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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Andreu Bosch substitueix Aina Calvo.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, Maria Anna López substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. Maria Josep Camps substitueix Francesc

Quetglas.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Miquel Munar.

Compareixença RGE núm. 3205/04, solAlicitada , amb

urgència, pel Govern de les Illes Balears, del Conseller

d'Economia, Hisenda i Innovació, per tal d'explicar la

situació actual del finançament de les transferències de les

competències en matèria d'educació i sanitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt i únic de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a la compareixença RGE núm. 3205/04, presentada pel

Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita la

compareixença urgent del conseller d’Economia, Hisenda i

Innovació per tal d’explicar la situació actualment del

finançament de les transferències de les competències en

matèria de sanitat i en matèria d’educació. 

Assisteix l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda i

Innovació, Sr. Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor, acompanyat de

la directora general d’Economia, Sra. Maria Marquès

Caldentey, i del director general de Pressuposts, Sr. Bernat

Salvà Alloza, a qui el president d’aquesta mesa els dóna la

benvinguda. Té la paraula el Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor per a

l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, president. Gràcies a tots els membres de la

comissió per la seva constitució, que jo crec que de donar molta

llum sobre tot el tema de finançament autonòmic, i evidentment

per haver acceptat la meva compareixença abans de l’estiu, que

crèiem que era important començar aquesta tasca abans de

l’estiu, encara que l’haguem d’acabar el mes de setembre o

continuar el mes de setembre.

El primer tema que ens hem de plantejar és per què hi ha

problemes de finançació a Balears, és a dir, quina és la raó que

històricament sempre s’ha vengut comentant, que hi havia

problemes en el finançament autonòmic. En la meva opinió el

principal motiu pel qual hi ha problemes de finançació a la

comunitat autònoma de les Illes Balears és perquè el sistema de

traspàs de competències des de l’Administració central a la

comunitat autònoma sempre s’ha basat en la teoria del cost

efectiu. El cost efectiu no significa res més que el fet que el

punt de negociació de partida és el que costa a l’Administració

central, a l’Administració general de l’Estat, la competència

que vol traspassar i diu, “bé, si a mi em costa ics, idò li donam

la competència amb la mateixa dotació pressupostària”. 

Evidentment aquest sistema, que té la seva lògica i que va

ser iniciat amb el govern, bàsicament, del Partit Socialista al

principi del traspàs de competències, ha tengut un efecte nociu

al llarg del temps per a Balears. Dic que ha tengut un efecte

nociu perquè les comunitats autònomes que tenien majors

infraestructures ja des d’un principi reben les competències

millor dotades perquè ja tenien un cost efectiu per a

l’Administració general de l’Estat més alt. Per altra banda les

comunitats autònomes que generalment coincidien amb les poc

desenvolupades, tenien un cost efectiu més baix i rebien unes

transferències més baixes, però pel sistema de fons de

compensació interterritorial, pel sistema de fons europeus, idò

han anat rebent molta més finançació, és a dir, si agafassin una

comunitat autònoma com pot ser Extremadura idò potser

aproximadament un 30% de la seva finançació ve de fons

europeus o de fons de compensació.

En aquest sentit el sistema era generalment vàlid per a totes

les comunitats autònomes, però jo crec que la que ha sortit en

certa forma perjudicada és Balears, en aquest aspecte, perquè

nosaltres érem una comunitat amb una renda alta, per tant no

rebíem ni rebem del fons de compensació interterritorial, no

rebem fons europeus, pràcticament alguna cosa d’Objectiu 2

però molt poc, però al mateix temps Balears tenia unes

infraestructures molt baixes a nivell de dotació, tant sanitàries,

com d’educació, com de carreteres, en qualsevol aspecte.

Aleshores en principi aquest sistema, que tenia un sistema de

regulació automàtic, nosaltres érem l’excepció perquè érem una

comunitat amb una renda per càpita alta. Jo crec que aquí hi ha

el fonament del perquè som una excepció, potser, a la genèrica,

i per això hem tengut un comportament pitjor al llarg del temps

en aquesta línia.

Per tant també jo vull dir que en aquests moments en què

estam parlant en aquest parlament amb molta freqüència

d’assumpció de noves competències, idò les hem de revisar

molt bé abans d’assumir noves competències per no anar

afegint a aquest dèficit que tenim, és a dir, que abans d’anar

assumint noves competències convendria tenir totes les que

tenim així com toca de dotació econòmica.

Entrant en matèria passarem primer a revisar un poc quins

són els indicadors econòmics en matèria educativa i després en

matèria sanitària.

En matèria educativa, si analitzam els indicadors podríem

dir que l’any base de la transferència d’educació va ser l’any

96. Aleshores ja l’any 96 resulta que la participació a la

finançació educativa era d’un 4,67% i la corresponent població

representava el 5,76 en població escolar; és a dir, que teníem

un diferencial ja d’1,09 punts, és a dir, que la participació en

finançació i població ens du ja una diferència d’1,09. En aquest
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cas el finançament per càpita en el tema educatiu, sempre

referint-nos a l’any base de la transferència d’educació l’any

96, ens donava que Balears respecte a la mitjana estatal rebia

de l’ordre d’unes 5.000 pessetes menys que la mitjana estatal

per habitant. Únicament la comunitat de Madrid estava pitjor

situada que la de Balears, amb una xifra superior a les 10.000

pessetes per habitant, i nosaltres que estàvem també pitjor

dotades per davall de la mitjana estatal eren Aragó i Astúries en

aquest tema, i la resta de comunitats -ens referim, lògicament,

a les comunitats de la via de l’article 143- estaven per damunt

de la mitjana: La Rioja, Cantàbria, Múrcia, Castellà-Lleó,

Castella-La Manxa i Extremadura.

La despesa en educació no universitària, és a dir, la despesa

en educació no obligatòria entre els 6 i els 16 anys ens ha anat

evolucionant, i si agafàssim com a referència l’any 2001 resulta

que dedicam en termes per càpita 3.788 euros, és a dir, Balears

dedica 3.788 euros i veim que en aquest cas és superior a

Andalusia, Catalunya, València, Madrid i Múrcia. Des de l’any

en què vàrem assumir la competència, l’any 98, a l’any 2001 es

van fent esforços i es dediquen més recursos al tema educatiu,

i de ser la darrera comunitat en despesa per població, per

càpita, passam a un augment que ja no som la darrera, i això es

fa a costa lògicament del pressupost de la mateixa comunitat

autònoma. A pesar de tot continuam estant per davall de la

mitjana estatal.

El comportament de la variació de la població en tema

d’edat escolar, és a dir, si agafam aquests darrers anys, de l’any

2003 respecte a l’any 99, tenim que han crescut la mitjana de

població en edat escolar a Balears un 3% quan la mitjana

estatal ha baixat de l’ordre del 4,7%, i aquí hi ha un diferencial

importantíssim i únicament les comunitats de Balears, Madrid

i Navarra pugen més que la mitjana en població en edat escolar

obligatòria entre 6 i 16 anys. A la resta de comunitats, per un

procés natural demogràfic, baixa la població escolaritzada entre

l’any 2003 i l’any 99.

També hauríem d’analitzar si necessitam més escoles en

aquest moment, més escoles i més instituts, com estam en

nombre mig d’alumnes per escola, si estam millor o pitjor que

la resta de l’Estat. El tema és interessant per saber si necessitam

més infraestructures educatives o no, o si estam ja ben dotats en

infraestructures educatives d’escoles públiques i instituts. Veim

que Balears, a pesar de l’esforç que s’ha fet els darrers anys des

que es va assumir la competència, continuam tenint una mitjana

escolar superior per aula a la mitjana estatal, és a dir, en

educació infantil tenim en el curs del 2001 una mitjana de 19

alumnes, a ensenyança primària 19,5 i a ESO 24, i això ens

continua demostrant que encara tenim mancança

d’infraestructures educatives, és a dir, que també tenim un

problema de finançació d’infraestructures educatives, de

colAlegis públics, de colAlegis i instituts, és a dir, estam pitjor

que la mitjana estatal respecte a les infraestructures en temes de

colAlegis públics i instituts. Hi ha altres comunitats autònomes

que estan en pitjor situació que nosaltres i cal dir-ho, que són

Catalunya i Madrid. La resta de comunitats estan en una

situació millor que la nostra i lògicament la majoria d’elles

estan en una posició per damunt de la mitjana estatal.

És a dir que, com dèiem, Catalunya, Madrid, Astúries -que

no ho havia dit- i Balears estan per damunt de la mitjana i són

les comunitats que en aquest moment encara manquen

d’infraestructures per igualar-nos a la mitja, la qual cosa no

significa que aquesta mitjana fos la ideal, vull dir que jo crec

que a una comunitat amb una renda per càpita alta hauríem

d’optar a estar per damunt de la mitjana, perquè també això és

qualitat.

En conseqüència aquesta necessitat de noves

infraestructures significa una necessitat de major finançament

tant en inversió com en despesa corrent; en els dos apartats

necessitam una major inversió. Cal dir que a més en el cas de

Balears el fet insular pot tenir que aquestes ràtios que tenim a

nivell de mitjana estatal haurien de veure’s modificats pel fet

insular.

Un altre tema que afecta el tema d’educació és l’alumnat

d’estrangers, perquè evidentment l’ensenyança d’alumnes de

fora de la nostra comunitat o del fora del nostre estat és més

cara perquè hi hem dedicat més recursos. En aquest camp de

l’ensenyament infantil, de primària i ESO d’alumnes estrangers

escolaritzats a les Balears cal dir que Balears és la segona

comunitat en alumnes escolaritzats estrangers per cada mil

habitants. Balears i Madrid, o Madrid i Balears, Madrid està

davant, tenim una taxa d’uns 60 alumnes per mil habitants de

fora de les nostres fronteres. Això significa un professorat

especialitzat, amb una major integració i uns esforços que

també haurà de tenir en compte en tot el tema de finançament

i que fa que sigui més costós que en altres casos.

Vull recordar que de l’any 95 a l’any 2001 Balears registra

un creixement d’un 210%, és a dir, que duplicam en nombre

d’alumnes estrangers, en aquest període de l’any 95 al 2001

hem duplicat o més que duplicat el nombre d’alAlots i alAlotes

escolaritzats a les Balears, mentre que la mitjana estatal de

l’increment de població escolaritzada estrangera és del voltant

al 140%. Aquesta variació percentual de l’alumnat estranger els

darrers anys, aquest any 2003, ens continua evolucionant a

l’alça i hem continuat tenint un creixement d’un 4,3% per

damunt l’any anterior, és a dir, que aquesta tendència que hem

dit de l’any 95 al 2001 aquests dos darrers anys es continua

mantenint en uns creixements de població escolaritzada

estrangera superiors al 4% i que és superior a la mitjana estatal.

Arribats a aquest punt els he de dir que en aquest moment

estam iniciant els estudis de quantificació d’aquesta necessitat

de finançament per al servei fonamental d’educació, és a dir,

que el punt a què arribam avui idò fins aquí hem arribat i estam

ja passant a una segona fase, que a una pròxima compareixença

es poden donar, de tot l’estudi de quantificació del que en la

nostra opinió necessita el sistema de finançament per al tema

educatiu en funció dels alumnes que tenim.

Quin és l’efecte de la transferència d’educació a Balears des

de l’any 98 al 2001 amb efectes sobre el pressupost? Què ha

passat damunt el pressupost amb la transferència d’educació?

Cal recordar que l’any 98 assumíem l’educació no universitària

i per tant des d’aquest moment hi ha un lliscament

pressupostari de recursos cap a educació, dels pressuposts de

la comunitat autònoma cada pic dedicam més recursos a

educació. Si feim l’anàlisi de les liquidacions pressupostàries

i dels crèdits inicials veurem clarament el que dic. L’any 98 el

pressupost d’educació era de 295 milions d’euros i vàrem
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tancar l’any amb 310 milions d’euros, la liquidació

pressupostària era 15 milions superior al que s’havia

pressupostat. L’any 99 el pressupost era de 320 milions d’euros

i es va tancar l’any amb 360 milions d’euros, és a dir, vàrem

gastar, la despesa va ser 40 milions superior al que s’havia

pressupostat. L’any 2000 el pressupost ja era de 365 milions

d’euros i es va tancar amb 399 milions, per tant 34 milions més

que allò pressupostat. L’any 2001 es pressupostes 379 milions,

és el primer any que es pressuposta per davall de la xifra de

tancament, és a dir, torn repetir que l’any 2000 es tanca la

liquidació pressupostària amb 399 milions d’euros, i l’any 2001

es pressuposten 379 milions d’euros, i la liquidació

pressupostària feta és de 447 milions d’euros, és a dir, 68

milions d’euros més que allò pressupostat. L’any 2002 es

pressuposten 410 milions d’euros, també inferior a la liquidació

pressupostària de l’any anterior, i el tancament es fa a 496

milions d’euros, és a dir, 85,5 milions més que allò

pressupostat. El 2003 es pressuposten 435 milions d’euros i es

fa un tancament amb 546 milions d’euros, 111 milions d’euros

més d’allò pressupostat. 

És a dir, això és el darrer tancament fet, i si analitzam on hi

ha aquests increments tan espectaculars sempre veim, és a dir,

si agafam el darrer any en capítol 1 s’havien pressupostat 260

milions d’euros i es varen gastar, el crèdit final, les obligacions

finals varen ser de 333 milions d’euros, és a dir, que hi havia 72

milions d’euros més. I també l’altre lliscament és en el capítol

4, les transferències corrents, que passa de 127 milions a 163

milions. És a dir, que aquesta major despesa que es fa en

educació no es fa en inversions o en capítol 2, està totalment

determinada en temes bàsicament de personal, és a dir, que

aquí veim que és un tema sense marge de maniobra per poder

actuar. Evidentment estam parlant bàsicament que el major

resultat respecte a la pressupostació és a causa dels capítols de

personal, i evidentment a això no es pot renunciar de cap

forma, no és un tema de gestió.

Jo crec que..., bé, l’any 2004 el pressupost era de 460

milions d’euros, com tots vostès saben, i evidentment no tenim

la xifra de tancament però també serà superior a la

pressupostada.

El tema que ens plantejam en aquest moment és si tenim

base per reclamar l’actualització de la finançació per a la

població escolar, per a l’increment de la població escolar. Com

deia en aquest moment ja feim feina en la quantificació però les

bases nosaltres creim que sí les tenim, perquè l’article 67 de la

Llei 21/2001 diu que queda afectat el nivell de prestació del

servei públic fonamental d’educació quan l’increment del

nombre d’alumnes d’ensenyament obligatori a la comunitat

autònoma entre un any i l’any següent, expressat en termes

percentuals, sigui superior a més de 3 punts a l’increment

percentual que experimenti aquest respecte a la mitjana, és a

dir, no basta únicament que nosaltres cresquem més de 3 punts,

sinó que aquests més de 3 punts en termes percentuals ha de ser

respecte a la mitjana estatal. És a dir, nosaltres podríem créixer

un 2% però si la mitjana estatal baixa un 2% ja ho compliríem.

