps, vosté hui donava una resposta d'un tema que, efectivament, és un tema que preocupa, encara que no aparega
en les enquestes, però preocupa a aquells que creguem de
veritat en la qualitat democràtica de la nostra comunitat.
(Un diputat diu sense micròfon: «Marbella, Marbella...»)
Jo només he de dir-li que són fets objectius, que en les
darreres setmanes han aparegut tota una sèrie d'informacions relatives a temes que estan en els tribunals, que no
s'inventa l'oposició, que no s'inventen els mitjans de
comunicació, estan en els jutjats, que afecten alts càrrecs
o responsables del Partit Popular i estan en els jutjats. Li
ho reitere, este tema és important, perquè afecta a la qualitat democràtica. És a dir, n'hi han molts responsables del
PP que estan en els jutjats, o bé perquè els han obert diligències o bé perquè estan imputats per suposats casos de
corrupció. El del cas Fabra és el més evident. El cas Fabra
a més ha fet que en els darrers temps aparega, aixina ho
ha decidit l’audiència de Castelló, que determinats alts
càrrecs del Partit Popular en l’època d’Aznar hagen d’anar a comparéixer i testificar, entre ells també el portaveu
del govern. Apareix el senyor Pedro Hernández Mateo,
alcalde de Torrevella, imputat per informació privilegiada. S’han obert diligències a Oriola, que afecta l’alcalde
d’Oriola, per suposats casos de corrupció. Afecta al cas
Ivex, al cas Ivex, que està obert en els tribunals i que hi
ha diversos, diversos exalts càrrecs de la Generalitat
imputats.
Per tant, senyor Camps, jo crec que hui toca, davant
estos fets objectius, preguntar-li quines mesures pensa pren-
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dre vosté, de veritat, des del punt de vista polític, per a fer
front a esta situació que afecta de veritat també la imatge de
la Comunitat Valenciana, igual que la inseguretat ciutadana.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, presidente.
El senyor president:
¡Por favor! (Pausa).
Señor presidente, por favor.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Pla, efectivamente le agradezco además el reconocimiento a la necesidad de que hay de poner en marcha
cuanto antes, por parte del gobierno de España, un plan centrado en nuestra comunidad para mejorar nuestra seguridad
ciudadana. Le agradezco, y además le solicito ya, que a los
alcaldes del Partido Socialista vaya trabajando con ellos
para que nos hagan las propuestas necesarias y también la
dotación de suelo necesario para la construcción de estas
comisarías y de estos cuarteles de la Guardia Civil.
Hablar de seguridad ciudadana es hablar de algo realmente importante. El gobierno valenciano se compromete
con sus conciudadanos que en todos los municipios donde
haga falta se ponga en marcha un equipamiento de estas
características. Y, como no podía ser de otra manera, lo
haremos junto al gobierno de España. E invito…
El senyor president:
Señor Vicente, por favor.
El senyor president del Consell:
E invito, y me parece excepcional la reflexión que usted
ha hecho a los grupos de oposición a que colaboren con el
gobierno para esta cuestión, que es una cuestión que, desde
luego, supera a partidos políticos, porque es una cuestión
que tiene directa relación con la calidad de nuestra democracia y con la seguridad de nuestros conciudadanos.
Respecto de la cuestión que usted planteaba esta mañana, en primer lugar, nunca habría que olvidar algo tan
importante en democracia como es la presunción. En segundo lugar, el papel de la justicia. Y, en tercer lugar, señor Pla,
y permítame que se lo diga, tampoco se puede tener una
relación de propuestas de titulares y olvidarse de otros titulares. Porque si yo pongo a hacer aquí relación expresa de
titulares, de cuestiones que afectan a su partido, e incluso a
su propia persona, podríamos no salir del hemiciclo
(remors) en toda la mañana.
Pero le haré una siguiente reflexión. ¿Por qué unos titulares la Fiscalía los lleva ante el juez y otros titulares la
Fiscalía no los lleva ante el juez? Es una cuestión que también preocupa a la opinión pública (el senyor president colpeja amb la maceta). Es una cuestión que preocupa a la opinión pública. Nos gustaría saber a todos nosotros también

