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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

(Remor de veus)

Per ordre, eh?, si pot ser, per ordre.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, Cristóbal Huguet substitueix la Sra.
Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simón Gornés substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a Pere Rotger.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Isabel Llinàs substitueix José María Rodríguez, gràcies.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix el Sr. Josep Melià.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Joana Barceló.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Francina Armengol.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President, Miquel Àngel Coll substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 525/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l'entrada de camions cisterna
als grans ports de les Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 525/10, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a l’entrada de camions cisterna als grans ports de
les Illes Balears. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
des d’Unió Mallorquina veim amb preocupació com la crisi
econòmica que pateix Europa i especialment Espanya afecta tots
els sectors de la nostra economia. Aquest fet no és una
exclusivitat de les Illes Balears, ho patim tots de manera
conjunta, però des d’Unió Mallorquina no ens aturam aquí,
continuam comptant i afegint els problemes exclusius de les
Illes Balears com poden ser el problema de la insularitat, de les
balances fiscals o de l’espoli fiscal que sempre hem patit i que
Unió Mallorquina no es cansarà de repetir.

Avui volem treure a debatre el problema que pateix un
sector estratègic en la nostra economia i que es veu greument
afectat pels costos que suposa la insularitat i la falta de
polítiques de lliure competència. Em referesc al sector pesquer,
un sector que ha patit un increment dels costos molt important
en els darrers temps per desenvolupar la seva activitat
principalment el preu del petroli. Tant és així que gairebé no els
permet continuar la seva activitat productiva. 

La causa principal d’aquest fet és la falta d’una lliure
competència en el seu abastiment. Des d’Unió Mallorquina
consideram que autoritzar l’entrada de camions cisterna de
combustible és una mesura que obriria moltes altres opcions
d’abastiment i per tant, fomentaria la competència entre les
empreses subministradores de combustible, fet que sens dubte
disminuiria els costos a què han de fer front els nostres
pescadors. 

A molts d’espais portuaris de l’Estat espanyol ja han
autoritzat que les embarcacions puguin abastir-se de
combustible mitjançant camions cisterna afavorint l’abaratiment
dels productes derivats del petroli.

Per tot això, des del grup que represento, vos convid a tots
els presents a donar suport a aquesta proposició no de llei
perquè l’Autoritat Portuària de les Illes Balears autoritzi
l’entrada de camions cisterna de combustible a les instalAlacions
portuàries de les Illes Balears a fi i efecte de permetre la càrrega
directa de les embarcacions mitjançant aquest sistema.

No és una proposició no de llei que solucioni tots els
problemes que pateix el sector pesquer, però sí és una política
que pot ajudar un sector a capejar el temporal -mai més ben dit-
pels costos els suposa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel torn de fixació de posicions,
té la paraula el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, el Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
seré breu en la meva intervenció. He de dir des d’un principi
que entenc perfectament les motivacions de la proposició no de
llei tal com ens l’ha exposada la Sra. Sureda i tal com es
reflecteix a l’exposició de motius. 
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L’objectiu que es pretén amb aquesta proposició no de llei
sense més retòriques és que les despeses a què ha de fer front el
pescador en l’abastiment de combustible siguin reduïdes. Ara
bé, el problema no el trobam en l’objectiu que es pretén, sinó en
l’aplicació de la mesura concreta, a la realitat actual del sector
pesquer aquí a les Illes Balears, un sector que -coincidim amb
la portaveu del Grup Mixt- pateix amb duresa la crisi
econòmica, però l’aplicació d’aquesta mesura té una vessant que
també hem de tenir en compte i és que en aquest moment la
Federació Balear de Confraries de Pescadors té subscrit un
acord amb una companyia concreta -Repsol- que garanteix el
subministrament de combustible a totes les embarcacions
pesqueres a preus rebaixats.

Actualment l’acord en vigor, que està renovat a partir del
febrer del 2008, suposa una rebaixa de 0,040 euros per litre per
consums superiors a 2.000 litres, les embarcacions
d’arrossegament vénen a ser, i de 0,09 euros per litre per a les
embarcacions de consum inferiors, que vendria a ser el que es
ve a anomenar arts menors.

Amb aquest acord el preu que paguen els pescadors de les
Illes Balears és similar i en alguns casos inferior al que es
paguen als ports peninsulars. Per què dic tot açò? Se’m podria
demanar què té a veure açò amb el contingut de la proposició no
de llei, per què no són compatibles les dues coses? Molt senzill,
és que aquesta rebaixa que dóna Repsol mitjançat el conveni
amb les confraries és una mena de contracte d’exclusivitat.
Repsol ha deixat ben clar que si les confraries cerquen altres
vies de subministrament consideraran trencat aquest acord que
possibilita la rebaixa.

Açò ens pot agradar o no. A mi particularment ho puc
considerar una mena de xantatge, però és el que és. Repsol és
una companyia privada, que té una política comercial concreta
i aquest és l’acord que té amb les confraries de pescadors. 