El tema de l’ensenyament obligatori en un sentit estricte fa

referència a l’ensenyament obligatori entre alumnes de 6 i 16

anys. Des d’un punt de vista més ample nosaltres entenem que

aquest concepte és susceptible de nombroses interpretacions, i

també hem de determinar molt bé a quin alumnat feim

referència. Actualment també seria ensenyament obligatòria a

partir dels 3 anys i també s’ha de tenir molt en compte, i

nosaltres sí que ho tenim en compte, que la taxa

d’escolarització a Balears supera la taxa censada, la població

censada, és a dir, que tenim més alumnes escolaritzats que

censats, lògicament per efectes de la immigració i a vegades de

la immigració irregular, és a dir, que hi ha més gent

escolaritzada de la que tenim censada, però nosaltres entenem

que això és ensenyament obligatori i que aquests alumnes, com

és lògic, compten.

A nivell de les diferents comunitats autònomes, com deia,

només disposam d’estadístiques d’educació fins al curs 2002-

2003 a nivell d’avanç i per això els vectors no són totalment

definitius. 

Nosaltres també hem analitzat que al llarg de tot el curs

escolar es van incorporant nous alumnes a centres educatius, i

això fa que els resultats estadístics estiguin a vegades subjectes

a variació en funció del moment concret que prenem, però són

variacions tan petites que no tenen cap importància.

En la nostra opinió Balears compleix aquest requisit del 3%

exigit per la llei per poder accedir a aquesta negociació directa

amb l’Estat quant a aquestes assignacions d’anivellament en

matèria tant de sanitat com d’educació, però en aquest moment

ens referim a educació, i ho feim perquè veim que en el curs

2001-2002 la mitjana de comunitats autònomes decau en un

0,74% mentre que la població escolar obligatòria a les Illes

Balears creix un 2,30% i ens dóna alguna cosa més d’aquest

3%. També hem de completar, com he dit abans, les xifres del

2003, que encara són provisionals, i veure si també aquest any

compliríem aquest tema, però ja en base a aquí creim que tenim

suficient força, aplicant aquest article 67 en tenir els estudis

complets i quantificats, per acudir al Ministeri d’Hisenda i obrir

la negociació sobre el tema d’actualització per, dintre el model

actual, no estam parlant fora del model, dintre el model actual

actualitzar la finançació de l’educació. I aquesta és la tasca que,

després que hagi passat per aquesta comissió, si les conclusions

són correctes, realitzarem davant el Ministeri d’Economia i

Hisenda per actualitzar, en funció del criteris de població, el

que rebem en matèria d’educació.

Si passam al camp de la sanitat començarem, com hem fet

abans, pels indicadors de sanitat, quins resultats ens donen. 

Si agafam els pressupostos inicials per càpita de comunitats

autònomes, l’any 2003, que va ser el primer any complet de

finançació de sanitat, Balears també, és a dir, si posam al zero

la mitjana estatal Balears està a -120, i igual..., a -110 estaria

aproximadament València, és a dir, són les dues comunitats que

més ens separam en finançació per sanitat per càpita respecte

a la mitjana estatal. En el punt oposat les comunitats amb major

finançació per càpita en termes de sanitat són Cantàbria,

Navarra i La Rioja.

També en els indicadors de sanitat es maneja l’indicador

global i l’indicador de població de majors de 65 anys. En el cas

de població de majors de 65 anys en aquest cas estam un

poquet millor que València: nosaltres estam a -70 i València

està a -80, però també som les dues comunitats que estam més
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desviades en pressupostos per càpita referits a majors de 65

anys en relació a la mitjana, i continuen essent Cantàbria, La

Rioja i Navarra amb molta diferència les que tenen una millor

dotació.

L’any 2004, si analitzam els pressupostos de l’any 2004 de

totes les comunitats autònomes en (...) per càpita, en (...) per

persona, per habitant, en relació a la mitjana espanyola s’està

dedicant..., la mitjana és de 954,9 euros, és a dir, la mitjana que

dedicam el conjunt d’espanyols són 954,9 euros. Balears tenim

una finançació per 168 euros menys que aquesta mitjana; ens

segueixen en finançació negativa Madrid amb -73, Catalunya

amb -70 i València amb -60. Els punts que dediquen major

finançació són La Rioja 273, Navarra 196 i Cantàbria 180. En

el tema de majors de 65 anys la situació és similar aquest any

2004, és a dir, que també estam en els punts de cua, i les

mateixes comunitats en els punts més avançats. 

Per tant, tant l’any 2003 com l’any 2004 les desviacions

pressupostàries inicials per càpita en relació a la mitjana

espanyola són significatives tant si consideram la població total

com la població major de 65 anys. 

Dèiem la xifra respecte a la mitjana. Si ho diguéssim en

xifres absolutes, a Balears l’any 2004 dedicam 730 euros per

habitant, per càpita, és a dir, que Balears és l’única comunitat

autònoma que està per davall d’aquests 800 euros. Per davall

dels 900 euros estan Andalusia, Catalunya, València, Madrid

i Múrcia. Dèiem que la mitjana eren aquells 954. Però en el cas

de Balears els d’aquí som conscients que, a més de la població

que tenim censada, tenim una població flotant importantíssima

a causa dels desplaçats, damunt persones de treball temporal i

damunt persones que viuen a les Illes Balears encara que no

estiguin censades aquí.

Si em diguessin quina és la nostra despesa sanitària incloent

el que podríem dir població flotant, que seria tota la població,

estaríem parlant del fet que nosaltres dedicam 551 euros en

tema de finançació per a sanitat, és a dir, que Balears és l’única

comunitat autònoma que està per davall d’aquests 600 euros.

Amb aquests mateixos criteris, Canàries, que també és una

comunitat que té moltíssima població flotant, estaria en 672

euros; és l’única que està per davall dels 700. Trobam, idò,

Canàries i València, i per davant dels 800 euros per càpita

Andalusia, Catalunya, Madrid i Múrcia. Les altres, diguéssim,

estarien per damunt de la mitjana.

Hem fet un exercici més, perquè allò de la població flotant

tots som conscients, però també tots els que estam asseguts aquí

som conscients que aquesta població flotant no la tenim, com

a Canàries, bastant estable al llarg de l’any, nosaltres tenim

unes puntes molt més grosses i això significa que hem de tenir

preparats els hospitals, en aquests casos, per als moments punta

dels mesos d’estiu, que és quan tenim més població.

Lògicament hem de poder respondre a la situació sanitària els

mesos de major població flotant. Hem fet un altre exercici, una

altra elucubració, i ens resulta que si (...) en el moment de

màxima població flotant la nostra despesa per finançament per

càpita en aquell moment de màxima, que és un tema totalment

teòric, seria de 454 euros, i hem analitzat el tema respecte a les

altres comunitats autònomes i Canàries, que seria la següent,

estaria a 755. Vull dir que jo crec que aquest és un altre

element a tenir en compte, que haurem d’exposar en el seu

moment perquè evidentment Balears han de tenir unes

infraestructures sanitàries preparades per als moments de punta

de màxima població flotant.

Jo crec que aquest pressupost per càpita posa de manifest

que som la comunitat autònoma que menys recursos pot

destinar al servei fonamental de sanitat, i aquesta situació

s’agreuja cada pic més en base al fet que tenim una població

flotant que s’incrementa, tant la mitjana com la màxima, per

l’efecte turístic, per l’efecte dels treballadors temporals, etc., i

per tant és important també tenir en compte que la

discontinuïtat territorial, a més que a aquestes mitjanes

nosaltres no els hem afectat cap tema d’insularitat, també hem

de tenir en compte que la discontinuïtat territorial implica (...)

d’escales a la prestació dels serveis sanitaris. Evidentment no

es justificaria, potser algunes actuacions sanitàries per població

a Formentera, però lògicament els formenterencs han de tenir

aquestes instalAlacions sanitàries; el mateix a Menorca i a

Eivissa que, si hi hagués continuïtat territorial, potser les

estructures hospitalàries podrien ser distintes. És a dir, una

comunitat com Madrid, que té centres de referència a 30 o 40

minuts en vehicle, podria tenir unes estructures distintes, és a

dir, que a més d’aquesta situació en la nostra opinió el fet

insular és un fet que s’ha de tenir en compte i que ens hauria de

suposar estar per damunt de la mitjana.

Ens podríem demanar, i segurament les senyores i els

senyors diputats es demanen en aquest moment, per què no

dedicam més pressupost, més recursos a sanitat dins el

pressupost, perquè en definitiva estam parlant de xifres

pressupostàries i hi podríem dedicar més recursos, tant aquest

govern com el govern anterior, dedicar més recursos a sanitat.

Hem fet també l’exercici de demanar-nos quina part de

recursos estam dedicant a sanitat, i ho feim únicament sobre el

tema pressupostari i no sobre el tema liquidat. Idò resulta que

la comunitat autònoma de les Illes Balears és la segona

comunitat autònoma que dedica més recursos a sanitat en

termes percentuals, és a dir, que estam fent un sobreesforç en

temes de sanitat a pesar dels resultats que estam donant. El

37% del nostre pressupost està dedicat a sanitat, quan

únicament la comunitat de Múrcia hi està dedicant el 38% del

seu pressupost. S’ha de dir que també València hi dedica el

37%.

A pesar d’aquesta situació que he dit abans, la comunitat

autònoma de les Illes Balears ha dedicat una part

importantíssima dels recursos, aquí som capdavanters en la

dedicació de recursos al tema de finançament sanitari. Ens

estam referint al tema pressupostari, és a dir, si ho féssim

damunt liquidació seríem el percentatge més important de la

sanitat. És a dir, que lògicament aquests temes, en la meva

opinió, demostren la necessitat de finançament en el tema de la

sanitat és obvi perquè no és lògic dedicar més recursos dins el

nostre propi sistema, ja que estam capdavanters en aquest tema

i estam en els llocs de cua quant a tema de dedicació de xifres

absolutes d’euros per habitant. Hem de recalcar que Balears,

Múrcia i València som les comunitats autònomes que feim

major esforç pressupostari. 

Les taxes de la població protegida percentualment van

creixent també en una forma exponencial. Balears és la
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comunitat autònoma que més increment té en població

protegida, és a dir, estam seguits de Ceuta i Melilla, Canàries

i Múrcia. Com veim, les comunitats autònomes que tenen més

immigració, el cas de Ceuta i Melilla és de tots coneguts,

Canàries també i aquestes són les que hem incrementat més el

tema de la població. Com dèiem abans en el tema d’educació,

en aquest moment hem arribat al punt de començar aquest

estudi per quantificar i per dur més endavant la quantificació de

la necessitat financera, en funció de la població que en la nostra

opinió corresponen dins de l’actual model de finançament

autonòmic. 

Quines bases tenim per demanar a l’Administració general

de l’Estat la revisió del sistema de finançament dins de l’actual

model? Torn insistir que nosaltres en aquest moment no estam

plantejant nous models de finançament sinó cercar majors vies

de finançament en educació i sanitat i ara estam parlant de

sanitat, dins de l’actual model amb una negociació directe amb

l’Administració general de l’Estat, amb el Ministeri

d’Economia i Hisenda. L’article 4B de la Llei 21/2001 és una

base on podem acollir-nos. Aquí fa referència al fons de

cohesió sanitària i la disposició addicional vuitena de la Llei

16/2003, de 28 de maig de cohesió i qualitat del sistema

nacional de salut fa relació als centres de referència. És a dir,

en relació als criteris que per establiment del servei de

referència és considerar les comunitats autònomes de Canàries

i Balears com estratègiques dins el sistema nacional de salut. I

l’atenció als centres de referència que en ells s’ubiquin seran

també finançats en càrrec al fons de cohesió sanitària. En el cas

de Balears el centre de referència és l’Hospital de Son Dureta.

La disposició addicional cinquena del fons de cohesió també fa

referència a aquest tema.

El Ministeri de Salut i Consum, a través del fons de cohesió

sanitària i segons es determini reglamentàriament realitzarà

polítiques que assegurin la cohesió sanitària i la correcció de

les desigualtats. Aquestes polítiques es desenvoluparan

mitjançant plans integrals  de salut que tendran en compte

variables epidemològiques, socials, etcètera, per edat, població

infantil, població immigrant i altres de caràcter similar. El tema

de població immigrant és un tema que interessa i aprofundirem

en referència a aquests fons de cohesió sanitària. Per tant, creim

que en base a l’article 28 de la Llei de cohesió sanitària aquí

podem accedir a algunes determinades formes de finançament,

sobretot dels centres de referència, o del centre de referència

perquè només en tenim un i és l’Hospital de Son Dureta.

Per tant, veim que potser en el futur important aquella

declaració de Balears com a zona estratègica sanitària pel fet

insular i perquè ens deixa una porta oberta que s’haurà de

negociar en aquest futur immediat. Deia que l’article 4 era una

via i evidentment la via de l’article 67, que ja he mencionat en

el cas d’educació, és l’altra via que tenim per donar una sortida

a la reclamació d’un major finançament en tema de sanitat per

increments de la població. El tema es molt clar, les referències

pràcticament són les mateixes que en el cas d’educació i diu

que “queda afectat el nivell de prestació dels serveis públics

fonamentals de sanitat, quan l’increment de la població

protegida degudament ponderada en funció de l’edat entre la

comunitat autònoma entre un any i el següent, expressat en

temes percentuals, sigui superior en més de tres punts a

l’increment percentual que experimentin en aquest mateix

període la mitjana nacional. És exactament el mateix criteri que

en educació. És a dir, que hem de tenir una diferència d’un 3%

respecte la mitjana estatal.

Aquí convé fer algun aclariment damunt un concepte que he

emprat que és la població protegida. És a dir, entén la llei com

a protecció protegida espanyols i estrangers inscrits en el padró

municipal, per tant, ciutadans de la Unió Europea que es trobin

també temporalment a Espanya, amb dret de rebre assistència

sanitària, segons els reglaments comunitaris i treballadors

temporers d’altres indrets no empadronats. És a dir, que la

població protegida està formada per aquest tres grups,

espanyols i estrangers inscrits al padró municipal, ciutadans de

la Unió Europea que es trobin temporalment a Espanya i amb

dret a rebre assistència sanitària, segons els reglaments

comunitaris i treballadors temporeres d’altres parts que no

estiguin empadronats a les Illes Balears.

