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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió
extraordinària de la comissió d'avui. I, en primer lloc,
demanaria a les senyores i als senyors diputats si hi ha
substitucions.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Antoni Juaneda substitueix Alejandro Pax.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Maurici Rovira.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Avel•lí Casasnovas.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí i Serra substitueix Francesc Triay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyors diputats.

Procedim, idò, al debat d'aquest punt de l'ordre del dia
d'avui, relatiu a proposicions no de llei.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2105/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixador ferroviari
del polígon de Marratxí.

Començarem, en primer lloc, per la número 2105/97,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixador
ferroviari del polígon de Marratxí. Per defensar la proposició no
de llei, té la paraula el diputat Sr. Antich, del Grup Parlamentari
Socialista. Té un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Usaré menys temps per defensar
aquesta proposició no de llei. Aquesta iniciativa respon a una
sol•licitud que ve fent des de fa temps l'ajuntament de Marratxí,
quant a demanar la construcció d'un baixador de tren de la línia
Palma-Inca al polígon industrial de Marratxí, i la demana per
donar accés al centre de salut i a l'institut de secundària que es
vol construir.

Cal dir, a més, que recentment l'ajuntament, per motiu
d'haver-se realitzat aquesta darrera Fira des Fang, va construir
un baixador provisional, i per això, l'ajuntament també ha
demanat al Govern balear que, mentre no es construeixi aquest
baixador definitiu que es demana, s'utilitzi aquest baixador
provisional. A això bàsicament respon aquesta proposició no de
llei i, per tant, com que queda molt ben explicada al text, no
m'estendré més.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions.
Pel Grup Mixt? No hi ha cap representant. Pel Grup
d'Esquerra Unida de les Illes Balears? Tampoc no hi ha cap
representant. Passem, idò, al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda, que
és present.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només parlarà un dels dos
representants presents a la sala, per part del Grup
Parlamentari Nacionalista, bàsicament per donar suport a
aquesta proposta oportuna, entenem, del Grup Parlamentari
Socialista, que ha rebut el suport unànime de l'ajuntament
de Marratxí i creim que pot ser una bona pensada, com a
mínim, que el Govern pensi o aquesta instància, de veure
com es pot arreglar, articular aquest baixador. Crec que és
bona aquesta iniciativa i, per tant, li donarem suport. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Cañellas i Fons, Carles.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles):

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup,
compartim totalment les inquietuds de l'ajuntament de
Marratxí, expressades molt bé pel Sr. Antich, però és tant
l'interès que tenia l'ajuntament de Marratxí per construir
aquest davallador que hi ha un conveni signat entre
l'ajuntament de Marratxí i Feve, de l'any 93, de 10 de
novembre -li puc donar una còpia, no és secret-, on el punt
tercer d'aquest conveni diu -està en castellà-: "El
ayuntamiento de Marratxí se compromete asimismo a construir
a su cargo los apeaderos del tren del Pont d'Inca Nou y del
centro sanitario de Marratxí, según proyecto, etc." I per part
de Feve, en el sis, diu: "Feve se hará cargo de la señalización
y automatización del paso a nivel que existe junto a la estación
de Marratxí".

Creim que és l'ajuntament de Marratxí que hi té molt
d'interès, el primer que deu haver fet és complir aquest
conveni, de totes maneres, amb això queda clar que votarem
en contra. De totes maneres, hi ha una carta que també la hi
puc donar, si no la té, de dia 17 d'abril, em sembla que és,
on per part del servei ferroviari s'escriu a l'ajuntament de
Marratxí, comprometent-se a estudiar el tema, els ingressos
i els possibles costs i sol•licitant una col•laboració de
l'ajuntament quant a poder saber usuaris, etc., etc.

Per tant, com a proposta, no l'acceptam, però no vol dir
que el Govern, i el nostre grup dóna suport a aquesta
iniciativa, no entri en contacte, millor dit, ha entrat ja en
contacte per arreglar aquest tema. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament existeix aquesta carta
de què ha parlat el representant del Grup Parlamentari Popular
i, efectivament, nosaltres creim que d'acord amb aquesta carta
hi havia una certa sensibilitat per part del Govern per poder
realitzar aquest davallador al polígon de Marratxí. Dir que,
quant a la sol•licitud que es fa a l'ajuntament de Marratxí,
d'estudis en relació a les persones que podrien usar aquest
davallador, l'ajuntament ja ha remès al Govern balear aquests
estudis i es preveu que als centres de salut que hi ha allà a
Marratxí s'atenen diàriament devers 220 pacients, que el
polígon industrial té devers 171 empreses i que això pot suposar
una mitjana de 10 empleats per cada empresa, la qual cosa fa
que siguin uns 1.710 empleats i que a l'institut d'ensenyament
secundari hi podrien assistir devers 1.643 alumnes. Per tant,
nosaltres creim que les necessitats són importants i atès que
precisament els Serveis Ferroviaris havien ja, de qualque
manera, comunicat a l'ajuntament que s'estudiarien el tema,
nosaltres pensàvem que aquesta era una bona oportunitat
perquè tots els grups i en especial el Grup Popular donassin
suport a aquesta iniciativa d'instar el Govern a fer aquestes
construccions i, sobretot, a utilitzar el baixador que ja hi ha
existent.

