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EL SR. PRESIDENT:

Buenas tardes, señoras y señores diputados. Vamos a
empezar la sesión de la Comisión no permanente para el estudio
y la elaboración de propuestas de actuación para resolver el
problema de la escasez del agua en nuestras Islas Baleares.

En primer lugar preguntaría si hay substituciones.

Sra. García.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. A continuación pasamos a dar la
bienvenida a la Sra. Antonia Comas Falconer -bienvenida-
presidenta de la Asociación de consumidores Nureddunna.

I.1) Compareixença de la Sra. Antònia Comas i Falconer,
presidenta de l'Associació de consumidors Nureddunna.

Pasamos entonces a tratar la comparecencia de la Sra.
Comas Falconer, a quien rogamos tenga a bien informar sobre
el tema objeto de la comparecencia, advirtiendo a los grupos
parlamentarios que, después de esta intervención, podrán
formular las preguntas y observaciones que consideren
pertinentes. 

Sra. Comas, cuando quiera puede expresarse sobre el tema
referente. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS NUREDDUNNA (Antònia Comas i
Falconer):

Bona tarda. Se m'ha demanat la meva opinió sobre el greu
problema de l'aigua a les Balears. Jo venc aquí com a
representant de l'Associació de consumidors Nureddunna i
m'imagin que per aquí ja hauran passat grups de tècnics i
organismes oficials, gent molt assabentada i entesa en el tema,
que ja hauran explicat els seus motius, amb totes les seves
dades i les seves explicacions. Jo només puc dir el que veig
com a ciutadana del carrer. 

Primerament sé que és un greu problema l'aigua, com
hem repetit, que és un bé escàs a la nostra illa, que s'està
acabant l'aigua a Mallorca, a Menorca, a Eivissa crec que ja
s'ha acabat, ja hi ha aquest problema; hi ha la
sobresaturació, quan ve la temporada alta, sobretot a la zona
costera... Per tant, el que crec que imposa més és ensenyar
al ciutadà, a la gent, cosa que feim nosaltres a través de la
nostra associació en xerrades i en trobades, l'estalvi de
l'aigua. Tots ja sabem que és una cosa molt normal i molt
sabut el tema aquest de dutxa en lloc de bany, rentar-se les
dents amb l'aixeta tancada, no evitar la sobrecàrrega a la
rentadora, sinó que quan estigui a un nivell necessari llavors
fer-ho... Bé, tot això implica una sèrie de normes que jo no
sé si molta de gent les sap o si les practiquen. De tota
manera jo dic a veure si serveix molt això quan després
veim que hi ha les xarxes d'aigua del carrer que vessen i es
perd una quantitat d'aigua que no s'aprofita.

Un altre tema que també ens inquieta és el tema dels
comptadors individuals. Fa molta estona que lluitam, que
demanam que se'ns posin comptadors individuals en lloc
dels comptadors de comunitat. Tots sabem que no és just
que una família, potser d'un sol membre, idò que aquesta
família pagui exactament el mateix que uns veïnats que són
molts de família, que són vuit, o una perruqueria, posem per
cas, que passa a prop de ca meva, i llavors a l'hora de
repartir la despesa idò, clar, pagam el mateix. Per tant, això
implica que aquesta persona diu: "bé, jo per què he
d'estalviar aigua si el veïnat l'empra i li costa el mateix?".

També jo el que demanaria és que hi hagués més control
de l'aigua, la gestió, i que es fixàs un límit. 

Hi ha el tema, també, dels camps de golf. Els camps de
golf jo crec -no estic tampoc massa assabentada- crec que hi
va haver una llei del 89 que va permetre crear aquests
camps de golf. Crec que ara n'hi ha devers 15, no sé si n'hi
ha altre tant que estan en projecte o que ja s'estan construint
i altres en projecte. Aquests camps de golf, clar, crec que la
llei permet que es reguin amb aigua depurada; crec que hi
ha més de la meitat que empren aigua potable per a això. Jo
no sé exactament aquestes xifres si són exactes, si això té un
remei; no sé quines mesures han de prendre, jo crec que, en
això, els organismes competents haurien de posar un límit
a aquestes coses, tenir un gran vigilància i controlar més el
tema. 

També hi ha el tema de la qualitat de l'aigua. No sé jo si
és cara o barata; pensam els consumidors que és cara, però
també si hi hagués una relació qualitat-preu tal vegada la
gent estaria més contenta.

Per a mi són aquests quatre punts bàsics que nosaltres
també, com a simple associació de consumidors, són els
temes que veim cada dia. Després de mi en ve una altra i,
clar, voldria deixar-li qualque cosa per dir que no fos el
mateix, perquè bàsicament són els mateixos temes, i crec
que, per ser molt breu, és el que puc explicar.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchísimas gracias, Sra. Comas. En este momento se
podría interrumpir la Comisión o, si no, seguiríamos adelante.

Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM tiene
la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Comas, per la seva
presència. Per descomptat coincidim en gran part, jo crec que
íntegrament, en totes les valoracions que ha fet: la importància
de l'estalvi, de la conscienciació i dels hàbits; ara bé, també
creim que, malgrat que això és importantíssim i s'hauria de fer
un major esforç, no hi ha dubte que l'increment en l'hàbit de
consum d'aigua, del mateix nivell de vida i els hàbits de
consum que hi ha actualment van creixent, com a Mallorca
concretament, i a les Illes Balears de Menorca, Eivissa i
Formentera hi ha un augment també per un increment de
població i de turisme.

Nosaltres li voldríem demanar dues coses, bàsicament,
perquè ja dic, coincidim en la qualitat, coincidim en el tema
dels camps de golf i la necessitat que, tampoc els fets
anteriorment a la Llei de camps de golf no es deixin regar amb
aigua dolça, sinó que hagin de ser tots amb aigua depurada; el
tema de la prioritat en la reparació de les xarxes abans de
qualsevol altra mesura i, per tant, crec que en gran mesura ha
comentat una sèrie de punts que hem duit en distintes ocasions,
el nostre grup, a aquest parlament. 

Ara dues qüestions molt puntuals; era el tema dels
comptadors individuals, que vostè hi ha fet esment, a veure
quines han estat fins ara les relacions a nivell dels municipis
que vostè conegui, especialment entenc que amb l'Ajuntament
de Palma, però també altres experiències que conegui, amb els
avantatges o les dificultats d'implementar-los per part de
comunitats de propietaris. Quina és la situació en aquests
moments?, i si hi ha o no una predisposició municipal de cara
a aquests canvis de comptadors col•lectius a comptadors
individuals.