Quina pot ser la conseqüència d’obrir les instalAlacions
portuàries als camions cisterna tal i com planteja la proposició
no de llei?, amb la millor de les intencions, n’estic segur. Pot
tenir..., presumiblement tendria un efecte contrari al que es
pretén i en lloc d’aprovar un abaratiment o de suposar un
abaratiment podria suposar perfectament un encariment perquè
es deixarien d’aplicar aquestes rebaixes de què gaudeixen ara
per ara els nostres pescadors.

També hem de tenir en compte, que és com s’ha comprovat
en altres indrets -hem tengut oportunitat d’esbrinar-ho arran
d’aquesta proposició no de llei que ens ha obligat a fer una feina
d’investigació sobre aquest tema- que l’oferta de camions
cisterna és bastant poc estable, molt volàtil i en ocasions -no en
totes, però en ocasions- s’ha demostrat fortament especulativa
fins al punt que quan han obert el mercat han començat a pujar
preus i açò és el que ens ocorreria perquè, què podria passar
llavors?, que trenquem l’exclusivitat de Repsol amb l’acord
signat amb les confraries, que és una cosa que el Govern no hi
ha format part en tot cas, és un acord de les confraries amb una
companyia, si es trenca aquest acord, que com ja hem dit... què
passaria si s’obrís el mercat a altres ofertes?, llavors es perdria
la rebaixa assegurada i passaríem a dependre de les oscilAlacions
no tan sols del preu del petroli sinó també de les oscilAlacions
que marca la política comercial d’aquestes companyies que
ofereixen camions cisterna i que no asseguren cap rebaixa.

Consideram sincerament el risc massa gran que, sense tenir
assegurades les bonances de la mesura que se’ns proposa,
posem en perill aquesta rebaixa que des de la Federació de
Confraries de Pescadors volen salvar així com sigui perquè
essent insuficient és almanco segura. 

Res més, torn a dir que l’esperit i la intenció i l’objectiu de
la proposició no de llei l’entenem i la podríem compartir, ara la
realitat concreta ens farà votar en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, compartim la
primera part de l’exposició de motius efectuada per la Sra.
Sureda. Vivim efectivament en temps de crisi econòmica i són
molts els sectors, treballadors i empreses que pateixen les
conseqüències d’aquesta crisi. També compartim la preocupació
pel sector pesquer, colAlectiu que igual que la resta del sector
primari amb la seva feina abnegada mereix tot la nostra estima
i el nostre suport. 

El Govern de la nostra comunitat autònoma i en concret la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, colze a colze amb el sector
pesquer ha donat suport a una iniciativa de la Federació Balear
de Confraries de Pescadors de les Illes Balears amb la
subscripció d’un acord amb una companyia subministradora de
combustible segons el qual es garanteix el subministrament amb
una rebaixa pactada sobre el preu de mercat aplicable tant a
embarcacions d’arrossegament com a embarcacions d’arts
menors a tots els ports de Balears -repetesc, a tots els ports de
Balears- tant als ports estatals com als ports de la comunitat
autònoma.

El preu final després d’aplicar aquesta rebaixa queda en una
xifra molt semblant a la que paguen els pescadors als ports
mediterranis peninsulars. És a dir que pel que fa als preus del
combustible elimina el sobrecost de la insularitat. Com a
exemple el preu mitjà pagat a Balears durant el febrer ha estat
de 0,480 euros el litre, igual, exactament igual al pagat a
Almeria i lleugerament inferior al pagat al port de Carboneras,
que ha estat de 0,487, al port de Garrutxa que ha estat de 0,488
o al port de Màlaga que ha estat de 0,5 euros el litre.

Front a aquesta iniciativa que avui se’ns proposa per part
d’Unió Mallorquina ens sorgeixen alguns dubtes. En primer
lloc, quina estabilitat donaria el servei mitjançant camions
cisterna? No seria un perjudici per al sector pesquer? Les
empreses subministradores que duguessin els camions cisterna,
tenim por que poguessin fer ofertes al principi per tal de captar
clients i una volta fidelitzats augmentessin els preus. Els
pescadors estarien llavors sotmesos a dues possibles
oscilAlacions, les del preus del petroli i les de la mateixa
companyia.



624 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 43 / 17 de març del 2010 

 

Un altre dubte que ens sorgeix, Autoritat Portuària té la
responsabilitat sobre els ports de l’Estat pel que fa a seguretat
i protecció del medi ambient als nostres ports. Com quedaria
garantida aquesta seguretat? Pensen vostès que la càrrega
directa de la cisterna a l’embarcació tal com proposa la
proposició no de llei seria prudent? 