Cal dir que la població protegida no inclou la mutualitat de

funcionaris que es denomina MUFACE, ISFAS i MUJEJU. És

a dir, que el Ministeri de Sanitat defineix la població protegida

com a població de padró menys aquestes mutualitats de

funcionaris. Això són els conceptes que hem de manejar en allò

que entenem per població protegida. Nosaltres creim que en

aquest concepte de població protegida, les dades que hem

emprat en funció de la normativa vigent, creim que la població

protegida hauria de coincidir amb les targetes sanitàries, que és

la dada més raonable. Les targetes sanitàries sí que són una

dada que es va actualitzant més ràpidament i en aquest sentit

veim que hi pot haver alguna diferència d’interpretació si la

targeta sanitària correspon a la població protegida, però

nosaltres sí que creim que és així.

Per tant, els càlculs de població protegida a través de la

targeta sanitària, que són les persones que empren el sistema

sanitari, és una tema més d’aproximació a la realitat que tenim

en el nostre abast. En aquest sentit dir que fins on hem arribat

avui els increments de població protegida a Balears, entre l’any

2003 i l’any 2002 varen ser de 6,01% i entre l’any 2002 i el

2001 de 3,78%. De forma sistemàtica amb aquestes variables

que estam manejant i en base a l’article 67, nosaltres creim que

podem accedir a obrir aquesta negociació i creim que és la

nostra obligació quan aquests temes els tenguem

fonamentalment fonamentats.

Dir que allò mateix que hem fet en educació, però amb una

experiència molt més ampla, les liquidacions pressupostàries,

evidentment l’any 2002 va ser de mig any. L’any 2003 hi va

haver un impost en sanitat de 617 milions d’euros i el

tancament va ser de 158 milions d’euros, és a dir, 41 milions

més d’allò que estava pressupostat, però com tots vostès saben

hi havia unes partides importants del voltant de 58 milions

d’euros en factures que es trobaven en   (...), que no tenien

crèdit pressupostari. És a dir, hauríem de sumar aquestes altres

factures.

De tot això la nostra opinió és..., i per això venim a aquesta

comissió a escoltar i cercar el consens i sumar esforços en la

línia que hem de treballar, escoltar tothom per treballar tots

aquests mesos d’estiu en la línia que ells ens indiquin, tots els

grups parlamentaris, però sí creim que tenim base per començar

a parlar de finançament autonòmic dins d’un mateix model. Dir
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que evidentment també creim que quan s’han de fer aquests

esforços per adequar la despesa a la realitat, també hem d’estar

molt segurs que la gestió sigui la més eficient possible i que

posarem en marxa uns plans de control de la despesa, en sanitat

i educació, per també davant d’aquesta cambra i davant

l’Administració general de l’Estat tenir la seguretat de què la

gestió és el més eficient possible. És a dir, si pressupostam en

termes reals no té sentit que deixem que els crèdits siguin

ampliables. Llavors aquesta línia evidentment, si nosaltres

aconseguim el finançament que ens pertoca, també hem de tenir

una total seguretat de què cada euro que gastem té la millor

eficiència possible. És a dir, que també hem de treballar durant

tots aquests mesos en crear un pla de gestió, d’eficàcia en la

sanitat i l’educació per tenir la seguretat de què aquest

important cabdal d’euros que s’hi dediquin sigui el més eficient

possible.

I abans d’acabar dir que evidentment, nosaltres avui per

avui no parlam d’un altre model de finançament. Això serà un

tema que si s’ha d’obrir s’obrirà i l’estudiarem. Però creim que

és necessari que ja el pressupost de l’any que ve faci un

reconeixement a aquest tema i tenguem la valentia d’afrontar-

los. Jo comprenc que no sempre és fàcil afrontar aquest tema,

però creim que ha arribat el moment de negociar-lo, d’aportar

les dades que tenim, acabar tots els estudis que començam i

començar a lluitar per a aquest finançament en educació i

sanitat que ens correspon per les actualitzacions de població

que tenim. És a dir, hem tengut unes actualitzacions de

població importants i que juguen al nostre favor, en el sentit de

major finançament. Però creim que és evident que ens han

ajudat perquè ja hem fet la despesa. Per tant, dir que en aquest

sentit presentarem, una vegada que tenguem les conclusions

d’aquesta comissió, al ministeri allò que entre tots acordem per

anar avançant en la millora del finançament d’educació i sanitat

que creim que és prioritari per a aquesta comunitat.

Estic a disposició de tots els grups parlamentaris, com no

pot ser d’una altra forma, per rebre totes les indicacions que

creguin oportunes fer-me.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En aquests moments

procedeix a la suspensió per un temps màxim de 45 minuts

perquè els grups parlamentaris puguin preparar preguntes o

observacions. Per la qual cosa es demana als grups

parlamentaris si volen exercir el dret de suspendre la sessió o

volen continuar?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Li demanaríem una suspensió de 10 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Bé tornam a reprendre l’ordre del dia i per tal de formular

preguntes o observacions tot seguit procedeix la intervenció

dels grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Mixt

intervé el diputat Sr. Miquel Nadal per un temps màxim de 10

minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la

compareixença del conseller i dels membres del seu equip.

Crec que allò que ha quedat ben clar de la intervenció avui

horabaixa és que el finançament en aquesta comunitat és

absolutament insuficient, com ja dèiem des de fa anys des del

nostre grup, des d’Unió Mallorquina. Creim a més, que aquesta

insuficiència de finançament es veu agreujada en temes tan

importants com la sanitat i l’educació. Nosaltres ja ho diguérem

en el seu dia, però la transferència que en el seu dia es va

negociar va venir mal dotada, no es varen preveure totes les

coses que s’havien de preveure, a més són dues àrees, dues

competències que són molt importants per als ciutadans de les

illes i que les necessitats creixen cada dia i el cost efectiu

d’aquestes necessitats no es tenen en el seu moment. 

Ja la passada legislatura férem en aquest mateix Parlament

una Comissió no permanent de la Balança Fiscal i creim, a

criteri d’Unió Mallorquina, que va quedar clarament demostrat

aquest dèficit important que hi ha entre allò que aportam els

ciutadans de les illes i allò que rebem aquí en inversions. Hi ha

aspectes i aquí seria el primer aclariment que nosaltres

demanaríem al conseller que ens pogués ampliar, explicar,

aclarir, tot el que estigui relacionat amb la població de fet. Des

d’Unió Mallorquina pensam que un dels principals factors que

afecten, que agreugen de forma important la nostra manca de

finançament és el tema de la població de fet. Quants estrangers,

quantes persones no residents en aquestes illes, evidentment

tenen dret a tenir un tractament o a rebre assistència sanitària.

De quina manera es pot compensar? 

De la seva intervenció m’ha donat la impressió que es

xerrava sempre de cercar solucions per millorar el finançament,

però dins el sistema i per part d’Unió Mallorquina ens

plantejaríem si no ha arribat el moment de qüestionar-nos el

sistema? De si l’injust no seria el sistema? Creim i ens

agradaria que vostè ens ho digués, si a l’Estat espanyol hi ha

dos tipus de ciutadans, ciutadans de primera que tenen dret a un

finançament d’un determinat tipus i ciutadans de segona, que

tenim un dèficit important en l’aportació que es fa des de

l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Dir-li evidentment que entenc

que la població de fet, a la qual vostè es referia, jo li diré

població protegida en termes de sanitat, a més d’espanyols i

estrangers adscrits al padró municipal, tenint en compte tots

aquests ciutadans que resideixen a Espanya de forma temporal,

tots els treballadors temporals que es troben aquí i tots les

desplaçats per raons turístiques. És a dir, tot això fa que hi

pugui haver aquests increments de població superiors a la

mitjana d’aquest 3% que ens pot donar lloc a l’actualització de

la població.

Una segona pregunta, que jo m’he estat referint a si és cert

tot el temps dins el mateix model i vostè em demana si ha

arribat el moment de parlar d’un nou model de finançament

autonòmic. Cal dir que evidentment nosaltres creim que la

primera batalla l’hem de donar dins el model perquè és la
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batalla que podem donar més aviat. És a dir, en base a aquest

tema jo li plantejaré el proper dilluns al Secretari d’Estat de

Pressuposts, el Sr. Miguel Angel Fernández Ordoñez, com hem

de presentar tots aquests estudis per entrar en una negociació

bilateral perquè creim que en aquest moment pot ser més ràpida

la negociació bilateral que una negociació de conjunt en el

Consell de Política Fiscal i Financera, que evidentment és allà

on s’ haurà de decidir si canviam el model de finançament o no.

Si em demana l’opinió com ho ha fet, jo li diria que hem

d’esperar per saber si el model que tenim és correcte o no, li

demanaria només dos mesos Sr. Nadal. Li demanaria dos mesos

perquè el mes de juliol rebrem la liquidació definitiva del

primer any de finançament autonòmic ja en el sistema actual,

l’any 2002 que és el primer any de finançament amb el sistema

actual la liquidació definitiva ve en el mes de juliol d’enguany

i avui ho ha confirmat el ministre. Mitjançant aquesta

liquidació definitiva sabrem quina és la transferència definitiva

que tenim. Avui dia estam rebent a compte els percentatges del

98%, a compte d’un supòsit que ha fet l’Estat en el seu

moment, o el Govern central millor dit, va suposar que un

model d’aproximació i va dir, bé a vostè l’any 2002 li

pertocaria rebre aquesta quantitat i li ho enviam, es va curar

amb salut, el 98%. Ara el mes de juliol hem de rebre la

liquidació definitiva i si el càlcul estava ben fet ens han de

liquidar un 2% més, si el càlcul era a la base ens hauran de

liquidar un 2, un 5 o un 6, o un 10, o un 20. Llavors jo per

pronunciar-me en aquest moment diria que falten aquests dos

mesos, voldria la resposta definitiva i també jo crec que tenint

un any liquidat també ens servirà molt perquè la proposta

provisional de l’any 2005 serà molt més ajustada a la realitat i

no a un model teòric com fins ara.

En qualsevol cas també li vull dir que el tema d’un nou

model de finançament autonòmic, s’ha parlat en el Consell de

Política Fiscal i Financera celebrat fa 10 dies, allà on jo hi vaig

assistir i evidentment avui mateix a la cambra del Senat el Sr.

Jordi Sevilla, ministre d’Administracions Públiques ha fet la

seva primera compareixença davant la Comissió de les

Autonomies i en aquesta primera compareixença li hem

demanat un poc quina eren les regles del joc. És a dir, si

havíem de fer feina dins del model, o si ja hem de començar a

fer feina fora del model. Jo concretament li he fet 5 preguntes

i una era aquesta, per saber cap on hem d’enfocar, per quin

costat ens decantàvem. Desgraciadament el Sr. Sevilla, que ha

contestat als portaveus de les 17 autonomies, faltava el País

Basc, però hi havia Ceuta i Melilla. Em intervengut per un

temps de 10 minuts i ells ens ha contestat exactament en 9

minuts a totes les autonomies. No hem pogut concretar res (...)

també estam en els primers 100 dies de gràcia i jo crec que és

lògic que vulguin conèixer actualment la situació. 

I encara no tenim tampoc les coordenades de com ho veu el

Partit Socialista, sí va quedar molt clar en el Consell de Política

Fiscal i Financera que els temes d’actualització de població

s’havien de dur endavant. I vàrem quedar que en el proper

consell, que hem de tenir aproximadament abans d’un mes,

hem de prendre tal vegada la decisió de crear un grup de treball

per fer les actualitzacions de població, no per la via de l’article

67, simplement actualitzacions de població per al repartiment

del finançament. És a dir, que en aquest sentit creim que

haurem d’esperar un poc més a fer els pronunciaments del

model, però no li càpiga cap dubte de què si s’obri un nou

model de finançament Balears farà una proposta concreta,

estudiarà el seu model, no farà seguidisme de ningú i

evidentment, a més dels criteris de població, haurem d’estudiar

si s’han de tenir criteris de renda a l’hora de rebre o no i sense

cap dubte el tema de la insularitat ha de ser un tema fonamental

dins del model.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Miquel Nadal

per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Conseller, tant hem esperat

que no vendrà de dos mesos, en podem esperar dos i sis, si és

necessari. Nosaltres volíem fer-li aquesta reflexió. Anunciar

que tendrà el suport d’Unió Mallorquina en tot allò que sigui

intentar millorar el finançament de temes tan importants, o

competències tan importants com són la sanitat o l’educació.

Creim que és un tema que té possibilitats aquesta legislatura

perquè es donen una sèrie de circumstàncies de moviments que

hi ha hagut que fan que la sensibilitat dels agents que

intervenen puguin fer possible aquesta millora del finançament.

Nosaltres l’encoratjam que segueixi en aquesta tasca amb el

màxim consens possible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Per simplement agrair les paraules del Sr. Nadal. I ja dic,

com a la resta de grups parlamentaris, que qualsevol

suggeriment, qualsevol estudi que vulgui que incorporem serà

ben rebut per millorar el text final que hem de proposar a

Madrid.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds intervé el diputat Sr. Miquel

Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair la presència del

Conseller d’Hisenda davant aquesta comissió governamental,

feta en la seu parlamentària i m’explicaré per què dic aquesta

cosa. Dic que és una comissió governamental perquè és una

comissió que demana el Govern i de manera rapidíssima

s’acorda la seva creació i s’acorda que comparegui el Govern,

no s’ha reunit perquè els grups puguem proposar algun pla de

treball i veure què és allò que en voldríem treure, però d’una

manera absolutament àgil i a ser possible, abans de les

eleccions europees que poguessin comparèixer els primers

consellers.
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No ha passat el mateix en la creació de la Comissió

d’Assumptes Europeus i per la qual hi havia unanimitat la

passada legislatura i aquesta legislatura resulta que no es pot

crear. Ni sobre la condició de drets humans que venia existint

en passades legislatures i aquesta tampoc s’ha pogut crear. Però

bé, aquesta comissió parlamentària de manera absolutament

àgil, sense debat i per major glòria del Govern, que fins i tot en

la primera compareixença ens ha dit quin calendari aproximat

hauríem de fer i quan hauria d’acabar aquesta comissió.

Bé, sigui com sigui aquí estam parlant d’un tema important,

el tema del finançament d’aquesta comunitat i especialment del

finançament de l’educació i la sanitat pública. Jo veig que per

part del Govern els objectius són una mica pobres, els objectius

sembla ser que són els de millorar el finançament dins la nostra

comunitat dins els mecanismes prevists en l’actual model de

finançament, a base de justificar que complim un seguit de

requisits que permeten aquesta millora de finançament. 