Per altra banda, si han fet alguna valoració com a associació
de consumidors al preu de l'aigua. Nosaltres entenem -a part
que sigui a Palma a un preu molt elevat i en general a les Illes
Balears- la reflexió sobre la manera d'aconseguir l'aigua; treure
l'aigua de pous costa un duro per cada metre cúbic, sis, set, deu
pessetes; l'aigua de sa Marineta en aquests moments s'està
pagant a 14 pessetes, Emaya, mentre que fer dessaladores costa
entre 200 i 300 pessetes el metre cúbic, és a dir, multiplicam
per 20 el preu normal de l'aigua extreta d'un pou. En aquest cas,
per exemple, l'aigua de la dessaladora d'Eivissa està a 300
pessetes el metre cúbic. Amb l'Operació vaixell ha anat a 400-
500 pessetes el metre cúbic i, per tant, un encariment
extraordinari del preu de l'aigua que després repercuteix,
naturalment, damunt tothom. Voldríem saber si han fet alguna
valoració, com a associació de consumidors, d'aquest fet, com
també d'un altre que és el preu en alta de l'aigua. 

En aquest moment el preu de l'aigua és un preu
fiscalitzat, un venedor d'aigua no la pot vendre al preu que
vulgui sinó que ha de passar per una comissió de preus, però
hi ha un parany en aquest estudi, i és que quan es compra
l'aigua a un subministrador privat es pot pagar el preu que
vulgui el subministrador privat, i la Comissió de Preus
accepta com a cost aquesta compra de l'aigua en alta, que
diuen, el que sigui, la qual cosa du que, per exemple, hi hagi
ajuntaments que compren l'aigua a 30, 40 pessetes el metre
cúbic del pou, quan el que costa és treure l'aigua, i aquest
preu no figura dins la fiscalització de la Comissió de Preus,
sinó que després aquesta dóna per bo aquell preu de 40
pessetes el metre cúbic i després hi afegeix el preu de les
instal•lacions, hi afegeix els costos, el benefici industrial, i
aprova un preu final que sí que fiscalitza però donant
sempre per bo el preu de l'aigua en alta. Si sobre aquests dos
temes, o altres sobre l'actuació de la Comissió de Preus
respecte al preu de l'aigua hi han fet qualsevol mena de
reflexió com a associació de consumidors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Si quiere intervenir, tiene la palabra.

LA SRA. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS NUREDDUNNA (Antònia Comas i
Falconer):

Bé, jo el que puc dir és que realment d'allò que ens
queixam és de la poca comunicació que hi ha, precisament,
entre Emaya, per exemple, i les associacions de
consumidors, cosa que abans, a vegades se'ns cridava i ara
fa molta estona que no se'ns ha convocat. Això és el que puc
dir.

I sobre el tema dels preus, tampoc dels preus no li puc
dir en aquest moment com està aquest tema. Jo comprenc
que sí, que hi ha d'haver una diferència perquè el simple fet
de treure-la d'un pou a treure-la, per exemple, d'una
dessaladora, idò també hi ha d'haver un cost que s'ha
d'incrementar. Jo els preus en si no és que els vulgui
criticar, el que criticam és la qualitat de l'aigua, és a dir, que
pagar un preu alt per una aigua dolenta és d'allò que
nosaltres ens queixam.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Comas. ¿Quiere intervenir? 

Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyora Comas, gràcies per ser
aquí, avui, en aquesta compareixença. Breument, uns breus
comentaris sobre la seva aportació, que coincidim
perfectament en allò que vostè ha exposat aquí i, fins i tot,
la majoria d'aquestes preocupacions, el nostre grup les ha
portat a aquest parlament o fins i tot a altres institucions per
intentar que, poc a poc, es vagin implantant solucions en
aquesta línia a aquest problema d'escassesa d'aigua que
patim a les nostres illes. 
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Vostè ha plantejat una qüestió molt elemental i que és molt
evident i de sentit comú, que si parlam d'un recurs escàs el
primer que hem de fer és no malgastar-lo, no malbaratar-lo i,
per tant, hem de tenir present les polítiques d'estalvi i els
problemes de pèrdues a les xarxes municipals. Igualment que
polítiques de preus, un tema en el qual nosaltres hem insistit
reiteradament, així com més controls de l'ús que es fa d'aquest
recurs, que creim que és una qüestió molt deficient així com
està en aquest moment. I el tema de la qualitat-preu del recurs.

A part del fet que algunes coses ja s'han comentat -vostè les
ha apuntades i l'antecessor que ha fet ús de la paraula també ho
ha fet- li plantejaria algunes qüestions, a veure si vostès podem
aportar alguna informació més en aquest sentit. Sobre el tema
d'estalvis, vostès creuen que les campanyes que es fan són
suficients, o més aviat el que s'ha fet és molt poca cosa?, o, en
tot cas, com s'haurien de plantejar?, a qui haurien d'anar més
aviat dirigides?, a les escoles o a l'opinió pública en general? 

Un altre tema que crec que és important i que vostè ha
apuntat és el del cost de l'aigua i, per tant, la necessitat
d'implantar preus o tarifes progressives. Vostè ha posat
l'exemple d'una família més gran respecte d'una família més
petita, per tant, del consum que es fa de l'aigua, i en aquest
sentit el tema del cànon, que té una taxa fixa molt elevada,
penalitza aquells que estalvien aigua al contrari del que s'hauria
de fer, que és penalitzar aquells que la malbaraten o que en fan
un ús irresponsable. Els preus progressius, en qualsevol cas,
també ve recollida en el Pla hidrològic la idea de la necessitat
d'implantar preus progressius temporalment en moments de
major consum o de més escassesa d'aigües. No seria convenient
que aquests preus progressius s'implantassin al llarg de tot l'any
o de tota la temporada?

Després, el tema -vostè ho ha plantejat- de la qualitat i el
preu. Supòs que són partidaris, pel que ha dit, de la unificació
de preus i qualitat de l'aigua. En aquest moment ens trobam que
a diferents zones o a diferents municipis de la nostra comunitat
autònoma, en funció de l'origen de l'aigua en alta, hi ha
diferents preus, diferents qualitats, si és d'un pou que té el propi
ajuntament, si es compra a un privat, si és, com es deia abans,
proveïment d'una dessaladora...; per tant, la necessitat d'unificar
els preus i la qualitat de l'aigua, i aquest és un tema que està
absolutament condicionat o lligat per la política de proveïment
d'aigua en alta. No seria convenient o necessari, també, que
s'inclogués la política de proveïment d'aigua en alta o la compra
d'aigua en alta dins els controls de preus de l'Administració?

I un tema que, tractant-se d'una representant com és
vostè d'una associació de consumidors i usuaris, creim que
seria important conèixer si des de l'Administració, a l'hora
de plantejar el tema, o d'estudiar o d'aprovar les tarifes
d'aigua, si se'ls consulta, tal com diu l'Estatut dels
consumidors de les Illes Balears, si vostès tenen oportunitat,
se'ls dóna audiència i tenen oportunitat de donar la seva
opinió sobre els preus.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. Para contestar tiene la palabra la Sra.
Comas.