Un altre dubte, cada un dels cinc ports estatals que hi ha a la
nostra comunitat -recordem que són Palma, Alcúdia, Maó,
Eivissa i La Savina- té unes particularitats ben diferenciades.
Per exemple, a Alcúdia la Confraria de Pescadors és la
concessionària del sortidor de combustible, no creiem per tant
que als mateixos pescadors, als quals aquesta iniciativa pretén
protegir, els interessi l’entrada de camions cisterna. A Maó, a
Eivissa, a Formentera on per diversos motius, però bàsicament
pels factors climàtics els consums de combustible en l’hivern
baixen considerablement, continuarien els camions cisterna
garantint el subministrament o només quan els fos rendible? I
als altres ports o és que als proposants d’aquesta proposició no
de llei només els interessen els grans ports, els ports estatals? I
els ports de la comunitat autònoma?, els seus pescadors no tenen
iguals drets?

És a dir que, tot i suposant que per Palma pogués tenir
interès aquesta proposta el nostre grup opina que les institucions
han de vetllar per la igualtat de condicions dins tot l’àmbit
insular i si l’acord de la Federació Balear de Confraries de
Pescadors s’ha aconseguit sobre la base d’un subministrament
global per a tots els ports no convé en absolut rompre’l. 

D’acord amb totes aquestes reflexions, amb el convenciment
que sols ens ha de moure l’interès general i en aquest cas
concret l’interès del sector pesquer el nostre vot votarà en contra
d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Huguet per un temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup considera que la
iniciativa té una intencionalitat i un fons realment convenient i
interessant. Tot el que s’ha exposat, tant per la portaveu en
defensa de la proposta inicial com pel portaveu del BLOC com
per la del Grup Socialista, fa aportacions que permeten a aquest
portaveu intentar aconseguir millorar la proposta inicial i fer
canviar la intencionalitat del vot dels dos portaveus que han
parlat abans, perquè és ben cert que hi ha aquest acord amb les
confraries, però li demanaria a la portaveu que ha defensat la
proposta si no podríem estendre, per raó del cost d’insularitat,
per raó d’evitar monopolitzacions mitjançant concessions, etc.,
que també s’estengui a altres embarcacions, fins i tot per superar
dèficits que sobretot en temporada estival es produeixen a ports
com el de Maó que només hi ha un sortidor i no sempre és
suficient, etc.

És clar, si hem de fer una proposta genèrica, em deman, no
estaria bé instar a Ports de les Illes Balears com també a
l’Autoritat Portuària de ports d’interès general de les nostres
illes? Amb açò superaríem un dels obstacles que havia
assenyalat la portaveu socialista. 

A més a més, l’objecció feta respecte de la seguretat, crec
que el Parlament també es podria pronunciar dient que..., bé,
més que autoritzar l’accés de camions cisterna, crec que a allò
que s’hauria d’instar és a solAlicitar el servei de prestació de
subministrament o proveïment de combustible a vaixells i a
embarcacions. Per què vaixells i embarcacions? Perquè
embarcacions en termes lèxics es refereix normalment a
embarcacions menors, és a dir embarcacions de pesca,
embarcacions d’oci o d’esbarjo, en canvi vaixells pot suposar
iots, que tenguin més de quinze metres, etc. 

Per tant, la iniciativa, la trobo molt interessant, la recullo i
proposaria açò, que... milloraria la capacitat de rebre serveis per
part de qualsevol tipus d’embarcacions en aquells ports on hi
hagi alguna dificultat bé perquè no hi ha prou punts de
subministrament o bé perquè no hi ha prou competència en els
preus o bé perquè no són de pesca i no estan subjectes a aquest
avantatge que suposa el conveni i, en qualsevol cas, és una eina
que si algun dia la mateixa confraria o la confederació de
confraries necessita emprar tindrà un servei disponible. 

Crec que el Parlament no fa cap disbarat dient una cosa així
com: “El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
Balears i l’Autoritat Portuària dels ports d’interès general a les
nostres illes a autoritzar dins les zones de serveis dels seus
ports, prèvia disposició d’un pla de contingència -per part del
subministrador naturalment- la prestació del servei de
proveïment de combustible a vaixells i embarcacions mitjançant
vehicles automòbils autoritzats per transportar i subministrar
productes combustibles derivats del petroli i sempre en règim de
preus de lliure competència”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Si vol fer ús de la paraula la
proposant per contradiccions té un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Primer, vull agrair el to de les
intervencions dels diferents grups parlamentaris i segon, vull
agrair l’esmena del Grup Parlamentari Popular, ja que consider
que millora el text de la nostra proposició no de llei.
L’exclusivitat no sol millorar la competitivitat de preus al
mercat. El fet de considerar aquesta proposició no de llei com
la prestació d’un servei de proveïment de combustible és un
encert i que es prenguin totes les mesures preventives dels riscs
amb un pla de contingència, una necessitat, sempre que això no
suposi entrebancs ni noves exigències o requisits a les
embarcacions per fer ús d’aquest servei.
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Per tant, acceptam l’esmena del Grup Parlamentari Popular.
Moltes gràcies.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Per una qüestió d’ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Per una qüestió d’ordre. Volia dir que una esmena in voce
ha de ser acceptada per tots els grups, per tant, demanaria un
recés per veure si ens podem posar d’acord perquè si no, no es
pot acceptar l’esmena in voce.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Es farà un recés de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Hauré de donar la paraula a algun dels portaveus perquè
expliqui si hi ha algun tipus d’acord. La Sra. Sureda mateix, que
és la proposant.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdó. Hem arribat a un acord. Gràcies, Sr. President. La
jurista, la lletrada, el pot llegir?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, el pot llegir?