Sincerament, per això no sé si feia falta una comissió

parlamentària. Crec que allò que fa falta és que el Govern faci

feina, faci els estudis corresponents, ho justifiqui, faci els

deures en definitiva i els presenti a Madrid. En qualsevol cas

d’entrada sàpiguen que tenen el nostre total i absolut suport que

dins el sistema de finançament actual es pugui obtenir aquesta

millora fonamentada en el creixement poblacional que hem

tengut a les Illes Balears. Això ho pot donar per descomptat, té

el nostre suport per a aquesta qüestió.

Però ja dic no sé ben bé si per això feia falta si no té uns

objectius més ambiciosos la creació d’una comissió

parlamentària i si ho hauria estat més útil, vaja estic convençut

de què hauria estat molt més útil que el Govern ens remetés als

grups parlamentaris aquests estudis, dels que ja disposa, jo he

fet un esforç de prendre nota de les xifres, els percentatges que

donava el Sr. Conseller. Però m’hauria estat molt més fàcil

estudiar-ho a mi, com supòs que a la resta de diputats i mitjans

de comunicació aquí presents, hauria estat molt més fàcil

estudiar una documentació que es remetés, tal vegada no hi

hauria hagut foto, però hauria estat més útil.

Bé entrant en el contingut, ja li dic Sr. Conseller, que estic

d’acord, estic molt d’acord en algunes consideracions que ha

fet vostè en primer lloc i que justificarien no només aquest

objectiu una mica pobre que ha dit que hi ha en aquests

moments, sinó que treballessin seriosament pel canvi de model

de finançament. Vostè ha fet referència, si no ho entès

malament, que el traspàs de diverses competències no només

d’educació i salut, es fan en base al cost efectiu i que com aquí

a les Illes Balears partim d’un dèficit històric, el cost efectiu el

que fa és perpetuar aquest dèficit històric i que no puguem

millorar i que no puguem millorar tampoc per la via de

compensacions interterritorials, o de fons europeus que

permeten a comunitats més pobres els permeten millorar i

nosaltres no tenim cap via de sortida d’aquesta situació. Això

com a norma general jo crec que vostè té raó, que això és així

efectivament.

En matèria educativa, jo sincerament també li he de donar

tota la raó, estic completament d’acord amb vostè. És fa en

base a la població de l’any 96, que ja no es fa en base a la

població real d’aquests moments i que Balears rebia, crec que

ha dit vostè, unes 5.000 pessetes menys per habitant que la

mitjana estatal. Bé jo estic completament d’acord amb vostè de

què això va venir mal dotat, però com dirien en castellà “quien

te ha visto y quien te ve”, no a vostè personalment, però sí al

seu grup que una i una altra vegada la passada legislatura deia

que els problemes pressupostaris de la Conselleria d’Educació

era per culpa de la incapacitat per gestionar unes transferències

que havien vingut ben dotades, se’ns deia en aquell moment.

Ha aportat vostè, jo ho he anotat, algunes coses, per

exemple que érem la última comunitat en despesa per habitant,

he entès jo, en educació obligatòria i que això avui dia ja no és

així per esforç en base a pressuposts propis, no en base

convenient dotar de les competències. Jo crec que sí, que

aquesta comunitat bàsicament la legislatura passada ha fet un

esforç molt important perquè aportar dels nostres pressuposts

propis, no del que venia de l’Estat en matèria educativa i així

i tot és absolutament insuficient, com ha dit vostè tenim

mancances encara del tipus d’infraestructures escolars que

altres comunitats ja no la tenen i mancances d’altre tipus, vostè

ha citat el tema de l’alt percentatge d’alumnes immigrants;

curiosament no ha donat cap importància al fet que ser una

comunitat amb dues llengües oficials doncs això també té uns

costs superiors que crec que s’han de tenir en compte.

També ha dit vostè una cosa que jo hi estic d’acord, que

simplement amb el tema de personal, bàsicament, de pagar els

mestres que fan escola, que així ja arrossegam un dèficit molt

important i que això no hi ha marge de maniobra, no es poden

fer molts invents meravellosos, perquè estam en aquesta

situació així de greu.

També en el tema de la sanitat, jo, ja dic, si les meves notes

no m’enganyen, repetesc que m’hauria agradat que ho hagués

enviat per escrit, o sigui a Balears estàvem en la pitjor situació,

amb menys 120, seguits de València, menys 110. Bé, és que

això fa molt poquet temps que en parlàvem en aquest

Parlament, molt poquet temps, vostè no hi era a la legislatura

passada, però jo que he tengut la sort o la desgràcia de ser-hi a

la legislatura passada i aquesta, doncs sincerament lloar el

canvi d’actitud, celebrar aquest canvi d’actitud i esperar que no

sigui un canvi d’actitud simplement oportunista, perquè el que

deia l’actual consellera de Salut i portaveu d’aquesta àrea de

l’oposició a la passada legislatura, eren coses molt diferents de

les que ha dit vostè en aquest moment.

També ha dit vostè, tal vegada com a intent de justificació

que enguany aquesta comunitat autònoma hagi estat la que ha

tengut una menor pujada en els pressuposts de l’àrea de salut,

que així i tot, sobre el conjunt del pressupost som la que hi

dedicam un major percentatge a la sanitat. Jo crec que enguany

no s’ha fet un esforç prou important per part del Govern per

augmentar el pressupost de la sanitat, però efectivament estaria

d’acord amb vostè que el nostre marge de maniobra, cercant

més recursos propis, és el cas per resoldre les múltiples

necessitats que seguim tenint dins aquesta àrea de la sanitat.

Bé, per anar acabant, crec que aquesta comissió, vostè ha

plantejat, ha dit: bé, si volen fer una alguna pregunta o qualque

afegit; bé, jo me pregunt què hauria de fer aquesta comissió,

com que és comissió governamental no sé si puc donar

opinions, però d’entrada crec que hauria de partir de dues coses
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que ja es feien a la legislatura passada: una, ja ho ha dit el Sr.

Nadal, aquesta vegada no m’he equivocat de nom, el Sr. Nadal,

la Comissió No Permanent de Balança Fiscal, que

malauradament no va tenir unes conclusions unànimes però va

fer una feina molt important, això no es pot tirar per la borda,

això s’ha de tenir en compte. Una altra cosa que s’ha de tenir

en compte també, crec jo, és, i llavors actualitzar i afegir tot el

que faci falta en aquest moment, però la documentació

documentadíssima que va fer l’anterior conseller d’Educació,

Damià Pons, sobre el tema precisament del finançament i la

comparació amb la situació de les altres comunitats autònomes.

Això crec que no es pot tirar per la borda i això s’ha de tenir en

compte clarament.

I què més d’aquesta comissió? És que sincerament no ho sé,

ja li he dit, si simplement el que es vol es demanar això,

justificar que en base al creixement poblacional ens correspon,

sense més canvis legislatius, una mica més de finançament, té

tot el nostre suport. Però el problema de fons, això és

important, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon, té un minut més.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Això és important, això

ens permetria respirar una miqueta, però el problema de fons és

que tenim un mal sistema de finançament i un dèficit històric,

que jo crec que vostè mateix ho ha reconegut i ha començat

amb això. Jo els demanaria que siguin més ambiciosos, que es

plantegin, que no serà per a demà ni serà per al mes que ve,

però que es plantegin seriosament entrar en el debat del canvi

de model de finançament, perquè és l'única manera que

podríem trobar una solució duradora, estable i que satisfés les

nostres necessitats. I els demanaria que fugin d’un cert perill de

victimisme i no mesclin coses, perquè tal vegada, si mesclen

coses, llavors serà més difícil, com ha dit, que se’l prenguin

seriosament. Ho dic, per exemple, que hi ha en el tema del

conveni de carreteres unes certes reivindicacions i un

victimisme que convendria no fer; ho dic, perquè,

contràriament al que es va dir, el conveni de carreteres -i ara li

diré, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon, gràcies, Sr. Ramon, du dotze minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Si me deixa donar aquestes xifres, Sr. President. Bé, el

conveni de carreteres per a l’illa d’Eivissa preveu uns 9 milions

d’euros i tots per a la pròxima legislatura; se’n demanen 200

milions i per a aquesta legislatura. Per això vull dir que les

reivindicacions que tractin de justificar-les totes i no fer

demagògia i (...).

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contestar o respondre les observacions del Sr.

Miquel Ramon, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Alegrar-me que, per primer

pic, tal vegada hi ha moltíssimes coincidències amb el Sr.

Ramon, és a dir que per fi ens trobam. Jo he de deixar molt clar

que la interpretació que vostè fa de comissió governamental,

pot ser certa, però mai no ha estat la intenció del Govern; és a

dir sí que creim que és important no tan sols les aportacions, i

per això la rapidesa a comparèixer com a punt de partida,

perquè tots els grups parlamentaris puguin fer la seva aportació,

els seus estudis que tenguin i per millorar qualsevol text que

pugui fer el Govern, que evidentment presentarem quan estigui

complet, però jo crec que sí que és important. I també crec que

és important perquè, dins de la societat civil, és a dir, no tan

sols, els partits polítics també es puguin pronunciar i ens

puguin donar els seus punts de referències. Jo ahir vaig acudir

al Consell Econòmic i Social a explicar un poc també aquesta

situació, per enriquir la situació i per conèixer el punt de vista

dels agents econòmics i socials.

La veritat és que la relació amb les eleccions europees no en

veig cap ni una, la promptitud era per a almenys tenir aquest

punt de partida, perquè al llarg de l’estiu poder fer feina i poder

rebre totes els suggeriments, havíem començat els treballs de la

comissió, i per això aquesta pressa de comparèixer abans del 15

de juny. És a dir, ve motivada perquè creim que si feim aquesta

primera compareixença tots aquests mesos d’estiu tots podem

fer feina i podem rebre aquestes indicacions dels grups

parlamentaris i de la societat civil.

Vostè me diu que li pareix poc ambiciós millorar dins del

sistema; puc compartir o no aquesta opinió, però com ha dit el

Sr. Nadal, és el primer pas per avançar més aviat. Després jo no

sé, haurem de veure quin és el nou sistema de finançament si

n’hi ha, però també li voldria dir que aquest sistema de

finançament que va ser aprovat per totes les comunitats

autònomes, en conjunt no té perquè ser un mal sistema; si a

Balears li llevassin les regles de modulació ens aniria

segurament beníssim a tots. És a dir que dins el sistema jo crec

que hi ha possibilitats de millorar-lo. En qualsevol cas, ja dic

que jo vull esperar a quins són els resultats de la liquidació del

2002 i quina és l’evolució a nivell d’ingressos que hem tengut.

El model de finançament si ha de canviar, si a nivell del

conjunt de l’Estat i en el Consell de Política Fiscal i Financera

es decideix canviar-lo, doncs evidentment tornarem acudir aquí

a explicar el punt de vista i a demanar l’opinió de tots els grups

parlamentaris dins un nou model, com ho hem de presentar i ho

tendrem en compte. Però que jo crec que hem de treballar des

del primer moment i li vull dir que també si hi ha una certa

pressa és que estam preocupats pel tema, com és lògic, de

Balears, que som a qui representam en aquest moment, i dins

sempre d’un model de solidaritat, que el nostre grup no

qüestiona. Creim que a pesar d’aquest sistema de finançament

sempre les comunitats més riques han de mantenir un grau de

solidaritat, és a dir, això no ho qüestionam en cap moment,
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també ens preocupa, en el futur, a partir de l’any 2007, què pot

passar quan disminueixin els fons europeus a algunes

comunitats autònomes; és a dir que tenen part dels seus

pressuposts basats en la recepció de fons europeus, perquè són

regions Objectiu 1 o Objectiu 2 en la seva majoria, o Objectiu

2, però bàsicament que són Objectiu 1, cosa que a la nostra

comunitat el que rebem de fons europeu es baix. I aquesta

baixada de fons europeus dins del sistema de finançament

d’algunes comunitats autònomes, també pot tenir algunes

conseqüència. Per tant, nosaltres creim que totes les millores

que puguem fer en aquest moment són bones per als ciutadans

de Balears i mai qüestionar el tema de la solidaritat, que creim

que l’hem de tenir. És a dir que en aquest sentit quant al

Consell de Política Fiscal sí que me compromet a tornar venir

i tornar parlar del nou model, si aquest és el pas que hem de

donar.

Vostè me diu de les transferències que si estan mal dotades

i que mirem aquest tema. Jo vull insistir que les transferències,

jo he donat les dades que tenia i crec que es corresponen amb

la realitat, a no ser qualque error que hi pogués haver, però bé,

jo posaria la mà en el foc que són certes; no he volgut amagar

cap dada de les que nosaltres manejam, però també li vull dir

que el sistema de finançament darrer ha millorat el sistema del

finançament de la comunitat autònoma; el que passa és que els

increments de població i el tema de la sanitat, que és

importantíssim, pel seu pes, ha fet que encara que el diferencial

hagi disminuït en termes percentuals, és a dir, la diferència en

termes percentuals ha baixat; en termes absoluts ha pujat molt,

perquè clar, no és el mateix quan tens les transferències de

sanitat que quan no les tens, i fa que això sigui molt difícil de

sostenir en termes absoluts, en xifres absolutes. És a dir que jo

crec que sempre hem anat millorant en aquesta comunitat, ha

anat millorant el sistema de finançament, el que passa és que

com que de cada vegada tenim més competències, és a dir, avui

en aquests moments se’ns fa molt difícil, el que abans, a pesar

que percentualment era molt, quan parlam d’aquestes 5.000

pessetes, avui és molt menys, però parlam de més doblers. I per

dir que d’alguna forma és molt difícil de sostenir.

En aquest sentit, crec que totes les passes que han donat tots

els governs, sense cap excepció, han anat sempre a millorar el

sistema de finançament i s’ha aconseguit, el que passa és que

avui, bé avui, no avui, perquè nosaltres des del Govern no ens

volem marcar temps, és a dir, quan ho tenguem oportunament

entre tots els grups parlamentaris sí que hem de donar les

passes oportunes.

Assumir que no he fet la referència a les dues llengües

oficials, que això també és un cost més, és a dir, ho assumesc

totalment, per a jo era obvi i tal vegada per aquest tema no ho

he citat, però reconec que ho hagués hagut de citar.

Vostè me diu que el pressupost de sanitat és escàs el darrer

any, que hem presentat un pressupost de sanitat escàs. Crec que

he parlat massa clar i el pressupost de sanitat, sigui escàs o no,

és a dir al final és el que és; com desgraciadament hem vist que

les liquidacions pressupostàries són superiors, és a dir que

possiblement, si la liquidació pressupostària l’haguéssim posat

a un pressupost inicial, vostè no diria això en aquest moment.