LA SRA. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS NUREDDUNNA (Antònia Comas i
Falconer):

Bé, ara m'he perdut un poc. La primera pregunta era si
eren campanyes suficients de conscienciació d'estalvi
d'aigua. Jo crec que sí, que se'n fan, però crec que això és un
tema que no s'ha d'aturar mai, sinó que hem de continuar
insistint, insistint, tant al nivell dels ciutadans com a nivell
d'escola, d'associacions de consumidors, perquè la gent es
vagi mentalitzant. De fet jo veig que ja els al•lots petits en
aquestes coses ja es deixen convèncer aviat. Jo esper que
aquesta nova joventut, els infants quan siguin grans ja
tendran molt clar aquest tema.

Després m'ha demanat si l'Administració ens consulta
sobre les tarifes d'aigua. Nosaltres sí, que estam a les
comissions de preu, el que passa és que allà hi ha un grup de
tècnics, d'administratius, etc., i jo tenc la impressió, a
vegades -em sap greu dir-ho- que ens tenen allò perquè en
hi han de tenir, hi hem de ser com a associació de
consumidors però al final es fa el que ells diuen. Per tant
nosaltres, sí, ens podem oposar, però clar, hi ha un grup, hi
ha una votació i al final idò s'aprova.

Ja he contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Comas. Si quiere intervenir, el Sr. Rovira
tiene la palabra por parte del Grupo Popular.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Simplemente he pedido la
palabra para agradecer a la Sra. Comas su presencia y las
opiniones expresadas y, nada, darle las gracias por su
presencia aquí. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rovira.

Acabado el debate de esta comparecencia sólo queda
agradecer la presencia de la presidenta de la Asociación de
consumidores, la Sra. Comas, en esta reunión. Muchas gracias.

I.2) Compareixença de la Sra. Ana Maria Moreno i
Aguilar, presidenta de l'Associació de Consumidors (UNAE).

Seguidamente pasamos a dar la bienvenida a la presidenta
de la Asociación de Consumidores, la Sra. Ana Maria Moreno
Aguilar. Si quiere tomar asiento...

Pasamos, entonces, a tratar la comparecencia de la Sra.
Moreno Aguilar, a quien rogamos tenga a bien informar sobre
el tema objeto de la comparecencia, y advirtiendo al resto de
grupos parlamentarios, o a los grupos parlamentarios, que
después de esta intervención podrán formular las preguntas y
observaciones que consideren. Sra. Moreno, usted tiene la
palabra.

LA SRA. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS, UNAE (Ana Maria Moreno i Aguilar):

Hola, buenas tardes. En principio me gustaría decir que es
poco usual, aunque debiera ser práctica habitual, convocar a las
asociaciones de consumidores para oír su voz, por lo que
primero quiero agradecer a esta comisión que lo haya hecho y
espero que el ejemplo cunda en otras comisiones.

Como verán después en mi exposición, todos hablamos el
mismo lenguaje y el mismo idioma, por la sencilla razón de que
aquí han pasado técnicos, nosotros no podemos entrar en estos
temas porque no somos técnicos, pero como representantes de
los consumidores sí que podemos transmitir aquellas
inquietudes, que los que, en definitiva, pagamos, queremos
tener un servicio mejor del que tenemos y, por lo tanto, voy a
hacer una breve exposición aunque, repito, voy a insistir en los
puntos que la presidenta de la Asociación Nureddunna ha
expuesto.

Indudablemente el problema que tenemos aquí es la falta de
agua, y el usuario, generalmente, no toma medidas para reducir
su consumo. Desde las asociaciones, me consta que tanto una
como la otra que hemos sido convocadas, periódicamente se
dan charlas a los consumidores para enseñarles a tomar aquellas
medidas pertinentes para ahorrar consumo de agua, pero, a
pesar de todo, lo que yo no entiendo es que si nosotros lo
hacemos, cómo desde la Administración o la empresa
municipal de aguas no se pueden también hacer algunas
campañas de concienciación en este tema. Un tema muy
importante para esto es que el propio usuario pueda controlar el
consumo que tiene él de agua y esto, indudablemente, habría
que hacer un esfuerzo máximo para conseguir contadores
individuales, y debería de ser, el esfuerzo que se haga,
muchísimo mayor que el que actualmente tenemos, que
sabemos positivamente que hay algunas subvenciones para
poner contadores individuales, pero como que es un costo
adicional al que ya se paga de agua, muchos usuarios no
quieren, entre otras cosas porque es más cómodo no saber lo
que se usa y repartir el gasto entre la comunidad, que cada uno
hacer frente a los gastos que tiene que hacer.

Creemos que la relación calidad-precio no es la mejor,
y creemos que es una discriminación que los usuarios que
viven en zonas de Palma que reciben un agua potable pero
no buena, tengan que pagar exactamente igual que aquellas
zonas que tienen buena agua y que usan más, aunque al
pagar sus facturas con un régimen escalonado,
indudablemente pagan más dinero, pero da la casualidad
que, no cabe la menor duda, que el agua para cubrir
necesidades básicas tiene un agravio comparativo con la que
sirve para llenar piscinas y regar campos de golf.

Las fugas en la canalización -también se ha tratado- es
un tema en el que se debería hacer un mayor esfuerzo para
solucionar, porque lo que no nos cabe duda es que esas
fugas, tarde o temprano, quien las paga es el consumidor, el
que paga su recibo de agua. Según un informe que tenemos,
una red se considera aceptable cuando tiene un 20% de
fugas, y mi pregunta es: ¿qué nivel hay actualmente de
fugas en las redes que tenemos en esta comunidad?

El tema sanitario confiamos en que está controlado, pero
el agua que consumimos tiene un nivel alto de cloruros, por
lo que obliga a aquellas personas con alguna incapacidad,
me refiero que tienen alguna dolencia de riñón o algo, a
pagar su agua y, a parte, comprar agua para consumir.
Asimismo también tenemos que saber que este nivel alto de
cloruros perjudica mucho todos los electrodomésticos que
hay en una casa, y yo me pregunto, si no se ponen las
medidas para solucionar este problema, si podemos pasar
nosotros las facturas ocasionadas por el agua que no está en
condiciones a la compañía suministradora.