LA SRA. LLETRADA:

“El Parlament insta Ports de les Illes Balears i l’Autoritat
Portuària dels ports d’interès general a les nostres illes a
autoritzar, dins les zones de servei dels ports, prèvia disposició
del Pla de contingència, la prestació del servei de proveïment de
combustible a vaixells i embarcacions mitjançant vehicles
automòbils autoritzats per transportar i subministrar productes
combustibles derivats del petroli, i en règim de preus de lliure
competència, sense perjudici del vigent acord de
subministrament de combustible entre la Federació Balear de
Confraries de Pescadors i una empresa subministradora”.

EL SR. PRESIDENT:

És aquest el text? Molt bé, llavors es posaria a votació la
proposició no de llei amb aquest text, però entenc que si hi ha
acord en aquest text està aprovada per unanimitat, no?

Idò queda aprovada per unanimitat. 

Moltes gràcies.

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

2) Proposició no de llei RGE núm. 635/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensacions per a la
construcció d'una presó a Maó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en la
Proposició no de llei núm. 635/2010, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compensacions per la construcció d’una
presó a Maó.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Simó Gornés per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per intentat
contextualitzar aquesta iniciativa parlamentària que duim al seu
debat i aprovació, si s’escau. L’any 2005 el Consell de
Ministres aprovava la construcció d’un centre penitenciari a
l’illa de Menorca. Aquest mateix any 2005 el Ple de
l’Ajuntament de Maó aprovava la cessió del terreny al Govern
espanyol per construir el que literalment apareix als papers, per
construir, com dic, un centro cívico-administrativo de
reinserción social. Aquest centre cívic administratiu de
reinserció social havia de ser un centre que funcionés com a
dipòsit de detinguts, un centre per a arrestos de cap de setmana,
o fins i tot per allotjar els presos en tercer grau. S’havia pensat
sobretot aquesta proposta per tal que pogués acollir
específicament els presos menorquins de tercer grau perquè, a
l’hora de complir aquestes penes, les poguessin fer el més a
prop possible de les seves llars, dels seus llocs de residència, en
definitiva. Per tant aquest centre sempre s’havia dit que com a
molt tindria unes 60 places i que estaria dimensionat a la realitat
de la nostra illa. 

El mateix batle de Maó, llavors el Sr. Arturo Bagur, a l’acta
del Ple municipal de dia 24 de l’11 de 2005, en el punt número
9 de l’ordre del dia, diu clarament que es construiria un centre
de reinserció social que funcionaria com a dipòsit de detinguts,
i la premsa local també recollia informacions de dia 8 de juny
del 2005, recollia paraules del director insular de
l’Administració de l’Estat, el Sr. Javier Tejero, on deia: “Tendrá
una capacidad para unas 60 personas”, i així mateix també
deia el Sr. Tejero que..., va fer incidència que aquesta
instalAlació no és una presó, “no es una cárcel”, deia, “es un
centro polivalente de reinserción social”.
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En realitat, però, és que ens trobam davant una situació
radicalment diferent, ens trobam amb la construcció d’un centre
penitenciari, amb totes les lletres una presó, amb una capacitat,
una capacitat oficial, vull dir, per a 246 interns, és a dir, un
centre penitenciari més gran que la presó d’Eivissa. A tenor de
la mitjana d’ocupació d’interns que hi ha a les diferents presons
de l’Estat espanyol no és difícil pensar que l’ocupació quant a
la capacitat d’aquest centre pugui superar finalment els 350
interns.

Açò suposa de qualque manera el desenvolupament de com
Menorca finalment tindrà una presó, una presó que ningú no
havia demanat, i que per desig exprés del Partit Socialista Obrer
Espanyol s’ubicarà a un lloc per altra banda absolutament
inadequat. Aquesta presó se situa enmig d’una zona de futur
desenvolupament entre els municipis de Maó i de Sant Lluís,
una zona on es té pensat construir un gran centre socioesportiu,
on ja hi ha una pista d’equitació, on ja hi ha un estadi de futbol,
on ja hi ha un hipòdrom, on ja hi ha una pista de karts, on ja hi
ha l’aeroclub i, sobretot, on hi ha la casa quarter de la Guàrdia
Civil, que és la principal perjudicada per aquesta instalAlació, ja
que comparteix la mateixa entrada i sortida. Afortunadament el
Parlament de les Illes Balears fa poques setmana va aprovar
demanar al Govern espanyol que traslladés aquesta casa quarter
a un lloc més idoni, ja que la presó, com que té l’interès general
tramitat amb una urgència inusual per part del Govern espanyol,
evidentment no es podrà traslladar.