Però es paga, com en el tema d’educació. És a dir que crec que

és un debat que per a mi en aquest moment no condueix,

perquè després la despesa final és la que compta i la despesa de

sanitat és superior i feim els esforços per tirar-la endavant.

I evidentment, jo sí que li demanaria si el seu grup i vostè

en particular tenen a bé que no tan sols fos una comissió

informativa, que en aquest sentit tenia vostè tota la raó, de dir

que li haguéssim enviat la documentació i la tendria millor, sinó

que el que esperam i desitjaríem, i jo desitjaria personalment,

és ser una participació activa amb propostes i amb

suggeriments de com millorar aquest finançament, és a dir,

alguns temes que es puguin aportar com els que vostè ha

comentat, de balança fiscal, a pesar que no té relació amb el

finançament, tots aquests temes evidentment les tendrem en

compte i qualsevol suggeriment i qualsevol aportació que es

vulgui fer doncs serà ben rebuda.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li prec que vagi acabant, per favor.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Molt bé. Del tema, evidentment per acabar, del victimisme

jo crec que no ha de ser el pas, evidentment no serà la postura

almenys del conseller que els parla i evidentment, per tant, el

conveni de carreteres, crec que avui no pertoca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per contradiccions, té la paraula el

Sr. Miquel Ramon, per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo continuo una mica

sorprès de la mecànica d’aquesta comissió. Aquí el Sr.

Conseller me parla dels estudis que puguin fer els grups

parlamentaris; bé, els grups parlamentaris tenim alguna

possibilitat de fer estudis, però qui té tota la possibilitat de fer

estudis, qui té tota la documentació i qui té els mitjans tècnics

i humans és el Govern; el que és la pràctica habitual és que els

estudis les faci el Govern, faci una proposta i els grups

parlamentaris facin esmenes, això és l’habitual i no entenc

massa bé perquè en aquest cas no es pot fer així. I que és una

mica contradictori amb el que va passar, sense anar més lluny,

dimarts passat.

Fixi’s que el Grup Parlamentari Popular vota en contra per

crear una ponència parlamentària, que en aquest cas jo crec que

estava plenament justificada per començar a parlar de la

reforma de l’Estatut d’Autonomia, perquè això ho ha de liderar

el Govern i enviar-ho el Govern; en canvi, en el tema de

finançament, que qui té tota la informació és el Govern,

d’alguna manera se’ns diu que hem de fer estudis els grups

parlamentaris. Jo crec que s’ha invertit una mica el tema.

També ens demana la participació, opinions i propostes; però

si és que aquesta comissió es convoca avui per primer dia, no

s’ha fet la sessió que es fa sempre quan es crea una comissió,

de demanar als grups parlamentaris quin pla de treball volen,
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quines compareixences volen, quina documentació volen, s’ha

fet absolutament al revés.

Bé, diu el Sr. Conseller que el sistema actual no té perquè

ser un mal sistema, diu si es llevassin les regles de modulació,

perquè crec que van incorporades aquestes regles de

modulació. I en qualsevol cas, jo crec que no es correspon amb

la primera part de la seva intervenció que ha vengut a dir una

cosa que han dit molts de grups d’aquesta cambra, que el

finançament a base del cost efectiu, quan hi havia un dèficit

d’inversions estatals, doncs fa que ens mantinguem en aquesta

situació que s’hauria de corregir. I efectivament, sense

renunciar a la solidaritat.

Jo agraesc en aquest cas que no hagi dit que certes

reivindicacions de major dotació són insolidàries. Jo aquí

citaria el president Maragall de la Generalitat de Catalunya, que

amb una frase ho resumia molt bé, vosaltres sou una comunitat

rica i no sé què: sí, volem pagar en funció de la renda i rebre en

funció de les persones que tenim residents a la nostra

comunitat. Jo crec que això és una cosa que nosaltres ara

mateix no rebem en funció d’això i que s’ha de millorar.

Bé, el que diu vostè dels pressuposts de sanitat, és que

coincideix amb el que li vàrem dir en el debat del pressupost,

efectivament la liquidació serà superior, li dèiem que era un

pressupost fictici, que no tenia per pagar el personal, no hi

havia per pagar el personal.

I miri, la balança fiscal jo crec que sí té a veure, o sigui,

partim de la situació de la balança fiscal, i el nou model ha de

compensar una sèrie de dèficits que tenim i jo crec que tots els

estudis que hi va haver a la Comissió de la Balança Fiscal són

molt importants.

Això del victimisme ho dic en funció d’altres temes. Jo a

vostè que reivindiqui i reivindiqui amb més energia encara el

finançament que necessitam això li deman, però que no ho

intentin mesclar, que per algunes bandes mesclen amb altres

coses, que crec que no correspon, com aquesta que li he citat.

Ara, si vostè reivindica amb tota la força del món un millor

finançament per a la nostra comunitat, ja li dic que tendrà el

nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per tancar aquest torn, té la paraula el

Sr. Conseller, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, no esgotaré el temps. Jo crec que ha estat un

poc una repetició, venc a dir que evidentment que el Govern ha

de fer els estudis, però el que sí creim que és oportú és conèixer

l’opinió de la societat civil i també dels grups parlamentaris, i

que totes les aportacions que es puguin fer són bones. Jo crec

que el tema de compareixences s’aniran marcant i evidentment

crec que no sols ha de comparèixer el Govern en aquesta

comissió parlamentària, esper que vendran i es veuran altres

compareixences, estic segur que serà així, perquè aquesta ha de

ser una conclusió no tan sols, no unes compareixences

únicament del Govern, perquè serien, crec que, no suficients,

és necessari escoltar els sindicats, és necessari escoltar els

elements més importants de la societat civil per poder fer

aquestes aportacions que creguem oportunes.

El tema de la sanitat, bé, vostè planteja un model de

finançament nou, que pot ser vàlid, i si parla del tema d’una

reivindicació, li puc dir que en el Consell de Política Fiscal la

vàrem presentar, avui de matí al Senat l’hem tornada presentar

i l’hem tornada anunciar i hem demanat una sèrie de preguntes

al ministre d’Administracions Públiques i que continuarem amb

aquesta línia de fer feina amb un to constructiu, perquè creim

que és el sistema millor per entendre-se i per avançar. És a dir,

si podem donar avui o enguany, l’any que ve, no ho sé, dues

passes endavant en aquest tema no volem renunciar a donar

aquestes dues passes endavant, perquè, com li deia, és necessari

que anem endavant amb la finançació de la comunitat

autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, intervé l’Hble. Sr. Pere

Sampol, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller i alts càrrecs.

Bé, també volia fer una qüestió prèvia i era demanar a la Mesa

que, d’acord amb els grups parlamentaris, elabori un calendari

de treball per a aquesta comissió; jo suggeriria que ens

marcàssim un calendari amb dues etapes: una, quantificar, bé,

la més immediata, que hauria de ser quantificar les necessitats

de finançament real de sanitat i educació; però després hauríem

de continuar i determinar les necessitats reals de finançament

de les Illes Balears, amb estudis comparatius respecte de la

resta de comunitats autònomes. I sobretot el que és molt

important és definir la necessitat de despesa real, per una part

d’aquestes dues competències, i després del conjunt de les

competències que tenim, i també és molt important calcular el

dèficit històric que tenim acumulat en inversions amb els

principals serveis públics. I aquí ho hauríem d’ampliar, en

haver fet la primera feina, en sanitat i educació, ho hauríem

d’ampliar en transports, ho hauríem d’ampliar en justícia, que

és una competència que prest es començarà a negociar, i si es

reforma l’Estatut, també en ordre públic, etcètera, i tenir una

feina feta.

Perquè clar, aquí, jo estic d’acord amb el conseller quan diu

s’ha transferit el cost real, i nosaltres tenim un dèficit històric

acumulat, perquè el sistema de finançament, d’una manera

tradicional, ha servit com a recurs de solidaritat, i no havia de

ser així. El sistema de finançament ha de fer front a les

necessitats de la població i el més igualitari és anar a un

finançament per càpita. No ha estat així i fins i tot el darrer

sistema que evoluciona cap a un finançament per càpita,

estableix al final una regla de modulació que més de la meitat

del que guanyàvem ho hem de retornar. Per què? Perquè havia

crescut molt la nostra població i érem la comunitat que més
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incrementava els seus guanys amb el nou sistema. Però què hi

farem si tenim aquesta població? I això és totalment injust.

Bé, el resultat d’aquesta pràctica de 20 i busques d’anys ens

dóna que aquí s’ha invertit manco pràcticament en tot, perquè

teníem menys recursos que els altres. Aleshores, la solidaritat

ha de venir, mitjançant el fons de compensació interterritorial

i fons europeus; i treure el sistema de finançament, d’una

vegada per totes, d’aquests mecanismes de redistribució de

riquesa.

Bé, anant a analitzar aquestes dues competències, clar, aquí

quan es va rebre la competència en educació ja es coneixia i

vàrem frissar molt, perquè de les nou comunitats autònomes

que havien accedit pel 143 de la Constitució a l’autonomia,

vàrem ser els primers que la vàrem acceptar i els darrers, amb

l’experiència nostra, varen millorar molt el servei. Clar, aquí el

conseller Pons, l’any 2000, va presentar una comunicació, jo

recordaré les dades que va donar, si les trob, sí, són aquí, i per

exemple va comparar distints factors. Quant a despesa per

habitant, en educació: vàrem rebre -parlaré en pessetes, perquè

en aquell moment ...- idò vàrem rebre 50.482 pessetes per

habitant, la mitjana de les nou comunitats autònomes 59.692

pessetes per habitant, un 18% més. Si ho fèiem amb el producte

interior brut, bé, aquí va suposar l’1,6% del nostre producte

interior brut, la mitjana de les altres comunitats autònomes el

2,7%. Si haguéssim anat amb aquest 2,7% la dotació

d’educació s’hauria doblat, de 40.000 hauríem passat a 80.000

milions de pessetes. Vàrem calcular amb la despesa per centres,

ens va tocar 101 milions de pessetes per a cada centre escolar,

la mitjana eren 121 milions per centre, un 20% més. I si ho

fèiem per alumne, ens varen tocar 286.000 pessetes per alumne

i la mitjana va ser 330.000, més d’un 15% més. És a dir que

amb qualsevol variable, excepte la del producte interior brut,

milloràvem el finançament amb 9, 10.000 milions de pessetes

anuals.

Tenint en compte una cosa, que aquesta transferència, la

base de càlcul va ser el cens de l’any 1991, que eren 709.000

habitants; mentre que el padró de l’1 de gener del 98, quan

vàrem rebre la competència, ja eren 796.000 habitants. És a dir

que quasi 80.000 i busques d’habitants més, un 12,3%. Mentre

que en el conjunt de les altres comunitats autònomes només

havia crescut l’educació un 1,9%. Clar, i aquí ja es veia la

tendència de què mentre hi havia una tendència en el conjunt de

l’Estat que baixava la població escolar, aquí ja començàvem a

remuntar perquè la població se’ns disparava, sense comptar els

40.000 treballadors de temporada; sense comptar la immigració

i els recursos que hem de destinar a la integració dels

immigrants amb professors de suport, etcètera.

A part d’això, la competència d’educació no va contemplar

les necessitats de nova inversió, de tal manera que Castella i

Lleó va treure 3.000 milions per a inversió nova; Extremadura

5.000 milions; Castella-La Manxa, 6.000 milions; i sense

comptar que l’educació obligatòria era de 6 a 16 anys i avui ja

parlam de 0 a 16 anys, ja hem afegit 3 a 6 i ara ja parlam del 0

a 3. I sense comptar la LOGSE, que va crear unes necessitats

de despesa a les comunitats autònomes, sense dotació

econòmica: aquí tens una llei, però no hi ha recursos per fer

front als compromisos als quals t’obliga la llei. Bé, el resultat

és l’evolució de la liquidació del pressupost, que hi hem

d’afegir factures de dins el calaix per a l’any que ve. I quin ha

estat el resultat? Que de 40.810 milions que vàrem rebre l’any

98, en pessetes, en el 2003 haurem gastat 91.000 milions de

pessetes, més del doble. És a dir, amb 7 anys hem de destinar

més del doble dels recursos; tenint en compte que hem de

ponderar amb el creixement del preu del cost de vida anual.

En sanitat dos quarts del mateix, la mecànica ha estat la

mateixa, no s’ha tengut en compte el dèficit històric que

patíem. Aquí tenia, jo també tenia unes dades, sanitat, la

darrera memòria que tenim de l’Insalud, o que he estudiat, és

la de l’any 1999; en el conjunt de l’Estat espanyol hi havia 3,7

llits per cada mil habitants, la memòria de l’Insalud reconeixia

que a les Illes Balears només 2,9 llits per cada mil habitants, és

a dir que teníem un dèficit de 680 llits d’hospital. Si ho

miràvem amb professional, segons Insalud, a nivell d’Espanya

hi havia 8,6 professionals per cada mil habitants, a les Illes

Balears 6,4; per tant, teníem un dèficit de 2.000 professionals,

sense comptar treballadors de temporada, sense trobar europeus

segons residents, etcètera. Clar, què passa amb això? Quan

rebem la competència la despesa s’ha de fer i s’han de fer

noves inversions i s’han de fer més centres de salut, perquè, a

més a més, la població ens creix.

Per tant, crec que està molt bé treballar sobre la cobertura

legal que tenim en aquest moment, que és l’increment de més

del 3% de població i d’usuaris respecte de la mitjana, però

també hem de treballar el dèficit històric, perquè el dèficit

històric suposa la necessitat d’unes inversions brutals. Perquè,

quan hem quantificat la despesa d’educació, no hem tengut en

compte que en aquest moment utilitzam els ajuntaments per fer

escoles, amb plans 10, és a dir, ens estam hipotecant per fer les

inversions necessàries per poder escolaritzar els nostres infants.

Bé, només en educació i en sanitat, jo amb la calculadora

del telèfon he fet quatre números el temps que vostè parlava i

tenim un dèficit de 104.000 milions de pessetes, 620 i busques

de milions d’euros, en aquest moment, respecte de la dotació

que va venir, sense actualitzar les pessetes, això ho reconec. 

Ara aquí se’ns planteja un problema polític important

perquè, clar, ara hem d’arreglar aquesta situació el temps que

aquí governa el PP i el temps que governa el PSOE a Madrid,

quan les dues competències varen venir el temps que governava

el PP a Madrid. Jo estic segur d’una cosa, Sr. Conseller: que

vostè no hauria comparegut si ara governava el PP a Madrid,

ho intentarien negociar pastissejant a veure si ens financen el

Son Dureta nou, a veure si en educació ens financen... Miri,

això no és autonomia; per tant... 