Como miembro de la Comisión de Precios he
manifestado en numerosas ocasiones mi preocupación por
los permisos sanitarios del agua que consumimos. Sé que no
es competencia de esta comisión; tengo confianza en que
tanto la Conselleria de Sanidad como los respectivos
ayuntamientos cumplen rigurosamente este control, pero en
algunas ocasiones, al solicitar yo esto, se me ha contestado
que están en tramitación o, lo que es más grave, que no se
sabe si ha sido solicitado. Por lo tanto, mi pregunta es:
¿consumimos agua en condiciones óptimas?
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Desearíamos, así mismo, tener más información sobre la
política general de aguas, así como un mayor equilibrio de
precios, y solicitamos a esta comisión, si es posible, un estudio
comparativo de precios entre distintos municipios. El
suministro de agua para riegos y campos de golf es
competencia municipal, pero no sabemos cuál es el precio que
se paga por este agua. A lo mejor estoy equivocada y no es todo
competencia municipal, pero bueno, nosotros no sabemos el
precio que se paga por este agua, y nos preguntamos los
consumidores si estos grandes dispendios de agua resulta que
pagan exactamente las mismas cuotas que pagamos nosotros.
Esto, no lo sabemos. Creemos, como he dicho anteriormente,
que una cosa es el agua indispensable de uso doméstico y otra
lo que se está haciendo. Creemos que debe ser muy barata, si
no, no nos podemos imaginar el gasto de agua que vemos
haciendo riegos en horas de sol, y quisiéramos saber si alguien
controla esto.

Vemos un importante capítulo en la venta de agua en alta.
¿Se regulan estos precios debidamente, o estamos ante una
especulación en un bien público como el que tratamos? Estas
son las reflexiones que nos hacemos y que la mayoría de las
veces no tenemos información, no hay un diálogo directo sobre
el tema. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Moreno. Una vez acabada la
comparecencia de la Sra. Moreno, grupos que quieran
intervenir. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Moreno, per ser avui
aquí en aquesta compareixença. Estic agradablement sorprès de
veure que l'associació de consumidors a la qual vostè representa
coincideix en molts dels punts que reclamam des de Els Verds,
que és el partit polític que jo represent en aquesta cambra dins
el Grup Mixt. Vostè ha parlat de campanyes d'estalvi d'aigua,
campanyes de conscienciació; vostè diu que fins i tot la seva
associació promou algunes campanyes a nivell petit, però que
això ho hauria de fer Emaya o l'Ajuntament, o el Consell
Insular; és a dir, que les institucions, realment, segons vostè, no
fan tot el que podrien en el tema de campanya d'estalvi d'aigua,
i en això estam absolutament d'acord. També ha fet referència
als comptadors individuals, efectivament molt important; fuites
d'aigua, mala qualitat... 

Hi ha un tema que em preocupa i és quan vostè parla -i
abans la Sra. Comas també ho comentava- d'aquesta manca
de diàleg, aquesta manca d'informació que les autoritats no
els donen, és a dir, les associacions de consumidors sembla,
pel que diu vostè, que no tenen accés a la informació i a la
documentació corresponents a tot el que passa en relació a
l'aigua, quan, teòricament, són uns dels implicats i dels
afectats més importants. Per tant, en aquest sentit, una
primera pregunta seria si creu que..., és a dir, a veure com
li podria fer aquesta pregunta; com creu que podria millorar
aquesta relació?, creu que és simplement falta de
l'Administració, és a dir, culpa de l'Administració, o que tal
vegada les associacions de consumidors haurien de ser una
mica més reivindicatives i donar més la llauna per fer-se
escoltar?

Per altre costat també ha comentat que és injust, o he
cregut entendre que vostè considera que seria injust que es
pagàs el mateix per aigua per a golf o piscines que per la
que han de pagar els ciutadans, i en això també compartim
el seu tema. Per tant, l'únic que m'agradaria que em
contestàs és una mica, o que desenvolupi una mica el tema
del per què no hi ha aquest diàleg, per què no hi ha aquesta
informació per part de les institucions que l'han de donar a
les associacions de consumidors. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Balanzat. Para contestar tiene la palabra la
Sra. Moreno.

LA SRA. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS, UNAE (Ana Maria Moreno i Aguilar):

Bueno, vamos a ver, yo no digo que el diálogo sea nulo
en todas las administraciones. Como asociación de
consumidores tengo que decir que por parte de la Dirección
General de Consumo el diálogo y la colaboración es
perfecta; siempre las cosas se pueden mejorar, pero,
indudablemente, la labor que se hace, bajo mi punto de
vista, es perfecta. Ahora bien, quizá las asociaciones de
consumidores, sobre todo cuando ya se lleva, por ejemplo,
13 años en mi caso, cuando una ve que el diálogo lo tiene
que demandar, que no le ofrecen a lo mejor información
como debería, pues llega un momento que se entra un poco
en el engranaje de la desidia, quizá, un poco falta y culpa de
todos. 

En cuanto al precio yo he dicho que, efectivamente, no
me parecería justo, pero no lo puedo juzgar porque ignoro
a qué precio están pagando el agua los campos de golf, que
no me parecería justo que fuesen unas tarifas como las
nuestras. Esto no podemos saberlo porque la Comisión de
Precios no tiene competencias para todos estos temas, a la
Comisión de Precios únicamente nos llegan tarifas que ya
están aprobadas, si es por parte municipal por parte
municipal, y entonces nosotros lo único que podemos hacer
allí es dialogar o ponernos -como de hecho muchas veces
acaba la comisión- con el voto en contra de los
consumidores, pero, en fin, nada más, nada más.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Moreno. Por parte del Grupo Parlamentario
Nacionalista ¿quiere intervenir?. Sr. Alorda tiene la palabra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Moreno, per la seva
compareixença. També novament coincidim en gran part de
tota la seva exposició, tant en l'estalvi, la necessitat d'una
inversió molt més important en les fuites d'aigua, en els
comptadors individuals, en la qualitat: nosaltres hem vengut
denunciant que hi ha centenars i centenars de pous que no
compleixen la normativa sanitària, tot i que després aquesta
aigua és tractada, però amb uns nivells, fins i tot, quant als
nivells recomanats, no són tenguts en compte, només els que
són vinculants, exclusivament; tenguem en compte que els
clorurs, per exemple, que s'han anomenat, només hi ha una
recomanació a nivell sanitari, no hi ha una vinculació i, per
tant, no s'està posant cap mena de límit, ni un. També hi ha el
tema important dels clorurs, dels nitrats, dels nitrits, i tants i
tants d'elements que estan en excés a l'aigua que es ven en
aquest moment a les Illes Balears.