El Partit Popular ha presentat diferents iniciatives polítiques
a totes les institucions, als ajuntaments, al consell insular i
també finalment al Parlament, en dos sentits: primer, intentar
minimitzar l’impacte que pugui tenir aquest centre que, com dic
i torn insistir, és fruit d’un engany protagonitzat per part del
Partit Socialista Obrer i Espanyol, i, segon, intentar aconseguir
compensacions, compensacions davant la construcció d’un
centre d’aquestes característiques. Exemples, en tenim a moltes
bandes de l’Estat espanyol. A Sòria han aconseguit fins a 5
milions d’euros en forma de compensacions per la construcció
d’una presó; a Campos del Río, a Múrcia, s’aconsegueixen
partides per rehabilitar barris i infraestructures per al nou
polígon industrial, entre altres; a Archidona, a Màlaga,
s’aconsegueix una nova casa quarter, un augment de la plantilla
d’agents i una nova circumvalAlació del centre urbà; a Sant
Esteve, a Catalunya, també es demanen compensacions. Fins i
tot a Catalunya l’articulació de compensacions per als municipis
que acullin centre penitenciaris d’aquest tipus, ve regulat per llei
en forma de decret a partir del qual tots els municipis que
acullin instalAlacions d’aquest tipus reben una sèrie de
compensacions, ja sigui en obres, en serveis, en compensacions
econòmiques, etc., etc.

La proposta que duim a l’aprovació diu literalment que, bé,
proposam que el Parlament insti el Govern espanyol a negociar
amb el Consell Insular de Menorca i amb l’Ajuntament de Maó
i el de Sant Lluís, que són els ajuntaments que per proximitat
queden directament implicats per aquesta infraestructura, com
dic al desplegament d’inversions de caire econòmic i de serveis
com a compensació per la construcció i la ubicació del centre
penitenciari de Menorca, tot cercant el millor benefici per als
ciutadans. Entenem que com que totes aquestes institucions que
he esmentat abans són del mateix color polític, entenem que
previsiblement l’acord, la demanda d’aquestes peticions ha de
ser bastant més fàcil d’aconseguir. 

Insistesc, amb aquesta solAlicitud demanam el benefici per
als ciutadans de Menorca en general, i la veritat és que ens
agradaria molt que aquesta proposta es pogués aprovar amb el
vot unànime de tots els partits polítics representats a la Cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Per obrir el torn de fixació de posicions,
si el Grup Parlamentari Mixt vol intervenir... No. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el
Sr. Riudavets, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, no esgotaré el temps. Senyores
diputades, senyors diputats, jo no entraré a rebatre, ni tan sols a
comentar, l’exposició diacrònica dels fets que ens ha fet, ens ha
ilAlustrat el Sr. Gornés. Tampoc el tema de la ubicació, que ja
n’hem parlat en plenari, no és el tema d’avui. 

Només vull fer-li una puntualització i dir-li que la
modificació del projecte inicial, que ell ha qualificat d’engany,
jo en principi no sé si ell va ser enganyat o el Partit Popular va
ser enganyat, jo no m’hi he sentit, ni el meu grup, en cap
moment, perquè som ben conscient que la modificació del
projecte inicial, que va passar de ser aquest, certament, aquest
dipòsit de detinguts a ser un centre penitenciari, o d’aquest
centre de reinserció social a ser un centre penitenciari, és una
petició que es va posar damunt la taula en el seu moment i no
precisament pel nostre grup parlamentari, per la nostra força
política; qui més ho van demanar va ser concretament el Bisbat
de Menorca, pastoral penitenciària i familiars dels presos,
perquè amb la primera fórmula era inviable que complissin la
pena els menorquins a Menorca, si no es creava con un centre
penitenciari en tots els ets i els uts era inviable. Simplement
teníem un centre per a uns dies, si era un dipòsit, o un centre de
tercer grau, en tot cas, però mai un centre penitenciari on presos
menorquins poguessin complir la pena, i des de sectors que, ja
dic, són molt llunyans de la força que jo represent, es va fer
aquesta petició, i com a conclusió s’ha arribat a l’actual situació.
Per tant, engany -en tot cas a vegades està enganat el que es
deixa enganar-, jo crec que no n’hi va haver; en tot cas el nostre
grup no s’hi sent.

També ha dit el Sr. Gornés que agrairia molt que sortís per
unanimitat, però el Sr. Gornés sap perfectament, i no li
estranyarà gens ni mica, que el nostre vot sigui contrari, i ja li
ho anuncii ara, perquè si una cosa intentam tenir és una certa
coherència, i aquest també va ser el nostre vot, també contrari,
tant en el plenari de l’Ajuntament de Maó com en el plenari del
consell insular. 
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I li he de reconèixer, però, Sr. Gornés, que tant a la seva
intervenció com a l’exposició de motius vostè, llevat del que
siguin interpretacions personals o polítiques del tema, vostè no
diu mentides, de com són les coses, quant a les compensacions
econòmiques, em referesc, no a l’altra part, que no té res a veure
amb el que estam parlant ara, sinó que quant a les
compensacions econòmiques vostè no diu cap mentida. És cert
que en alguns casos s’han aportat compensacions a un municipi
on s’ha construït una presó, no ho negaré, vostè ha posat alguns
exemples que no em cal repetir; també és cert que Catalunya té
establerta via legislativa aquesta mena de compensacions. Tot
açò és veritat, absoluta veritat, però no és tota la veritat, ni molt
manco. Allò que no pot ser és que es faci de l’anècdota
categoria o d’actuacions puntuals una generalització. 