Vaig malament de temps, ja, Sr. President, o no? Ah!, bé,

un més, dos o tres i no passa res. No, acabaré, no abusaré,

estic... Ah!, en duc 11, no, no, acabaré, ja acabava, és que veia

que em feia senyes.

Per tant hem d’intentar resoldre el sistema. Sense autonomia

financera no hi ha autonomia política. Quin ha de ser el

sistema? Naturalment nosaltres sempre hem apostat pel concert

econòmic, perquè què passa amb els bascos?, que els bascos

pressuposten una quota i l’Estat en pressuposta un altre, però

com que el flux va del País Basc cap a Madrid paguen el que

han pressupostat els bascos, no paguen el que ha pressupostat
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Madrid, i llavors ja ho discutirem. Ara, reconec que el millor

sistema és el que et dóna més recursos econòmics, aquest és el

millor sistema. 

Aleshores, i per sintetitzar i tornant al principi i acabar,

intentaria fer una feina a curt termini per resoldre el problema

immediat de sanitat i d’educació, però aprofitem aquesta

comissió per atacar el problema d’arrel. Sincerament, jo crec

que la classe política de les Illes Balears haver consentit haver

arribat a aquesta situació hi ha perquè no puguem sortir al

carrer; els ciutadans és que ens haurien de donar verga de bou,

com deim en mallorquí, i uns i altres, sobretot els dos partits

estatals, han consentit aquesta situació, i més el PP...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Gràcies, Sr. Sampol. Per contestar i

donar resposta a les observacions del Sr. Sampol té la paraula

el Sr. Conseller per un temps màxim de 5 minuts. Perdó, Sr.

Conseller, un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Realment tenc pocs comentaris

a fer. Entrar en el tema de les dotacions inicials, hi podem

entrar, però jo crec que són les que són, i també vostè ha

reconegut tot el temps que així com hi ha hagut comunitats

autònomes en què la població ha baixat i l’escolarització, aquí

des del moment en què varen arribar aquestes transferències

d’educació, i de sanitat posteriorment, però també les de sanitat

estan referides a poblacions d’anys anterior, no de l’any que va

venir la transferència, el factor població ha estat determinant

jugant-nos en contra, per dir-ho de qualque forma, és a dir, en

el cas d’Astúries, on la població baixa, idò hi ha jugat potser a

favor. 

Evidentment la via que intentam establir com a primera via

de negociació amb l’Administració general de l’Estat, amb el

govern del Partit Socialista a Madrid, veim que és coincident

i que evidentment això no ha de deixar lloc al fet que estudiem

el tema que vostè planteja de dèficits històrics. Cal dir que crec

que era divendres passat, aquest divendres o l’anterior, no ho

record bé, em va cridar molt l’atenció que es va aprovar per

part del Ministeri d’Administracions Públiques i del Consell de

Ministres una actualització de la transferència de justícia en

base precisament a unes infraestructures que no va rebre, és a

dir, el mateix que ens passa a nosaltres en educació, i en

parlava avui amb el conseller de Presidència de Catalunya en

el Senat, fins i tot ho explicava exactament al ministre perquè

hi havia hagut alguna intervenció en aquest sentit, quan es va

transferir justícia a Catalunya va ser per cost efectiu sense tenir

en compte noves infraestructures i han negociat, i segons les

paraules del conseller de Presidència estava pràcticament tancat

ja amb el govern anterior o molt avançat, i el govern actual del

PSOE, en paraules també del ministre Sevilla, l’únic que ha fet

és dur-lo al Consell de Ministres i acabar-lo, sí que hi ha hagut

aquesta negociació perquè aquestes inversions en justícia per

a infraestructures, que eren necessàries i que en el moment de

les transferències no es tenien i que es varen haver de fer, avui,

bé, el divendres passat el Consell de Ministres les va aprovar.

Bé, idò aquesta és una altra via, que vostè denomina dèficit

històric, que evidentment haurem d’estudiar sempre dintre del

marc d’una lleialtat..., perquè també hem de tenir en compte

que quan es va firmar el darrer sistema de finançament es feia

un poc de tabula rasa, crec recordar, i això també tendrà les

seves limitacions però evidentment no hem de renunciar a res,

però vaja, en aquest sentit benvingudes siguin totes les

aportacions que es puguin fer, totes els suggeriments per anar

millorant sense perdre el concepte de solidaritat. 

Vostè acaba demanant el tema del concert econòmic. La

veritat és que no és el model que nosaltres pensam avui. Creim

que primer el model ha d’estar totalment consensuat entre totes

les comunitats autònomes perquè creim que això és important,

o entre la majoria, si és possible entre totes, i d’aquí hem de

partir. És a dir, models que féssim a la carta per a cada

comunitat autònoma no crec que sigui el millor sistema de

vertebrar l’Estat espanyol. En aquest sentit nosaltres si hi ha un

dia que hem de parlar de model de finançament ens seurem al

Consell de Política Fiscal amb l’ànim d’arribar a un consens

d’un model i no potser el que d’una forma directa resultàs més

beneficiós o no, sinó que hem de veure també tot el model de

finançament amb el conjunt de l’Estat per poder dur, com és

lògic, que les competències estatals es puguin finançar també

adequadament. En aquest sentit avui per avui la nostra postura

no és la d’un concert econòmic i això també li ho vull dir. Pot

ser una de les poques discrepàncies que tenguem; creim que hi

ha altres models que poden funcionar fins i tot evolucionant

partint del que tenim, evolucionant amb criteris de població, i

llevant o suavitzant regles de modulació podem arribar a

resultats totalment satisfactoris i que permetin que entre totes

les comunitats autònomes tenguem elements comuns

importants.

Jo crec que si podem donar aquestes primeres passes i

després -jo m’he apuntat el tema dels dèficits històrics- anar

ampliant-los i quantificant-los, idò en el moment en què s’hagi

de negociar aquest tema ho anirem fent, però creim que també

hem de presentar coses que a més de raonables siguin

assumibles i que ens corresponguin molt clarament, i una rere

l’altra arribar al grau de finançament que correspon a aquesta

comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Voldríem fer una advertència als

senyors diputats, o informar-los que, com bé saben, a les 6,30

hi havia una comissió de Cultura. Aquesta comissió estava

convocada i està a punt de celebrar-se a la Sala Groga, amb

l’oficial major. Per tant si hi ha algun diputat que hi vulgui

assistir que estigui informat sobre aquesta qüestió, perquè

aquesta comissió tardarà bastant de temps a acabar.

Dit això, i per contradiccions, té la paraula el Sr. Sampol

per un termini màxim de 5 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, plantejar qüestions

inassumibles és mantenir la situació que tenim en aquest
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moment, i és molt important que la resta de comunitats

autònomes sàpiguen la situació en què nosaltres estam. Aquí

s’ha parlat de no fer victimisme; bé, és que som unes víctimes;

és que això és insostenible, això és impresentable; que els

serveis que la mateixa llei de finançament defineix com a

serveis essencials, que són educació i sanitat, els tenguem amb

aquesta dotació, això és impresentable, i per tant aquí no es

tracta de fer victimisme, aquí es tracta que les víctimes han de

demanar justícia, i és una qüestió de justícia.

S’ha parlat també de lleialtat. Bé, per haver-hi lleialtat hem

de tenir un cosa ben clara: les xifres han d’estar damunt la

taula, i a mi em sap molt de greu que la setmana passada el PP

i el PSOE votassin en el Senat en contra de fer públiques les

balances fiscals, perquè aquest és el primer punt de partida.

Quan es diu que hem de ser solidaris, bé, quantifiquem aquesta

solidaritat; què paga cada un i què rep?, perquè jo estic cansat,

a més a més, de sentir gent els pressupost de la qual estan

alimentats bàsicament per les aportacions que feim altres

comunitats autònomes llavors dir que som insolidaris,

especialment els que des dels grups nacionalistes històricament

hem reivindicat un finançament més just. És a dir, no hi ha dret

que se’ns acusi d’insolidaris. Què passa, que una persona, un

jubilat que viu amb 50.000 pessetes a Balears no té més

necessitats que el jubilat que pot viure millor amb 50.000

pessetes a Extremadura?, i allà segurament tendrà millors, més

llits d’hospital, tendrà més professors, tendrà més escoles que

no tenim aquí. Per tant això no és lleialtat.

Aleshores, primer, s’han de fer públiques les balances

fiscals i els fluxos econòmics entre les comunitats autònomes

i l’Estat han de ser públics. Segon, tothom ha de conèixer quins

són els dèficits reals dels serveis públics essencials, i hem de

saber quantes places per habitant, o per 1.000 habitants, hi ha

en educació a cada comunitat autònomes, quantes places en

sanitat pública hi ha a totes les comunitats autònomes, quants

d’euros per habitant es gasten per cada comunitat autònoma,

quants d’euros per habitant es gasten en transport públic a cada

comunitat autònoma, i llavors parlarem de solidaritat, i la

solidaritat haurà de ser que tots siguem iguals en la despesa

pública de les distintes administracions, i a partir d’aquí el més

ric contribuirà més, però tot rebrem exactament igual. 

Clar, el problema és que aquí qui ha fet el gran negoci ha

estat l’Estat, perquè l’Estat ha transferit el dèficit, ha transferit

el dèficit especialment en sanitat i educació, també en justícia

qui la tenen, i llavors acusa les comunitats autònomes de

generar dèficit encobert, de malgastadores, i l’Estat, que s’ha

reservat els imposts sobre el consum, que la recaptació s’ha

disparat aquests darrers anys, treu pit i diu “jo no tenc dèficit”

i es permet el luxe de poder finançar un hospital a Astúries, o

unes carreteres a Balears mitjançant convenis. Aleshores el

sistema -ja en parlàrem fa un parell de setmanes- sigui el que

sigui, el sistema haurà de beneficiar totes les comunitats

autònomes, a nosaltres la que més, segurament, i a alguna altra

la que més. I qui hi perdrà?, hi ha de perdre l’Estat, l’Estat ha

de renunciar a fer despesa en matèries que estan transferides a

les comunitats autònomes, i per tant haurà de disminuir els

pressuposts generals de l’Estat i hauran d’augmentar els

pressuposts de les comunitats autònomes, i haurà d’augmentar

el pressupost dels ajuntaments, que també els tenim ofegats.

Aleshores aquesta és la situació, i mentre el Partit Popular

i el PSOE no vulguin posar les xifres damunt la taula i totes les

cartes damunt la taula viurem aquesta ficció absurda, i allò on

nosaltres som els grans perjudicats. A veure si són un poc

valents i planten cara a les seves centrals d’una vegada.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per al tancament d’aquest torn

té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies. El primer que deia és que..., encoratjava que

les comunitats autònomes coneguessin la situació de Balears.

De la meva intervenció de 10 minuts, perquè jo avui matí

estava on se seu vostè i en aquest costat hi havia el ministre,

com és lògic, i hi havia tots els consellers, no d’economia, sinó

consellers o vicepresidents de distintes comunitats autònomes,

i el president d’Aragó també hi ha estat, l’únic president de

comunitat autònoma que ha assistit ha estat el Sr. Iglesias, li

deia avui matí: “Somos la comunidad autónoma con menos

recursos por habitante en sanidad, sólo dedicamos 541 euros

per cápita en base a la población protegida. Baleares cuenta

con la inmigración”, tal, tots aquests temes, i també deia que

a pesar de la insuficiència de recursos dedicam el 37%.

En el Consell de Política Fiscal, com ha aparegut, nosaltres

vàrem plantejar la nostra situació; situació, conjuntament amb

problemes especials, la vàrem plantejar, si no ho record

malament, vaja, segur, Canàries, Galícia, Catalunya i Balears.

El tema de Catalunya i Balears eren molt coincidents els

plantejaments que fèiem i vàrem ser, com ha sortit a la premsa,

les quatre comunitats de les quals el ministre Solbes va prendre

nota d’aquest tema. És a dir, que sí que ho plantejam als fòrums

que correspon i amb claredat aquest tema, és a dir, que aquesta

passa la donam d’una forma tal com vostè demana.

El tema de la balança fiscal jo crec que el podem tractar. És

a dir, els darrers estudis que hi ha jo ho voldria separar del

debat d’avui, són dos temes a part i que evidentment el darrer

estudi que m’ha arribat continua mantenint que tenim la

balança fiscal pitjor, el darrer estudi que a mi m’arribat és de

n’Àngel de la Fuente, que fa uns dies que... eh?, fa uns dies que

el tenc, i ens torna a situar en aquest apartat com ens situaven

tots els temes de balança fiscal; és a dir, ja dic que crec que no

és el moment, però vaja..., una petita visió: Balears estam aquí

dalt i el País Basc aquí baix. Una comunitat autònoma amb un

concert econòmic evidentment està en aquesta situació; és un

altre sistema de finançació molt distint i ja he donat la meva

opinió al respecte.

En el que sí estic totalment d’acord amb vostè és que quan

moguem el sistema, el moguem com el moguem Balears

sempre sortirà millorant, perquè lluitarem i perquè ha de ser

així, perquè tenim massa raons de base; que toquen, remodelem

dins el model, creem un nou model, sí que hem de lluitar i estic

ben segur que ho aconseguirem entre tots, que Balears sortirà

guanyant perquè les dades són molt clares i hem tengut una
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actualització de població importantíssima, tan sols per aquestes

dades ja per si. Si a més podem afegir el tema de mancança

d’infraestructures, podem aconseguir el que ha aconseguit

Catalunya respecte a la justícia, el tema que també es paga el

deute històric aquest d’Andalusia, idò més que més, però jo

crec que estam en una línia correcta, encara que sols sigui pel

motiu que som els darrers, és a dir, és que com que no pot anar

a pitjor sempre anirem a millor i lògicament hem de treballar

d’una forma ràpida per anar a millor molt ràpidament. Creim

que estam en una situació insostenible i per tant ho hem

denunciat davant el Consell de Política Fiscal i Financera, com

li he dit, i la propera reunió ho tornam a denunciar, i

evidentment, com he anunciat el dilluns al secretari d’Estat de

Pressuposts li tornarem explicar quina és la situació real amb

tot tipus de detalls, per anar donant les passes adequades.

Aquesta és la postura que manté el Govern i creim que no la

podem aturar.

Evidentment ha fet un comentari que l’estratègia del Govern

actualment és aquesta i que no hi seria en un hipotètic cas.