Però també, com a associació de consumidors crec que ens
interessaria sobretot la seva vessant per la part del preu de
l'aigua, i el preu, en tot cas, també valor qualitat, si cal. Si no ho
he entès malament vostè és la representant, com a Associació
de Consumidors, dins la Comissió de Preus i, per tant aquí sí
que hi ha una feina important a fer. En primer lloc voldria saber
si vostè coneix i la Comissió de Preus coneix una resolució
d'aquest parlament, de fa una sèrie de mesos, per la qual es va
decidir instar el Govern perquè es regulàs el preu en alta, és a
dir, que la Comissió de Preus fiscalitzàs el preu en alta i no el
donàs per bo, com sembla que fa en els seus informes sovint,
fins i tot ha contestat oficialment, la Comissió de Preus, que
ella és incompetent, no ha de mirar el preu en alta, sinó que el
dóna per bo, sigui quin sigui, i després només fiscalitza el preu
en baixa, diguem-ne. Creim que això és un greu error, crec que
amb la normativa actual ja no ho hauria de fer així, però en
qualsevol cas, si hi ha qualque dubte, s'hauria de modificar
aquesta normativa tal i com ha demanat aquest parlament per
unanimitat, per altra banda.

El tema de la qualitat, a mi em preocupa que la comissió de
preus no vulgui veure la qualitat, perquè un dels elements, com
vostè comentava, per saber si el preu és adequat, és la qualitat
de l'aigua, per tant, per ventura, sí que seria adequat que la
comissió de preus fos conscient de quina qualitat tendrà l'aigua
que es vendrà, a l'hora d'autoritzar el seu preu. Per tant, crec
que per aquí m'agradaria que aprofundís si hi ha qualque debat
en aquest sentit o si la comissió de preus compta amb alguna
mena de documentació al respecte, quan decideix autoritzar un
preu.

Sobre les anàlisis comparatives, crec que ningú millor
que la comissió de preus, ens agradaria saber si vostè ho ha
demanat a la comissió de preus i no se li ha lliurat o no,
perquè entenc que qui més fàcilment té l'anàlisi de tots els
preus vigents a les Illes Balears és la comissió de preus,
amb la dificultat dels trams escalonats i que cada
ajuntament realment o cada subministrador els aprova amb
criteris diferents i de vegades és difícil comparar, però vaja,
crec que es pot fer un esforç, com també amb la resta de
l'Estat, i fins i tot a nivell europeu i a nivells generals
aquesta comparança sembla que qui millor la pot fer és la
comissió de preus per la qual hi passen tots. Si això,
realment, aquest dossier o aquesta informació vostès la
manegen o no.

Per una altra banda, creim que, efectivament, s'hauria
d'incidir en aquesta comunicació, sobretot pel que fa als
preus, saber la seva opinió, també, sobre el cas de les
desaladores i de l'operació vaixell com uns elements
d'encariment important del preu de l'aigua, bàsicament per
aquesta vessant, més que no per altres, i per la resta, jo crec
que vostè ha fet una referència al preu de l'aigua que no és
per abastament o que no passa per comissió de preus, com
el camp de golf. A nosaltres també ens agradaria aclarir-ho
una mica més, però la nostra sospita és que bàsicament es
tracta amb pous privats. Per tant, el que està passant és que
el cost és zero, bàsicament és zero, perquè no es ven aigua,
sinó que es deixa extreure aigua, i el preu de la concessió
d'aigua bona em referesc, d'aigua dolça, és nul.

Després hi ha el preu de l'aigua depurada, que és un altre
tema que també hem mirat d'aclarir aquí, i no l'hem aclarit,
en aquesta comissió, perquè no s'han donat aclariments per
part de qui la ven, però vaja, intentarem, per via oficial ja
l'hem demanada, a veure a quin preu es ven aigua depurada
en aquest moment a les Illes Balears. En qualsevol cas, el
que ens sembla és que s'utilitza l'aigua bona, l'aigua dolça,
l'aigua de pous per a uns usos turístics, recreatius, darrer que
en qualsevol cas, no a proveïments de poblacions a preus
d'extracció, a preus zero. 

Des del nostre grup, a més, denunciam, i ens agradaria
que l'associació de consumidors prengués cartes a
l'assumpte, que s'utilitza aigua pública, pública, que l'any 85
va ser "publificada" a través de la Llei d'aigües, per a
consums privats, perquè, estam convençuts que els drets que
es tenien l'any 85, quan va sortir la Llei d'aigües,
s'excedeixen en molt i no hi ha cap mena de fiscalització per
part de la Junta d'Aigües. Això suposa, efectivament, que un
aigua que s'hauria d'aconseguir en concessió o que s'hauria
de comprar o que d'alguna manera no se'ls donaria
autorització o sí, ja en parlaríem, en aquests moments s'està
excedint el seu ús per part de particulars. 

Aquesta és la nostra sospita, ens agradaria saber si
l'associació d'alguna manera coincideix o no o senzillament,
com a nosaltres també, li manquen dades per pronunciar-se
estrictament sobre com va aquest circuit en aquest moment
de l'aigua i del preu de l'aigua per a usos que no són
pròpiament de proveïment de poblacions.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Si quiero contestar, la Sra. Moreno,
tiene la palabra.

LA SRA. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS, UNAE (Ana Maria Moreno i Aguilar):

Mire usted, yo he venido aquí para defender los intereses de
los consumidores, entonces yo me tengo que limitar
estrictamente a lo que es la parcela de asociación de defensa del
consumidor. Por lo tanto, yo no he venido aquí en plan político
para ir a favor, en contra, ni de uno, ni de otro ni de nadie. El
único interés que me mueve a estar y permanecer en esta
comisión es defender en los temas que yo sé, que yo puedo
hablar. No sabía que se había aprobado un reglamento por el
cual la comisión de precios podía controlar el precio de ..., o yo
lo he interpretado mal. 

Cuando yo asisto a una comisión de precios y hago alguna
pregunta que no es competencia de dicha comisión,
automáticamente no se toca esta pregunta, con lo cual yo soy
muy respetuosa porque no soy jurídica, no soy técnica, y estoy
allí para defender que la subida del agua no sea superior a la
que creemos que es lógica, cuando yo hablo del tema sanitario
del agua en una comisión de precios, que 'sé que no es
competencia de la comisión, sino que es competencia de
Sanidad y del Ayuntamiento, me tengo que remitir a callarme
cuando me dice que no es competencia de aquí, no podemos
tratar este tema.

En cuanto a la calidad del agua, yo he sido la primera en
decirle que me consta que hay zonas de Palma que tienen agua
cuya calidad es mala y que hay otras zonas, por no decir,
porque luego ya se politizaría, qué zonas son, que tienen una
agua estupenda, y que es un agravio comparativo que los
consumidores, un bien público, como es el agua, necesidad de
primer orden, la tengan que pagar al mismo precio, que en otras
zonas que a lo mejor se podría regular, un sistema que cuando
se sepa que el que tiene un capricho de tener un jardín de 2.000
metros pague el agua distinto a cómo la pagamos el resto de los
mortales. 