Anem per parts. Vostè sap perfectament, Sr. Gornés, que no
en tots els casos, ni tan sols en la majoria dels casos, s’ha
atorgat compensacions als municipis on s’han ubicat presons, ni
molt manco. Per tant no estam parlant, com ha volgut vostè fer-
nos entendre, d’una regla, sinó més aviat d’unes excepcions.

I sobre la legislació catalana jo crec que més val que no en
parlem, Sr. Gornés. En aquest moment no tenim competències
sobre centres penitenciaris. Vostè em dirà que estam pendents
de les competències de justícia, i jo li diré que no era necessari
esperar les competències de justícia si vostès haguessin
acceptat, el Partit Popular, incloure dins la reforma de l’Estatut
les competències de gestió dels centres penitenciaris, cosa a la
qual es van negar i per tant ara estam pendents de la
transferència global de justícia. Per tant la comparació amb
Catalunya, que sí té competències sobre la gestió de centres
penitenciaris, és com a mínim un desconeixement de les
diferents realitats estatutàries, perquè no és de cap de les
maneres un símil que es pugui posar.

Però tornem al bessó de l’assumpte, i hem de partir d’una
premissa que difereix molt respecte de la construcció d’altres
centres penitenciaris, alguns dels que vostè ha anomenat. A
veure, el centre penitenciari de Maó no ha estat una decisió del
Govern de Madrid que s’hagi imposat a un municipi, cosa que
ha passat a altres llocs; no ha estat una imposició del Govern de
Madrid feta damunt el municipi de Maó. Si hagués estat una
imposició estic segur que abans que vostès el nostre grup
parlamentari ja ho hagués dit. Va ser una petició de la societat
menorquina que ha esdevingut en aquesta fórmula per donar
aixopluc a una necessitat de familiars de presos que veien com
ara havien de traslladar-se a Mallorca o a Eivissa o a altres
indrets perquè no podien complir condemna a Menorca. A
veure, que aquesta reivindicació no ha estat unànime?,
certament no ha estat unànime, però això no vol dir que no sigui
aliena a la societat menorquina, al contrari; el que no ha estat és
una imposició del Govern de Madrid. Hem de tenir en compte
açò, perquè les compensacions en molts dels casos i en alguns
dels que vostè ha apuntat, s’han donat a canvi que acceptessin
una decisió del Govern de Madrid. No és el cas, i és un dels
motius pels quals votam en contra.

Jo també li demanaria, Sr. Gornés, que si aquesta és la seva
filosofia, que construcció de presó vol dir..., és a dir,
automàticament ha de voler dir compensacions, jo li demanaria
quan es va demanar, quines compensació va demanar el Partit
Popular quan es va construir la nova presó de Palma, molt
ampliada, per cert, quines compensacions va demanar quan
també governava el Partit Popular, el mateix color política, tant
a Palma, el Sr. Fageda, tant a les Illes Balears, Sr. Matas, com
a Madrid, Sr. Aznar. Jo no els vaig sentir piular, no van obrir la
boca. Per tant aquesta norma automàtica que ens ha volgut
plantejar vostè com a mínim falla per la basa per manca de
coherència.

Jo crec que aquesta és una proposta a la qual sincerament no
trob el sentit real, a no ser un sentit totalment oportunista. Jo no
crec que parteixi de la constatació d’una necessitat, no parteix
de la constatació d’una necessitat, sinó que jo sincerament crec
que neix d’un intent de crear conflictes on no n’hi ha, de generar
problemes on no n’hi ha, i de fomentar un malestar dins la
població que certament no hi és.

Recapitulem, llavors, i per resumir la meva intervenció ho
podria fer en tres punts: votarem que no perquè el centre
penitenciari de Maó neix d’una demanada social de gran part de
la societat menorquina i no és una imposició de Madrid; no
creim que sigui coherent que vostès demanin per a Maó el que
no van demanar per a Palma si volien tenir una línia de
coherència; i li vull deixar ben clar, Sr. Gornés, que des del
nostre grup parlamentari, des de la meva formació política,
serem, som i hem estat sempre reivindicatius davant Madrid,
sempre, però governi qui governi, però açò sí, quan la lògica, la
justícia i la coherència ho justifiquen, si no, la veritat és que per
interessos que no acaben de ser els dels ciutadans menorquins,
no ens hi trobarà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Ernest Ribalaiga per un temps de deu
minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que per començar bé he de
solAlicitar al Sr. Gornés que retiri l’expressió que ha dit
d’engany. Crec que convindria per al bon desenvolupament dels
debats polítics que no ens acuséssim de coses tan greus perquè
nosaltres també podríem dir coses molt greus i ens mossegam
la llengua perquè precisament estam en un debat parlamentari
i no convé llançar aquest tipus d’invectives tan a la lleugera com
ha fet el Sr. Gornés.