Únicament vull recordar que sempre s’havia dit que la

finançació de sanitat i educació havia de ser després de les

eleccions i en els primers moments generalment, almenys el

Govern, es pensava en un escenari distint a Madrid, que es

demanaria la millora d’aquesta finançació. És dir, les

estratègies poden haver canviat?, idò no ho sé. Sí que podem

dir que les realitats són les que són i que en el marc de la

lleialtat institucional amb el Govern central hem de treballar

amb total claredat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Francina Armengol per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc en nom del Grup

Parlamentari Socialista volem agrair la presència del conseller

d’Economia i dels alts càrrecs que l’acompanyen en aquesta

comissió permanent sobre el finançament d’educació i sanitat,

i m’agradaria començar amb dues afirmacions que celebram.

La primera és que avui capvespre constatam un nou avantatge

que hagi guanyat el Partit Socialista a nivell estatal, i és que el

Partit Popular de les Illes Balears s’ha decidit a reivindicar una

millora del finançament per a competències importants com

sanitat i educació, cosa que no passava abans de dia 14 de març

del 2004; per tant duim un temps perdut en aquesta

reivindicació a nivell estatal. Li he de dir, Sr. Conseller, que el

Grup Parlamentari Socialista no tendrà la mateixa actuació que

va tenir el Partit Popular envers el pacte de progrés de la

passada legislatura, que no va acompanyar en res aquesta

reivindicació de millora de finançament que feia el govern del

pacte de progrés, sinó que el Grup Parlamentari Socialista

estarà devora el Govern de les Illes Balears defensant els

interessos dels ciutadans i de les ciutadanes de les Illes Balears.

Segona constatació que feim és que el Partit Popular de les

Illes Balears per primera vegada fa un canvi històric de

posicionament i assumeix que les competències transferides

tant en educació com en sanitat, ambdues transferides per

governs del Partit Popular a nivell estatal i rebudes una pel

govern del Partit Popular i l’altra pel govern del pacte de

progrés, són transferències insuficients econòmicament ja en el

moment en què es varen transferir. Per tant també celebram que

el Partit Popular canviï d’opinió i assumeixi les tesis que

sempre hem defensat des del Grup Parlamentari Socialista,

igual que des dels altres grups parlamentaris que m’han

precedit en l’ús de la paraula.

Intentaré anar ràpida perquè 10 minuts no són molt

suficients i intentaré no repetir arguments donats, però crec que

val la pena plantejar les qüestions amb la història que hem

tengut i amb la realitat que hi ha hagut en aquestes illes. La

competència d’educació, que és transferida en data d’1 de

gener del 98, és un cost de transferència insuficient en

qualsevol de les dades que ha explicat bé el Sr. Sampol que es

varen discutir a la compareixença l’any 2000 del conseller en

aquell moment d’Educació, el Sr. Damià Pons, qualsevol de les

qüestions que agafàssim la transferència venia mal dotada

econòmicament des del Govern de l’Estat, i per tant era bastant

evident que seria insuficient, i de fet les dades que vostè ens

donava del que es pressuposta cada any i el que es liquida cada

any en educació a la comunitat autònoma de les Illes Balears és

evidentment insuficient, perquè parlam de 546 milions d’euros

liquidats l’any 2003, parlant del que s’havia rebut, els 40.000

milions de pessetes, és evidentment totalment insuficient.

Però volíem posar damunt la taula un tema que nosaltres

creim important, a part de l’augment de població, que ja quan

es va transferir la competència es va agafar un cens molt poc

actualitzat i que per tant ja era evident que no contemplava tota

la població ni actual ni flotant de les Illes Balears, també hi

havia un problema amb les infraestructures educatives: no

estaven pressupostades les necessitats d’infraestructures

educatives per a les Illes Balears, i de fet vull posar de manifest

que el Grup Socialista en el Congrés dels Diputats any rere any,

en els pressuposts generals de l’Estat, ha anat presentant

esmenes per millorar el finançament educatiu en qüestió de

moltes infraestructures que quedaven pendents a les Illes

Balears, i any rere any el govern del Partit Popular a nivell

estatal i el Partit Popular a nivell estatal han votat en contra de

les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista,

com li deia, en el Congrés dels Diputats. De totes formes creim

que aquesta competència va venir mal dotada, creim que s’ha

de millorar el finançament i estam d’acord amb els

plantejaments que vostè feia quant a allò a què ens podem

acollir que ens permeten les lleis estatals. 

Quant a la transferència de sanitat, nosaltres volíem recalcar

una sèrie de qüestions. Primer de tot, la transferència de sanitat

és la primera competència que no es negocia amb les

comunitats autònomes; crec que val la pena recordar que

aquesta competència no va ser negociada amb ningú, va ser

imposada per una esmena que va fer el Partit Popular a nivell

del Senat a la Llei d’acompanyament del pressupost, que deia

que si no s’acceptava el sistema de finançament autonòmic en

la competència de sanitat es quedava fora del model de

finançament autonòmic de tot l’Estat. Per cert, un parèntesi: les

regles de modulació va ser la gran crítica que va fer el govern

del pacte de progrés al sistema de finançament autonòmic i,

com vostè sap, el Partit Popular no va voler retirar les regles de

modulació.
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Com deia, la competència de sanitat no ha estat negociada

i la competència de sanitat nosaltres sempre hem defensat que

era una competència mal dotada, que un primer greu problema

que tenia és que s’agafava la població del 99 amb una

transferència que havia de ser efectiva l’1 de gener del 2002,

quan la població ja havia crescut un 12% més del que la pròpia

transferència contemplava; amb la xifra per majors de 65 anys

tampoc no contemplava el cens del 2002, sinó que contemplava

el cens anterior. I en els criteris d’insularitat ens agradaria saber

la seva opinió sobre aquest tema. Es va calcular amb els

quilòmetres de Madrid i Canàries i de Madrid a Balears, i per

cada euro que rep Balears per qüestió d’insularitat en reben 5

les Illes Canàries; nosaltres creim que és un tema on tal vegada

seria possible millorar aquesta negociació o com a mínim saber

què en pensa el Govern de les Illes Balears.

Després li vull posar de manifest una qüestió que va ser

també important per al Grup Parlamentari Socialista i per al

govern del pacte de progrés en aquell moment: que la

competència de sanitat, com vostè sap, no va incloure les

despeses d’inversió sanitària, que era el que generava el

desfasament important de la competència de sanitat des del

nostre punt de vista, i que es va reivindicar en diferents

ocasions. El Partit Popular aquí a les Illes Balears evidentment

no combregava amb aquesta qüestió. De fet l’exministra de

Sanitat, la Sra. Pastor, que va venir a fer campanya electoral el

mes de març del 2004 va dir que la competència de sanitat

estava molt ben dotada per a les Illes Balears i que no es

donaria ni un euro més, i al Partit Popular de les Illes Balears

pareixia que li semblava bé perquè no va protestar en cap ni

una d’aquestes qüestions.

De totes formes jo crec que és important demostrar quina ha

estat la història i lloar el gust al Partit Popular en el fet que

canviï d’opinió, i nosaltres li comentaríem unes qüestions, què

és el que creim que s’ha de fer. Una és, evidentment, la revisió

de la demografia que hem comentat abans; la revisió sobre la

insularitat. Després ens agradaria que parlàs, que no n’ha parlat

en tota la compareixença, del Règim Especial de les Illes

Balears, que té articles importants tant en educació com en

sanitat, que seria important que es complissin i que per tant es

posàs en funcionament la Comissió Mixta, perquè des del 98,

amb governs del Partit Popular, aquesta llei de Règim Especial

està pràcticament a un calaix, i evidentment millorar sempre la

pressupostació també pròpia del pressupost del Govern de les

Illes Balears.

I quant al fons de cohesió sanitària, que vostè sap que

només inclou els programats i els comunitaris, ens agradaria

saber si s’han plantejat emprar la targeta individual sanitària

més que la targeta de Seguretat Social, perquè és important

incloure la gent que ve a treballar temporalment a les Illes

Balears i la gent que no és comunitària o no és programada per

tractament aquí, a les Illes Balears. 

De totes formes m’agradaria per acabar, si em permet el Sr.

President, posar de manifest una qüestió que nosaltres creim

fonamental per al funcionament d’aquesta comissió no

permanent d’estudi. Vostè sap que aquestes comissions no

permanents d’estudi, que se n’han fet en diferents ocasions per

estudiar temes concrets, qui té la participació directa són els

grups parlamentaris. Vostè ha dit, i nosaltres li agraïm el seu to

en aquesta qüestió, que és important que hi hagi altres

compareixences, és important escoltar la societat civil, els

sindicats, ha manifestat. Nosaltres creim que també altres

experts en les matèries i tenir molta més informació, no només

oral sinó també escrita, i per això el Grup Parlamentari

Socialista ha registrat una solAlicitud a la Mesa de la comissió

perquè la primera convocatòria que es faci sigui per discutir el

pla de treball d’aquesta comissió no permanent. 

Nosaltres, li he dit que la intenció del Grup Parlamentari

Socialista és ajudar el Govern de les Illes Balears a millorar el

finançament en qüestions que nosaltres sempre hem defensat,

tan des del Govern com ara que estam a l’oposició. Però creim

que per ajudar al Govern és prou important que els grups

parlamentaris tenguem tota la informació, tenguem la

possibilitat de tenir diferents compareixences aquí i que per

tant, el primer que s’hauria d’haver fet per part d’aquesta

comissió és elaborar un pla de treball, com s’ha fet sempre, que

els grups parlamentaris puguem aportar allò que creim que és

necessari que es pugui discutir aquí en el si d’aquesta comissió

i que després, a la vista de tots els treballs, s’arribi a unes

conclusions que nosaltres esperam que siguin aprovades per

part de tots els grups parlamentaris.

I acab només fent-li una solAlicitud que és tota la informació

que vostè maneja amb gràfics i que ha tengut aquí a la comissió

i si la pogués passar als grups parlamentaris li ho agrairíem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Per donar resposta i respondre a les

observacions té la paraula el Sr. Conseller per un temps màxim

de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies. En primer lloc agrair el to de la intervenció

de la representant del Partit Socialista, la Sra. Armengol i

també agrair aquest oferiment de colAlaboració, evidentment li

agaf la paraula i en alguna ocasió li demanem si és necessari

per anar conjuntament a explicar la situació on correspongui.

És a dir, que sigui un avantatge que hagi guanyat el PSOE per

al tema de la reivindicació, ho admet com a opinió seva, no

compartesc. Jo hauria volgut tenir com interlocutor un ministre

del Partit Popular, això és obvi, però no vol dir que no facem

la mateixa tasca, la mateixa feina que si hagués estat un

ministre del Partit Popular, o en aquest com ho és, un ministre

d’un Govern del Partit Socialista, que per això ha guanyat les

eleccions.

Es vol insistir molt en el tema de les transferències a (...). Jo

he donat les dades que ens hem trobat i per tant, aquí estam.

També si ja feim a nivell de comentaris crec recordar que abans

de fer les transferència d’educació quan encara governava el

Partit Socialista a Madrid, el delegat d’Educació a Balears el

Sr. Crespí, donava unes xifres inferiors com a cost efectiu i en

aquell moment pareixia que la negociació era millorable d’allò

que el Govern socialista estava disposat a donar. Dir que aquest
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tema ho record simplement i no tenc la documentació davant

per poder-ho afirmar d’una forma molt taxativa.

Evidentment la transferència d’universitats la va fer el

Govern socialista i tampoc podríem dir el mateix de la dotació.

És a dir, jo crec que almanco no és la meva intenció repassar

cada una d’elles, les xifres són les que són, però únicament

l’intent d’anar cap endavant pot dur-nos a una millora del

finançament i sense cap dubte crec que la responsabilitat del

Govern, principalment i també de l’oposició, però bàsicament

del Govern de cara als ciutadans de les Illes Balears.

M’alegr de què hi hagi una coincidència en la metodologia,

almanco en primer lloc treballar dins del sistema per millorar

tot allò que puguem avançar i que després ja ho veurem. Aquí

crec que he notat que tenim una coincidència que allò que seria

bo és actualitzar els temes de població perquè són les passes

més immediates i tenim un recorregut ample important per

aconseguir i ja ens plantejarem en els marcs adequats en altres

sistemes de finançament, si s’obri aquest meló de forma

definitiva.

Dir a títol informatiu que el ministre Sevilla avui se li ha

demanat reiteradament, no ha concretat, però la seva exposició

inicial ha continuat parlant de què primer s’hauria de veure el

funcionament del sistema, allò que jo li deia del juliol del 2002

i que aquest tema pareixia que a partir de l’any que ve, en su

caso lo hablaríamos i s’hauria de parlar sempre dins el Consell

de Política Fiscal i Financera i que hauria de ser pràcticament

per unanimitat. En aquest sentit pareixia, tot i que no ha estat

molt precís, que es volia estudiar..., si amb millores, retocs,

condicionar crec que era la paraula que ha emprat, podria donar

satisfacció a la majoria de comunitats autònomes i evidentment

en aquest debat ens trobarà el ministre Sevilla i el ministre

Solbes per anar millorant en aquesta tasca. En aquest sentit...,

però no ha fixat un timming i jo una de les preguntes que li he

fet és si podien concretar, és a dir, un timming de quan seria

aquest inici, si enguany, l’any que ve o almanco dins aquesta

legislatura i no ho hem aconseguit concretar. Però jo crec que

estam damunt els 100 dies inicials i que enteníem que encara

havien de prendre contacte i que supòs que en el seu moment

ens faran saber.

Vostè diu que la competència de sanitat no ha estat

negociada. La competència de sanitat va venir dins d’un model

de finançament, que sí va ser negociat i sí va ser aprovat per

totes les comunitats autònomes. (...) Va ser una negociació

directe en el tema de sanitat i sí va rebre una acceptació

d’aquesta competència. Supòs que milloraran la frase: “fuera

del sistema hace frío”, això ja ho avanç i ja ho dic jo. Però vaja

en aquells moments també vèiem algunes paraules del meu

antecessor de què el sistema no era dolent. Jo crec que el

sistema podem dir que és perfeccionable i podem avançar i

arribarà un moment que l’haurem de canviar. Però quan encara

no hem vist, insistesc, la liquidació del 2002, jo demanaria un

poc de prudència, com xerràvem amb el Sr. Nadal, de què

estam xerrant d’un parell de mesos, crec que està bé tenir

aquesta prudència i a veure quins comportaments té en aquest

sentit.