No sé si le he contestado, en líneas generales, a todo lo que
me ha preguntado. Si tiene alguna pregunta más, estoy a su
disposición.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Moreno. Si quiere intervenir el Sr. Alorda,
tiene la palabra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, senzillament perquè no hi hagués un malentès. El
que va aprovar aquest parlament, que no té capacitat
d'aprovar altra cosa, en aquest moment, llevat d'una llei, és
demanar al Govern que regulàs el preu en alta. I el Govern
no ho ha fet, no ho ha aprovat aquí, de totes maneres jo
insistesc que la nostra interpretació sempre ha estat que amb
la normativa actualment en vigor, es pot ja fiscalitzar el
preu d'aigua en alta, de totes maneres, només era per aclarir-
li que no és que s'hagi aprovat un reglament que desconegui,
sinó que hi ha hagut una instància al Govern que ho regulàs.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. ¿Quiere contestar, la Sra. Moreno?
No. Por parte del Grupo Parlamentari Socialista, tiene la
palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Moreno, per ser
aquí, en aquesta compareixença d'avui horabaixa.

Em limitaré a plantejar-li dues o tres qüestions que fan
referència directament al tema de consumidors i usuaris que
és a qui vostè representa en aquest moment. He constatat de
les seves paraules que el preceptiu dret d'audiència en
consulta al procediment d'aprovació de preus o tarifes, es
limita que vostès tenen un representant dins la junta de
preus, una representació mínima, si és que ho he entès bé,
i que a més els fan poc cas, com han dit molt bé, no sé si
vostè o la seva antecessora en l'ús de la paraula, antecessora
compareixent, que tenen un representant, que hi ha una altra
majoria de tècnics que es limiten a votar, i se sol aprovar
amb el seu vot en contra. Pens que no és aquest l'esperit de
l'estatut del consumidor, que el que pretén, quan estableix
aquesta facultat de donar audiència als consumidors i
usuaris, és que puguin participar més decididament en la
política de preus en aquest cas concret de l'aigua.

En qualsevol cas també li demanaria si és cert, que em
confirmi si és així, com ho he entès jo, i en tot cas quin creu
vostè que seria el nivell de participació necessària dels
usuaris dins la política de preus de la Comunitat Autònoma.

En tercer lloc, un tema que abans havia quedat una mica
en l'aire que és el tema de les tarifes progressives per
estalviar el consum i també perquè sigui més de justícia,
tant pel que és el preu de l'aigua com els dels imposts en
aquest cas el cànon de sanejament i el tipus fix que té aquest
impost. Quina opinió tenen vostès sobre la necessitat
d'implantar aquest tipus de tarifes progressives al llarg de
tot l'any. I el tema de la necessitat d'unificar preus a
cadascuna de les illes i unificar, a ser possible, la qualitat de
les aigües o de la qualitat de l'aigua que se subministra,
quina opinió tenen vostès.
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I, com s'ha dit abans, el tema de la compra d'aigua en alta,
la necessitat que també estigui autoritzat o regulat per la junta
de preus, la compra en alta d'aigua, perquè és un tema que
condiciona evidentment després el preu final del producte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. Para contestar, tiene la palabra la Sra.
Moreno.

LA SRA. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS, UNAE (Ana Maria Moreno i Aguilar):

Bueno, vamos a ver, parece ser que he dado la sensación de
que en la comisión de precios estamos allí como un vaso, y en
realidad no es así, hace unos años, cuando se implantó lo de las
tarifas progresivas, precisamente, los consumidores fuimos los
que, repasando recibos, nos dimos cuenta de que no se
aplicaban correctamente estas tarifas, y a raíz de nuestra
protesta se consiguió la aplicación correcta de las tarifas. No
voy aquí a explicar lo que era, pero es bien fácil. Cuando un
consumidor llegaba a la tercera tarifa, se le aplicaba todo lo
consumido a esa tarifa, hasta que entonces, repasando
precisamente un recibo de agua, me di cuenta de que no era así,
la filosofía debía de ser que los primeros metros fuesen a un
precio, los segundos a otro y los restantes a otro. Por lo tanto,
yo creo sinceramente que la comisión de precios funciona y
funciona bien, pero también creo que está limitada por unas
competencias que alguien tiene que regular. ¿Quién tiene que
regular estas competencias? Pues mire, yo no lo sé.

Si es suficiente la participación que tenemos allí, que somos
dos asociaciones Nuredduna y Unae, y también está la
Dirección General de Consumo, pues mire, tampoco lo sé;
indudablemente, si los otros representantes son representantes
de unas conselleries es de suponer que habrá algunos intereses
a veces contrapuestos y que nos quedamos solos en las
votaciones. Esto es lo que yo sé.

¿Algo más? Porque no he tomado toda la nota que debía,
por lo visto.

Precio calidad, me dice usted, ¿no? Bueno, no, me ha dicho
que ..., precio calidad, no, yo creo que no está de acuerdo el
agua que recibimos con lo que pagamos por ella, en cuanto al
canon, ¿qué quiere que le diga? Soy representante de una
asociación de consumidores y además de que yo veo que
tenemos que pagar para recibir un servicio, hay cosas que no
me parecen justas. Pero, ¿cómo me voy a oponer a cosas que se
han aprobado en un parlamento o en un consell, que luego ha
sido ratificado por un ayuntamiento, que ha estado expuesto y
que nadie ha presentado alegaciones? Pues no, a lo mejor yo
también he pecado por no presentar alegaciones. Pero es lo que
hemos dicho antes, a veces nos encontramos tan en minoría que
por mucho que luchemos damos a veces batallas perdidas, en
eso entono el canto de mea culpa.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias,  Sra. Moreno. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Exactamente igual que antes,
agradecer a la Sra. Moreno su presencia aquí, y las
opiniones que ha expresado. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rovira. Acabado el debate de esta
comparecencia, sólo queda agradecer la presencia de la
presidenta de la asociación de consumidores, UNAE, la Sra.
Ana María Moreno Aguilar.

Se interrumpe esta sesión durante dos minutos, antes de
entrar en el siguiente punto del orden del día.

II.- Debat i votació de les propostes de compareixences
presentades pels distints grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Entramos en el siguiente punto del orden del día, que es
el debate y la votación de las propuestas de comparecencias
presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Como
ustedes saben, Sr. Tur, si le parece, como ustedes saben con
la comparecencia de estas dos personas que han intervenido
anteriormente acaba la primera fase de comparecencias,
como saben ustedes hace como un mes y medio se propuso
a los diferentes grupos que presentasen futuras
comparecencias, yo, si les parece, y si no hay acuerdo o si
no tienen inconveniente los portavoces, cada portavoz de los
diferentes grupos haga la propuesta que ha presentado. Por
el Grupo Parlamentario Mixto, creo que no había propuesta.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida había
propuesta, pero no está ningún representante de ese grupo.
Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM, tiene
la palabra el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Havíem acordat fer un recés per
intentar consensuar els noms, perquè sempre és millor que
si es pren l'acord de rebutjar alguna persona no es faci
públic.