Dit açò li he de dir que nosaltres som fermament partidaris
de demanar compensacions. Creim que quan es produeix una
imposició, quan es produeix una necessitat superior que implica
programació fins i tot en contra de la voluntat d’un municipi o
d’una comunitat autònoma hi ha d’haver compensacions. No és
el cas que ens ocupa, no és el cas que ens ocupa. Les
institucions menorquines, com molt bé ha relatat el Sr. Gornés,
i l’Ajuntament de Maó van demanar a Institucions
Penitenciàries que posés solució a uns problemes que hi havia
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i que són greus -perquè encara hi són- i que són els problemes
derivats dels dipòsits de detinguts de Maó i de Ciutadella, on
quan una persona que complia condemna a la presó de Palma
ingressava en aquells calabossos per ser presentat davant del
jutge i per anar a un judici, automàticament perdia tots els seus
drets com a pres, que en tenia, els perdia tots, perquè els
calabossos no compleixen les condicions necessàries per estar
tancat.

Aquest era un tema greu, després s'hi varen afegir altres
coses, compliment de condemnes lleus, compliment d’arrests els
caps de setmana, va sortir el tema del tercer grau. Tot açò es va
anar afegint a la reivindicació plantejada per les institucions
menorquines i a aquesta reivindicació es va afegir amb molta
vehemència i molt d’interès, la pastoral penitenciària, com molt
bé sap el Sr. Gornés. I d’aquesta insistència, es va fer un
plantejament que va començar, com molt bé també ha dit el Sr.
Gornés, coneix molt bé la història, va començar amb un centre
de detinguts i va acabar amb un centre penitenciari. Tant de bo
que hagi acabat amb un centre penitenciari, Sr. Gornés, perquè
així podrem complir amb totes les necessitats que tenia
plantejada la societat menorquina en temes relacionats amb
aquest.

Per tant, ha estat una reivindicació de les institucions
menorquines, concretament de l’Ajuntament de Maó i del
Consell Insular de Menorca, ha estat una reivindicació de la
pastoral penitenciària, de les famílies de les persones que tenen
presos tancats a Palma; ha estat una petició i, per tant, quan les
institucions de l’Estat construeixen una infraestructura a
demanda, a petició de, no crec que sigui adequat demanar
compensacions, com a mínim no és educat. Una altra cosa és
que un vulgui embutxacar-se doblers sempre en qualsevol
situació i en qualsevol circumstància vulgui sempre demanar.
Però bé, jo crec que no és el cas.

És cert que la ciutat de Maó va demanar en un moment
determinat compensacions al Consell Insular de Menorca per la
ubicació d’un abocador de fems. Vostè ho sap. Hem de saber
també tots que en aquelles circumstàncies, l’abocador duia anys
de recorregut per tots els municipis de Menorca i ningú no el
volia. I és cert que s’havia de definir un lloc perquè s’havia
tancat l’anterior abocador, tots ho sabem, açò. L’Ajuntament de
Maó va dir, que el posin a Maó, però que ens compensin. I el
sistema de compensació funciona així. Quan no queda altre
remei, quan no queda altra opció, quan és obligatori fer una cosa
a un lloc, quan no hi ha una necessitat peremptòria que supera
qualsevol tipus d’expectativa, llavors s’ha de solAlicitar una
compensació.

Vostès ho varen entendre així a Palma, perquè no vàrem
demanar cap compensació. Varen entendre que l’Estat complia
amb les seves obligacions i els seus desitjos, colAlocant a Palma,
fent una presó nova, més gran, que donés millor servei que
l’antiga presó, més ben situada que l’antiga tal vegada i ho
varen entendre així, a l’ajuntament, a la comunitat autònoma, al
consell insular ho varen entendre així. Així mateix ho entenem
nosaltres ara. 

Han de saber vostès que la nostra compensació és la inversió
de 30 milions que s’ha fet. La nostra compensació són els llocs
de feina que durant la construcció s’han generat. La nostra
compensació són els llocs de feina que es crearan al centre. La
nostra compensació són les infraestructures generals que es
construiran i que serviran per a tot l’entorn d’aquest centre
penitenciari. I la nostra compensació, com no pot ser d’altra
manera, és el servei que aquest centre donarà a les persones que
desgraciadament han de complir una condemna i que són de
Menorca.