Per acabar, només donar gràcies al grup que dóna suport a
aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica. Té la
paraula el Sr. Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles):

Gràcies, Sra. Presidenta. Expressar al senyor portaveu del
PSOE, en primer lloc, que és impossible utilitzar
provisionalment el baixador que hi havia durant la fira, ja que
aquest baixador, segons les meves notícies, ja no existeix, per
tant, difícilment es pot usar provisionalment, es va usar
provisionalment i ja no es pot usar provisionalment perquè no
reunia els requisits de seguretat suficients. També hi ha una
carta dels Serveis Ferroviaris que aconsellen en aquest sentit.

En segon lloc, ja que jo l'havia esmentada i vostè insisteix
en aquesta carta, aquesta carta de dia 14 d'abril per part dels
Serveis Ferroviaris, dirigida a l'ajuntament diu: "En mi calidad
de director, pongo en su conocimiento que daré traslado de su
solicitud en el próximo consejo de administración", la qual cosa
vol dir que no ha caigut en saco roto la petició de l'ajuntament,
s'estudia. 

I també he de reconèixer que aquesta contestació a què
vostè s'ha referit, que l'ajuntament ja ha contestat a aquesta
petició d'una certa informació, les dades que ens ha donat
coincideixen totalment amb les que jo també tenc, l'únic que
faltaria és polir un poc això, perquè no basta dir que hi
haurà 1.643 alumnes, val, però d'aquests 1.643 falta saber
d'on ve un i d'on ve l'altre, perquè si tots vénen de la part
d'allà deçà no poden agafar el tren, o sigui que aquestes
dades que donen poden ser interessants, però fa falta polir-
les una mica per poder saber realment el que pot afectar el
tren i el que no. 

Per tant, insistesc, per part del Govern hi ha aquest
interès a estudiar seriosament i a ser possible atendre
aquesta petició, però sempre recordant, Sr. Antich, que els
convenis es firmen, com les estadístiques, que són per no
complir o per rompre's, els convenis es fan per complir-se.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam, idò, a la votació del
text de la Proposició no de llei del Grup Parlamentari
Socialista, núm. 2105/97.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2291/97, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de la
modificació i implantació de les tarifes dels serveis de
subministrament d'aigua en alta.

A continuació, passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, que és la núm. 2291/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de la
modificació i implantació de les tarifes dels serveis de
subministrament d'aigua en alta. Per defensar la proposició
no de llei, té la paraula la diputada Sra. Barceló, del Grup
Parlamentari Socialista.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament aquesta proposta
voldríem que fos clarificadora respecte d'una qüestió
tremendament important per a les nostres poblacions i sobretot
a les nostres illes amb un dèficit d'aigua important i alhora
també amb un procés que seria important una regulació clara
sobre els preus de les tarifes.

Sabem que el subministrament d'aigua a les poblacions és
subjecte a preus autoritzats i que aquesta competència, la
competència en matèria d'intervenció de preus és una
competència pròpia de la Comunitat Autònoma des de l'any 82,
però bàsicament sempre s'ha entès que aquests preus autoritzats
del subministrament d'aigua potable a les poblacions només es
tenia en compte en la seva fase de distribució a la baixa,
respecte del que és el rebut a carregar sobre els consumidors.

Aquesta, de fet, creim que és una interpretació totalment
mancada, perquè, de fet, el preu del producte de l'aigua no
només ha de venir regulat pel que és el sistema de distribució
en baixa, sinó que un dels components fonamentals amb els
preus de distribució a la baixa és també el preu del cost de
l'aigua en alta. Per tant, crèiem i, de fet, algunes comunitats
autònomes, així ho interpreten, altres ho han assenyalat d'una
manera explícita, que el subministrament domiciliari no només
és la distribució a la baixa, sinó que inclouria dins tot el que fa
referència a preus autoritzats, tots els processos de les fases de
producció, comercialització o venda en públic, per tant que
hauria d'incloure el que és la venda d'aigua a l'alta.

Perquè això quedés clar, perquè no es donin dificultats
interpretatives d'unes administracions a altres, crèiem que era
important, creim que és important que el Govern de la
Comunitat Autònoma, atès que la distribució d'aigua és una
responsabilitat dels ajuntaments, que l'aigua és un bé de
primera necessitat, que és un bé d'interès públic, que tot el seu
procés de distribució sigui sotmès als preus autoritzats. Per tant,
i en contra de la interpretació existent avui que només està en
fase o sota l'autorització la distribució a la baixa, creim
fonamental, perquè condiciona el seu preu, que també s'inclogui
dins el que són els preus autoritzats, el règim de preus
autoritzats, tot el que fa referència al subministrament en alta.