EL SR. PRESIDENT:

No hay inconveniente, Sr. Sampol, en interrumpir la
sesión durante el tiempo que haga falta para ...
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EL SR. SAMPOL I MAS:

No, no, no. El representant del Grup Popular ja dur la
instrucción i, per tant ja ens ha advertit que de les set persones
que proposam, només se n'accepta una que també la presenta
algun altre grup. Jo faré lectura als noms que proposam, perquè,
clar, naturalment, fins ara ha vengut una primera tanda de
persones que es va acordar per unanimitat de la comissió, però
amb l'entés, nosaltres havíem entès que posteriorment en una
segona tanda, s'acceptaria la compareixença de les persones
proposades pels grups, dins aquesta primera tanda pràcticament
han vengut, excepte les dues persones en representació de les
associacions de consumidors, ha vengut l'oficialitat, han vengut
les persones en representació de la Junta d'Aigües, i que
parlaven bàsicament sempre en nom de l'administració i que
han parlat amb unes cauteles que realment, excepte en alguns
casos, que crec que s'havien despistat, poca cosa han aportat.

Per tant, jo vull que constin en acata les persones que es
rebutgen i la categoria que tenen i la quantitat de coses que
podrien aportar a aquesta comissió, i el fet de rebutjar aquests
noms, per a mi té un interès molt especial, i és que no es vol
avançar en l'estudi de la problemàtica de l'aigua a Mallorca i a
les Illes Balears. I vull que consti en acta perquè no se'ns digui
que es va prendre un acord per unanimitat de la comissió,
perquè no és així, i vull dir que si haguéssim sabut que s'havien
de rebutjar els noms que proposàvem, haguéssim votat no la
primera vegada que la comissió va prendre un acord. Entenc
que, per tant, no arribarem a les conclusions a què es podria
arribar en tema de la problemàtica d'aigua.

Els noms que nosaltres proposàvem són. Sr. Mateu Picornell
i Cladera, llicenciat en geografia, geòleg, i ha estat president de
l'Inese; Sr. Joan Pericàs i Beltran, és un constructor, però expert
en temes hidràulics i que teníem interès que aportàs a la
comissió una experiència personal que ha fet, juntament amb el
seu germà, que és geòleg i professor de la Universitat de les
Illes Balears, que ha estat demostrar com les perforacions
d'aqüífers a través de captacions d'aigua posen en contacte
aqüífers d'aigua bona amb aigua salada, buidant literalment els
aqüífers d'aigua potable dins aqüífers que estan sota el nivell
freàtic i, per tant, salinitzats. Va demostrar aquesta experiència
mitjançant un video introduït dins un pou que es va emetre per
una televisió local, i teníem interès que la comissió també veiés
aquesta experiència pràctica; Sr. Damià Perelló i Fiol, és
geòleg, ha publicat nombrosos articles als diaris de les Illes
Balears; la Sra. Rosa Maria Mateos Ruíz, ni més ni manco és
la cap de projectes de l'Institut Tècnicominer, i, per tant, aquest
institut ha elaborat uns mapes de qualitat de l'aigua, amb unes
corbes de concentració de clorur, de nitrats, etc., que es podrien
aportar a aquesta comissió, i aquesta comissió no els coneixerà;
Sr. Antoni Rodríguez i Perea, s'accepta, sembla que s'acceptarà;
el Sr. Antoni Ginard i Bujosa, és professor d'anàlisi regional de
la Universitat de les Illes Balears, coneixem també la seva
experiència a través de les participacions en nombrosos debats
públics on ha demostrat el seu coneixement; i finalment, Sr.
Miquel Grimalt i Gelabert, professor titular de geografia física
de la Universitat de les Illes Balears, també un expert en aquest
tema.

Si no es vol que compareixin aquestes persones, no es vol
aprofundir en el coneixement dels problemes d'aigua a les
Illes Balears, cosa que lamentam profundament.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Por parte del Grupo Socialista,
tiene la palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, el cert és que en aquest
recés que acabam de fer, ens hagués agradat que haguéssim
aconseguit consensuar un llistat de nous tècnics o de noves
compareixences de persones enteses en el problema que
hem de tractar o de tècnics en la matèria, perquè pensam
que l'objectiu que es persegueix amb aquesta comissió és
suficientment important per no posar límits a la feina
d'aquesta comissió i a les compareixences que es puguin
produir, i per això ens hagués agradat, per aquest motiu, i
també perquè creim que una proposta de noms, de persones,
hagués estat bo que s'hagués consensuat i s'hagués aprovat
per unanimitat, sense exclusions, però vist que això no és
possible, nosaltres pensam que l'objectiu és que
compareixin davant aquesta comissió el major nombre de
tècnics i de persones que puguin aportar solucions al
problema que es planteja, i per això el que faríem és, a més
de defensar la nostra proposta individualment, demanar que
es votin per separat cadascuna de les propostes dels grups i
ja puc anunciar, en aquest moment, el vot favorable del
nostre grup a cadascuna d'elles, perquè pensam que
responen a l'objectiu que ens plantejam en aquesta comissió.
Però, demanar que es votin per separat i que cadascú pugui
defensar la seva proposta per separat.

Nosaltres proposam, per continuar aquesta relació de
compareixences el Sr. Alfredo Barón Peris, que és el cap de
secció d'estudis de la Direcció General de Règim Hidràulic,
i el Sr. Pedro Hevia Carreras, que és el gerent d'Ibagua.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, pasaré a
explicar cuál es la propuesta que ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular, y luego me posicionaré sobre el
resto de propuestas que se han presentado.
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El Grupo Popular cree que esta comisión no permanente
sobre el estudio de propuestas de actuación para resolver la
escasez de agua en Baleares, quedaría coja si no tuviésemos la
presencia de aquellas personas que pueden dar luz sobre un
tema que afecta directamente a la cantidad y calidad de agua en
estas islas, y son aquellas personas que conocen y están en
contacto con el tema agrícola, y por ello hemos presentado la
petición de que comparezcan Antonio Durá Blasco y Andrés de
la O Ballesteros, que son dos funcionarios técnicos de la
Conselleria de Agricultura que creemos que pueden arrojar luz
sobre temas de importancia en cuanto al uso del agua en
Baleares.