Per tot açò, nosaltres no podem tenir avui una postura
diferent a la que han tingut els nostres companys, tant a
l’Ajuntament de Maó com al Consell Insular de Menorca, que
és allà on s’ha plantejat una proposició similar a aquesta si no
igual i hem votat contràriament a demanar compensacions per
una cosa que hem demanat i hem exigit a l’Estat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Vol fer ús de la paraula el Sr. Gornés
per contradiccions? Té un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lament molt el vot en contra tant
del Partit Socialista Obrer Espanyol com del PSM. Senyors
diputats, veuran que a la nostra proposta d’acord no feim esment
a quin tipus de compensacions i ho hem fet a posta per tal de
donar capacitat de maniobra al Govern espanyol per tal que
pugui decidir en llibertat quines són aquestes possibles
compensacions. És cert que n’han apuntat alguns a través dels
mitjans de comunicació, com pugui ser el Parador de Turisme
de Menorca, que ja fa anys que el reclamam i que costa molt
més que la presó, que en dos anys l’hem tinguda; o la
rehabilitació del centre sociosanitari Verge del Toro o la
restauració dels penya-segats del port de Maó. És a dir,
problemes n’hi ha molts que podrien ser fàcilment solucionats
amb aquestes compensacions.

Ja sabem que el PSM i el PSOE, per tant, estan a favor de la
presó, ja ho sabem, però el que no ens esperàvem és aquesta
poca capacitat de reivindicació davant la nostra proposta. Em
sorprèn i m’estranya molt la postura del PSM, ho ha dit el Sr.
Riudavets, el seu grup és un dels principals actius a l’hora de
demanar compensacions, sabem que són mestres a negociar
contraprestacions en aquest sentit, són mestres a demanar
contraprestacions de tot tipus. Per tant, la veritat és que
m’estranya molt que no faci una passa valenta, una passa
endavant a l’hora de demanar aquestes compensacions per a
Menorca.

El centre penitenciari no l’ha demanat ningú, bé el PSOE, és
cert, i és cert que la pastoral penitenciària va demanar un centre
de reinserció social, açò és cert, els 60 o els 70 presos
menorquins que estan interns a diferents centres. Però ningú no
va demanar una presó. I si vostè diu que aquesta presó no ocupa
un lloc destacat dins la preocupació social dels menorquins és
que trepitgen poc el carrer. 
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A mi m’agradaria saber quan passam..., perquè el que va
aprovar el ple de l’Ajuntament de Maó era cedir els terrenys per
a un centre de reinserció social de 60 places, quan passam a la
fase de tenir un centre penitenciari de 246 places. Qui decideix
aquest pas? Per què no es fa públic? Si açò no és imposició, si
açò no és engany, que m’ho diguin. Perquè, Sr. Diputat, en ares
a la cordialitat d’aquesta comissió i pel respecte que em
mereixen tots els diputats, estaria disposat a retirar la paraula
“engany” si la substituïm per “amagar”, “ocultar”, “actuar
d’esquena a la societat”, “falta de transparència”, “no escoltar
la gent”. Estaria disposat a açò, però com dic, no ho faré, si li ha
molestat la paraula “engany”, la puc retirar, no passa res, però
almanco que quedi constància que el Partit Popular se sent
enganyat i la societat menorquina se sent enganyada.

Hauríem pogut estar a favor d’un centre de detinguts, perquè
és cert que fa falta un dipòsit de detinguts a Menorca i tal
vegada, senyors diputats, haguéssim pogut estar d’acord en què
Menorca tengués una presó, tal vegada hi hauríem estat d’acord.
En allò que no estam d’acord és amb el procediment que s’ha
seguit, amb la imposició, amb l’elecció del pitjor lloc per ubicar
aquesta presó, mirin que no hi ha llocs més adequats i més
idonis per ubicar un centre d’aquestes característiques, però és
l’hem colAlocat enmig del centre socioesportiu, el que ha de ser
l’atractiu turístic, social i esportiu de Maó, Es Castell i Sant
Lluís, és que és un disbarat com una casa, senyors diputats!

Per tant, senyors diputats i senyores diputades, l’exemple de
Palma no ens serveix per a res. Aquest equipament que ha de ser
un equipament social perquè en definitiva els interns
requereixen de l’atenció de l’Estat, que es jutgi si té
compensacions o no en funció de qui programa aquesta
instalAlació, ens sembla absolutament injust i extemporani. Per
tant, lamentam molt el vot en contra del Partit Socialista i del
PSM a aquesta iniciativa que, torn a insistir, només cerca el
benefici i la compensació davant una infraestructura que ningú
no havia demanat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. I una vegada acabat el torn
d’intervencions..., vol intervenir, Sr. Costa? No.

Una vegada acabat el torn d’intervencions passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 635/2010.

Vots a favor d’aquesta proposició no de llei?

Vots en contra de la proposició no de llei?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 9 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei...

Sr. Ribalaiga?

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

És una qüestió d’ordre, esper la benevolència de la
presidència, simplement per donar les gràcies al Sr. Gornés per
haver retirat el que havia dit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga.

Si no hi ha més intervencions, s’aixeca la sessió.
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