Aquesta clarificació és la que el Govern té potestat per tirar
endavant i és la que voldríem que el Govern adoptés. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posicions.
Grup Parlamentari Mixt? És absent. Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears? És absent. Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM? Té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup considera
important el contingut d'aquesta proposició no de llei i li
donarem suport, tot i que pot introduir algun dubte que al
nostre grup és l'únic que ens preocuparia, i és que sembla
que parteix de la base que no està inclòs el subministrament
d'aigua en alta dins el preu autoritzat, des del moment que
el que demana és que s'inclogui.

Efectivament, en aquest moment, la comissió de preus
de les Illes Balears fa una interpretació que des del nostre
grup creim que és errònia en el sentit d'excloure aquesta
fiscalització dels preus en alta, nosaltres creim que no hi ha
motiu, no hi ha cap argument que justifiqui aquesta
exclusió, sinó que el preu de l'aigua és un preu taxat, un
preu fiscalitzat, un preu autoritzat i no es distingeix, i si no
es distingeix dins aquest règim, no entenem per què la
comissió de preus ho fa. De fet, és un tema important
perquè es presta a picaresques o a un joc entre el
concessionari d'aigua en alta respecte del concessionari
d'aigua en baixa que en algunes ocasions són fins i tot les
mateixes persones que donen cobertura o que formen part
de distintes societats anònimes que no tenen ni cap ni peus.
De tal manera que, per exemple, és cert que la comissió de
preus i l'ajuntament autoritzen un preu de 60 pessetes el
metre cúbic, per exemple, quan un dels costos d'aquest preu
de l'aigua és haver de comprar l'aigua d'un pou que hi ha un
poc més amunt i que no es pot comprar probablement a
altres bandes, a 20 o a 30 pessetes el metre cúbic, i aquest
preu se'l deixa posar al particular sense cap mena de
fiscalització sobre els costos real que té, que en moltes
ocasions són una bomba que puja l'aigua i que,
senzillament, en tot cas, la desplaça fins a un determinat
depòsit regulador. Creim que és una explotació, una
especulació amb el preu de l'aigua que no té sentit, ja no
compartim, el nostre grup, el manteniment de la privacitat
de l'aigua que encara ara, avui, es manté, tot sigui dit, creim
que per damunt les possibilitats que permetia la Llei
d'aigües del 85, perquè sí que va permetre que els titulars,
els propietaris privats d'aigua d'aquell moment tenguessin
les aigües que en aquell moment podien acreditar la seva
titularitat, però no cabdals superiors, i estam convençuts que
en aquest moment s'extreuen cabdals superiors als que l'any
84 tenien aquests titulars privats.

Sigui com sigui, creim que el que no pot admetre
l'administració és que aquests explotadors posin el preu a
l'aigua que ells considerin oportú, perquè aleshores
distorsionen el preu final de l'aigua. Allò que és raonable és
que, si el preu és un preu fiscalitzat, precisament perquè és
un de consum necessari per a tota la societat, es tengui
aquest preu des del principi fins al final del procés. Sigui
com sigui, donarem suport a aquesta proposició, perquè si
no fos així o, com a mínim, atès que la interpretació de la
comissió de preus no és aquesta, a partir d'ara o a partir
d'aquesta regulació que hauria de fer el Govern balear en
compliment d'aquesta proposició, quedi aclarit i quedi clar
per a tothom que el preu en alta forma part, ben igual que el
preu en baixa, de la fiscalització dels preus.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors. Bé, en primer
lloc, dir que la interpretació que ha vengut fent la comissió de
preus de la Comunitat Autònoma pel que respecta a les tarifes,
en aquest cas, d'aigua en baixa, era que l'aigua en alta no era
una competència autonòmica, no estava en mans de la
Comunitat Autònoma i, en conseqüència, en aquesta qüestió no
hi entrava. El nostre grup creu que en relació a aquest aspecte,
la situació ha canviat, des del moment que la Comunitat
Autònoma assumeix la competència en matèria d'aigües també
en alta, i és lògic que si el preu de la tarifa en baixa és sotmès
a un control administratiu per part de la comissió de preus, el
normal, des del nostre punt de vista també, és que atès que el
cost de l'aigua en alta és un component d'aquest escandall,
d'aquest cost de l'aigua en baixa, que es tengui en compte
aquest aspecte. 

En conseqüència, el nostre grup, i sense estendre'ns més,
donarà suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Podem donar per aprovada ...?

Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Només era per agrair-ho, no diré res, no fos cosa ho
complicàs. Però, en tot cas, creim que és una reflexió que val la
pena tirar endavant a les Illes i, evidentment, agraïm el suport
de tots els grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Queda aprovada aquesta
proposició no de llei, núm. 2291/97, per unanimitat.

Arribats a aquest punt, senyores i senyors diputats, i no
havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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