Y en segundo lugar, otras dos personas, el conseller de
Medio Ambiente y el conseller de Agricultura, Comercio e
Industria, que consideramos que su opinión a nivel político y a
nivel de gestión en materia de aguas es muy importante para
esta comisión no permanente.

Éstas son las propuestas del Grupo Popular.

En cuanto a las propuestas de los otros grupos, nosotros
tenemos que hacer, en primer lugar, un comentario, y es que
creemos que el funcionamiento de esta comisión tiene que
servir, la creación de esta comisión y su funcionamiento tiene
que servir para conseguir un documento sobre el que se pueda
trabajar en la actualidad y de cara al futuro para buscar
soluciones a un problema que todos compartimos, que es el de
que el agua es un bien escaso en Baleares y creemos que
después de dos años de trabajo de esta comisión se ha avanzado
ciertamente poco y que lo único que hemos conseguido es tener
muchas comparecencia, que comparezcan muchas personas y
muchos técnicos y políticos en esta comisión, que todo el
mundo dé su opinión y opiniones muy cualificadas, sobre temas
que se conocen y que son básicamente conocidos y sobre los
que se ha hablado en multitud de ocasiones en este parlamento,
porque a la vez que esta comisión ha estado en funcionamiento
se han producido multitud de iniciativas parlamentarias tanto en
comisión como en plenario, sobre temas de uso, de agua, de
precios y de titularidad de aguas, etc., etc.

Creemos que ha llegado el momento de cerrar cuanto antes
esta fase de trabajo de la comisión no permanente, y empezar
ya a elaborar algún documento, alguna propuesta que pueda,
cuanto antes debatirse y aprobarse por esta comisión y por el
pleno, si luego se considera conveniente. Por esto, estamos de
acuerdo con la propuesta que se nos ha hecho desde el Grupo
de Izquierda Unida, que se pide la presencia del Sr. Alfredo
Barón y del Sr. Antonio Rodríguez Perea, dos geólogos. En
cuanto a la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista, también
estamos de acuerdo con el Sr. Alfredo Barón, que es una
propuesta que varios grupos han realizado; y no estamos, no
creemos que sea oportuna la presencia del Sr. Pedro Hevia,
gerente del Ibagua, no porque no pueda aportar luz a temas
importantes para esta comisión, sino porque el gerente del
Ibagua anterior al Sr. Pedro Hevia compareció y participó en
los debates de esta comisión, el Ibagua, por lo tanto, ya ha
tenido en esta comisión a un representante, que además
ostentaba el mismo cargo, que hace dos tres meses que ha sido
substituido y creemos que volver a insistir sobre los mismos
temas de competencias del Ibagua tampoco arrojará más luz
sobre lo que ya se sabe.

Y en cuanto a las propuestas del Grupo Nacionalista,
aceptaríamos al Sr. Antonio Rodríguez i Perea, que también
está propuesto, como ya he dicho antes por el Grupo de
Izquierda Unida, y creemos que el resto de personas que se
proponen, no entramos a calificar si son o no son aptas, no
aptas, interesantes o no interesantes y cualificadas para
hablar de temas de agua, pero consideramos que provocaría
que las comparecencias en esta comisión se alarguen en el
tiempo innecesariamente, que el trabajo de esta comisión se
extienda a lo largo de los próximos meses y no vemos que
esto vaya a tener una solución de continuidad interesante
para resolver realmente el problema del agua, y creemos
que con dos geólogos más, la verdad es que ya cubrimos el
cupo de técnicos en este sentido, y con dos técnicos de la
Conselleria de Agricultura y dos políticos, consideramos
que la comisión tendrá suficientes datos como para empezar
a trabajar. Y además no dudo en ningún momento que toda
la información que estas personas podrían haber dado en su
comparecencia será puesta a disposición de todos los
grupos, por el grupo proponente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rovira. Vistas las intervenciones de los
diferentes grupos parlamentarios, entiendo que, para no
descalificar a ninguna persona, casi se podría votar o
consolidar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en
el sentido de invitar o aceptar esta comparecencia de cuatro
técnicos, que se han dicho aquí, y la de dos políticos. ¿Hay
alguna objeción al respecto?

¿Que se vote cada una de las comparecencias? ¿En
global? Sr. Sampol, tiene la palabra.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Naturalment no tenim
absolutament res en contra que comparegui qualsevol de les
persones proposades per tots els grups, jo crec que tant hem
estat i tantes persones han vengut que pràcticament no han
aportat res, que parlam de quinze dies, parlam de tres o
quatre reunions més, ara, sincerament votarem no a aquesta
proposta en conjunt, que crec que s'ha de votar globalment,
no s'ha de votar nom per nom, perquè de tots els noms
proposats per l'oposició, només s'han acceptat dues
persones, no ens sembla correcte. Aquí han comparegut, al
final, segurament, més de vint persones, de les quals només
dues proposades per l'oposició.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Sr. Tur, tiene la palabra.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, jo faria una proposta per treure la votació de
la manera més senzilla possible, si el Partit Popular fa seva la
proposta o proposa la relació de noms que diu que acceptaria,
nosaltres estam disposats a votar a favor a aquesta proposta,
però demanaríem que es votassin les altres perquè quedi
constància també del nostre vot.

EL SR. PRESIDENT:

Así se hará, Sr. Tur.

Entonces, pasaríamos a votación por separado la propuesta
RGE núm. ... Sí.

Sr. Letrado, si quiere usted hacer las preguntas.

EL SR. LLETRAT:

Perdonin, es faran dos blocs, el primer bloc, en principi,
proposat pel Grup Popular, que seria, s'accepten les
compareixences del Sr. Miquel Ramis i Socías, del Sr. Josep
Juan i Cardona, del Sr. Antoni Duran i Blasco, del Sr. Andreu
Ballesteros, del Sr. Alfredo Barón i Peris i del Sr. Antoni
Rodríguez i Perea. Aquest seria un bloc. I la resta aniria a l'altre
bloc. És així.

EL SR. PRESIDENT:

Votos a favor de esta propuesta de comparecencias.

Sr. Letrado, ¿puede dar el resultado?

EL SR. LLETRAT:

Per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

No. Votos en contra.

Abstenciones.

Sr. Letrado.

EL SR. LLETRAT:

A favor, 13; en contra, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

Seguimos con la votación del resto del bloque de
propuestas, las presentadas por el Grupo Parlamentario
Nacionalista-PSM, con RGE núm. 2060/98. Votos a favor.

EL SR. LLETRAT:

Es votaria la resta de tot ..., és a dir totes les persones
que no han estat incloses en aquest primer bloc.

EL SR. PRESIDENT:

Vale. Votos a favor de esta propuesta.

Votos en contra.

Abstenciones.

Sr. Letrado.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día,
se levanta la sesión. Muchas gracias.
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