El tema de la insularitat, és dir em demanava un

pronunciament en el tema de la insularitat. Evidentment jo crec

que si hi havia un canvi de model hauríem de tenir molt més en

compte el pes de la insularitat. La relació actual pel sistema que

es va fer de quilòmetres no em pareix insatisfactori ni

satisfactori, jo crec que entrar en confrontació amb les Illes

Canàries no seria una bona estratègia i el nostre dubte, tal

vegada podríem unir esforços, seria per incrementar el pes de

la insularitat dins un model de finançament. És a dir, enlloc de

voler tocar el repartiment entre Canàries i Balears, que el pes

de la insularitat fos més important i aquest seria el

posicionament meu en aquest tema, si hem de retocar aquest

model, intentar que tengui més pes. Crec que pot ser més

adequat que anar amb una estratègia d’enfrontament per la

insularitat. 

Cal dir que el conseller d’Hisenda de Canàries, el Sr.

Mauricio López, en el Consell de Política Fiscal vàrem tenir un

canvi d’impressions i vàrem quedar en reunir-nos per parlar un

poc d’aquest tema. En principi també volia conèixer l’opinió de

Canàries. En els consells territorials que jo he assistit no

sempre la postura de Canàries ha estat molt favorable i avui

mateix quan jo he demanat la inclusió de la insularitat a la

Constitució europea, Canàries ha insistit molt en “islas

ultraperiféricas”. És a dir, de vegades tenim punts de vista que

no són solidaris, o que no coincideixen totalment. Per tot això

enlloc d’anar a cercar un enfrontament de canviar 5 a 1, si per

via d’una major dotació crec que podríem juntar esforços.

Aquest seria el punt de vista i ja dic, seria convenient juntar el

criteri amb Canàries i així (...).

Vostè fa referència a declaracions de l’ex-ministra de

Sanitat. Però també s’ha de dir que l’ex-ministra de Sanitat a

finals de la legislatura passada va incloure les Illes Balears com

a zona estratègica pel fet insular i aquest tema també ens podrà

donar joc. És a dir, a un cert finançament i és una porta oberta

que tenim, és a dir, dels fons de cohesió sanitària. Sabem que

la dotació (...), però és una porta oberta que tenim i que no

teníem abans. Una cosa per l’altra, és a dir, ella ja era conscient

de què alguna cosa havia de rebre Balears quan la va incloure

com a zona estratègica (...).

El tema del REB. Evidentment nosaltres hem demanat les

comissions mixtes i això serà un dels temes que segurament li

agafaré la paraula perquè el vicepresident econòmic en el

Consell de Política Fiscal que em vaig acomiadar d’ell, no

públicament, bé acomiadar-me i presentar-me perquè jo no

coneixia el Sr. Solbes, li vaig dir que passats els 100 dies un dia

li demanaria una entrevista per parlar del tema del REB i aquí

em va dir que ell pensava que aquest tema ja estava superat i

em va donar la impressió que no era un tema que veiés amb

satisfacció. Però vaja, en qualsevol cas el presentarem,

demanarem la reunió, demanarem les comissions pertinents i

ultimarem. I evidentment en el marc de les comissions de les

matèries que tractam, idò s’haurà de treballar. 

El que passa és crec que hem de tenir uns elements pràctics

i aquí sabíem l’estratègia a agafar, és a dir, creim que seria a

més curt termini i com li deia, jo crec que hem de treballar a

curt termini per posar les coses damunt la taula, de posar la

realitat damunt la taula perquè jo no sé si aconseguirem arribar

a acords amb el Govern central de Madrid, el que sí sé és que

posant les coses realment damunt la taula algun dia arreglarem

els problemes d’aquesta comunitat i tal vegada no seré jo com
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a conseller i no serà el ministre que hi ha actualment a Madrid,

no ho sé. És a dir, tal vegada tornaran a coincidir els colors,

però si coneixem i deim tota la realitat no es podrà donar el que

deia el Sr. Sampol de què sigui un component apolític perquè

la realitat estarà massa exposada. És a dir, crec que anam pel

camí correcte i en aquesta línia treballam. 

És a dir, (...) del REB s’ha d’obrir, però ja li dic que per

part del vicepresident econòmic, ho coment a nivell de

comentari, perquè ja li he emmarcat on estava, no és un tema de

despatx, parlant tranquilAlament que és com s’han de fer les

coses. Però evidentment, vostè com a política sap que tots

aprofitam qualsevol ocasió per dir dues paraules, per recordar

els temes que ens preocupen i en aquesta ocasió, en aquest

marc de comiat, salutació i presentació li vaig recordar aquest

tema...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té un minut més.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Bé, llavors ens vàrem trobar amb aquesta frase de què creia

que estava superat, o estava oblidat i farà que tal vegada hàgim

d’actualitzar-li la memòria, dit en el millor sentit de la paraula

de colAlaboració.

Damunt el tema de la targeta sanitària individual, la veritat

és que és un tema que jo no tenc estudiat. Li diria que demanés

a la consellera de Salut que ho coneixerà molt més

profundament perquè és un tema que crec que és més de la seva

competència que de la meva i no em vull pronunciar per

desconeixement, li ho dic clarament.

En el tema de la comissió no permanent perquè

compareguin experts, evidentment hi ha una coincidència. Jo

crec que han de venir experts professionals a donar la seva

opinió, persones que han realitzat estudis damunt el tema de

finançament en sanitat i educació i sens dubte des de la seva

independència i també des de la seva visió professional ens

ajudaran a què el resultat de la comissió siguin millors. I

evidentment em compromet a fer-li arribar la informació que ha

solAlicitat properament. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari

Socialista i per contradiccions té la paraula l’Hble. Diputada

Francina Armengol per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Un parell de qüestions que hem

volgut posar de manifest a la primera intervenció. Nosaltres sí

creim que era important que quedés clar en aquesta comissió el

posicionament de tots els grups parlamentaris i del Govern de

les Illes Balears, en aquest moment només ha parlat el Govern,

el Partit Popular encara no ha dit la seva opinió. Però sí creim

que és clar assumir una realitat i que el Partit Popular l’ha

volguda negar durant anys aquí a les Illes Balears i era que les

transferències venien mal dotades. Vostè diu “partint de la

realitat podrem convèncer millor tan a un Govern com a un

altre, sigui del color que sigui”. Jo crec que per partir de la

realitat convé ser seriosos i rigorosos i dir les coses com són, ha

quedat amplament demostrat amb les dades que s’han pogut

donar durant aquestes hores que duim de debat avui, que tan la

competència d’educació com la de sanitat en el seu moment no

varen venir amb el suficient finançament i ho demostra el fet de

què en el mateix any que venia la competència, ja la liquidació

era molt més alta que el pressupost que s’havia donat per dita

competència, tan en un cas com en l’altre. 

I aquesta és la posició que ha tengut sempre el Grup

Parlamentari Socialista i el Partit Socialista i li ho record. Clar,

nosaltres deim estam contents de què el Partit Popular canviï

d’opinió i que en aquest moment es dediqui a reivindicar-ho,

després de dia 14 de març perquè abans de dia 14 de març el

Partit Popular no deia el mateix, ni demanava el mateix al

Govern de l’Estat. Jo li record que fa 8 anys que governava el

Partit Popular a nivell estatal i l’any 2000, amb la famosa

comunicació del conseller Damià Pons hi va haver unes

resolucions, demanava més finançament educatiu i el Partit

Popular va votar en contra aquí en el Parlament de les Illes

Balears. Per tant, hem perdut uns anys de no tenir un clam de

totes les forces polítiques aquí a les Illes Balears per demanar

millores de finançament que ara tothom veu òbvies, però clar,

d’allò que ens lamentam és que ara ho vegi obvi el Partit

Popular i el Govern simplement perquè hagi canviat el Govern

a Madrid i hagi passat a mans del Partit Socialista. 

Quant a sanitat, Sr. Conseller, no li podem dir ni assumir

que es va negociar la competència de sanitat, es va negociar un

model de finançament autonòmic i dins del model hi va haver

un “trágala” via esmena en el Senat del Partit Popular, que si

no s’admetia la sanitat no s’atenia el model de finançament

autonòmic i vostè ja ha recordat la famosa frase que es va dir,

“que a fora feia molt de fred”. Per tant, això no és negociar, el

Partit Socialista no entén que això sigui negociar una

competència tan important com sanitat i amb el forat

pressupostari que està creant perquè com he dit abans, era una

competència totalment infradotada econòmicament.

El model de finançament autonòmic Sr. Conseller, ho hem

dit moltes vegades, no era el model de finançament que va

defensar el PSOE a nivell estatal, és prou evident i reconegut,

però sí que entenem que és el marc que hi ha i per tant,

nosaltres li donam suport que dins aquesta via del marc de

finançament autonòmic i en tot cas, quan el ministeri amb totes

les comunitats autònomes optin per canviar de model de

finançament, estarem apostant per allò que més pugui

beneficiar a les Illes Balears des del Grup Parlamentari

Socialista. Però sí que entenem que va ben encaminat dins

aquest marc que li permet la llei i intentar millorar les

competències tan de sanitat com les competències d’educació.

Quant al tema que jo li he parlat de la insularitat, quant a la

transferència de sanitat, evidentment no és el posicionament del

Partit Socialista anar a un enfrontament, o una confrontació

amb les Illes Canàries sinó tot el contrari, creim que hauríem de

juntar esforços amb les Illes Canàries per demanar que en el

model de finançament autonòmic hi hagués molt més plus per

la insularitat i creim que en aquesta línia hi estaríem d’acord.
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L’única cosa que hem posat de manifest en la competència

concreta de sanitat, sí que es va emprar el criteri de què per

qüestió d’insularitat per cada 5 euros que rebia Canàries en

rebien 1 les Illes Balears i sense haver de perjudicar les Illes

Canàries podríem intentar millorar les Illes Balears, sense cap

confrontació, sinó tot el contrari.

I després quant a les qüestions que vostè ha demanat del

Règim Especial de les Illes Balears, evidentment ja li dic per

endavant que tendrà tot el suport del Partit Socialista aquí per

acompanyar-lo allà on sigui per reivindicar el que sigui, és un

compromís del Partit Socialista, a més a nivell de programa

electoral, és un compromís que hem defensat sempre quan

estàvem en el Govern de les Illes Balears i que seguirem

defensant des de l’oposició i evidentment farem d’interlocutors

amb Madrid perquè aquesta llei pugui tenir un desplegament

que sense cap dubte beneficiarà a tots els ciutadans i ciutadanes

de les Illes Balears.

Només i acab Sr. President, vostè deia m’hagués agradat

més tenir com interlocutor un ministre del Partit Popular.

Recordar-li que els ministres del Partit Popular és qui ens varen

donar aquestes dues competències que ara ens queixem de què

vénen mal dotades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula per tancar

aquest torn el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que hi ha un petit

caire polític en la seva intervenció, jo crec que el Partit Popular

i el Govern de les Illes Balears sí que va dir abans del 14 de

març i en un escenari, com dèiem abans, en aquells moments

probable, és a dir, no era en pla demagògic que demanaríem la

millora del finançament de sanitat i educació, m’estic referint

al debat de l’estat de la comunitat, ho vaig dir també en el debat

de pressuposts, ho va dir el President en el Club Siglo XXI, a

l’entrega de Premis Ramon Llull. És a dir, sí que es va dir i no

és un canvi després del 14 de març. És una puntualització.

Vostè insisteix molt en el tema de les competències mal

dotades. Jo he fet referència a numeracions, números de les

dotacions de les situacions que es varen rebre. Però vull dir i

deixar molt clar que allò que estam demanant ara no estam

partint de dir allò que demanam, (...) és que les dotem bé o

distint, les acceptam perquè no pot ser d’altra forma i allò que

estam fent és treballar en l’actualització de població. És a dir,

jo don unes xifres i no estic condicionant en absolut el tema de

si estan mal dotades o no, aquí no m’he pronunciat, sinó que he

donat unes xifres i allò que estic dient és que creim que tenim

mecanismes per actualització de població, sense tocar la xifra

base, la xifra de partida de la transferència, no la tocam. 

És a dir, amb els estudis que estam fent i crec que coincidim

en aquesta política sinó per actualització de població. Insistir

que en altres casos, en altres comunitats autònomes ens hagués

ajudat aquestes regles a favor, aquí per increments de població,

pel tema d’immigració, pel tema de la insularitat, el tema de les

residències, dels desplaçats, etcètera, ens ha agreujat la

situació, enlloc de solucionar-ho s’ha agreujat. És a dir, això

que quedi clar i mantenim..., és a dir, hem parlat de si hem de

parlar de dèficit històric ho tractaríem a part perquè jo crec que

tot es pot estudiar, però hem d’anar passa a passa i sobretot

respectant el marc legal perquè és la forma més ràpida

d’avançar. Aquest punt sí que el volia puntualitzar.

He dit que vostè tenia una intervenció de caire polític i em

sap greu dir aquestes paraules, però en general la sessió ha

transcorregut i jo em congratul..., així com vostè està fent

aquestes acusacions al Partit Popular, jo podria acusar al Partit

Socialista (...), jo podria fer referència aquí al Partit Socialista

que si nosaltres estam dient que en el 2002 ja s’estaven donant

aquests increments de població del 3% per què no es va fer? I

podria fer també demagògia d’aquest tipus, a veure si era per

victimisme. Però no és el to adequat, si nosaltres deim que en

el 2002 ja s’estava donant aquest diferencial del 3%, per què no

es varen posar en marxa els mecanismes dins del Govern

balear, que en aquell moment estava governat pel pacte de

progrés? En fi, també és una anàlisi que hem de fer, o en a

principi del 2003 quan es veien aquestes xifres electoralment

era millor ajornar el tema, no ho sé. Seria entrar en un caire que

jo crec que no és l’adequat en el to general i per això

simplement...

Evidentment en el tema de la insularitat la coincidència és

total, és a dir, no és via enfrontament amb Canàries i que és via

incrementar el fons d’insularitat i amb un propi pacte amb

Canàries. Aquí sí que coincidim totalment i crec que en aquesta

línia hem de treballar perquè tengui el pes que correspon a la

insularitat en aquest tema, per evidentment allò que deim, un

hospital a Formentera, un hospital a Eivissa, a Maó, hi ha

d’haver uns millors serveis que tal vegada li correspondrien per

població, és un dret social indiscutible. És a dir, no podem

contar per paràmetres de població, si no que hi ha d’haver uns

correctius perquè la discontinuïtat territorial no (...), és a dir,

augmentar aquest pes de la insularitat dins la ponderació crec

que és un objectiu allà on coincidim totalment.

I agrair la colAlaboració que ha tornat oferir pel tema del

REB. És a dir, quan sigui necessari ja ens posarem en contacte.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar Oliver per

un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc des del Partit Popular volem agrair les explicacions

del Sr. Conseller. I dir també en primer lloc que el Grup

Parlamentari Popular vàrem demanar la constitució d’aquesta

comissió no permanent i ho vàrem fer fidels en el nostre

compromís. El Sr. Conseller ja ho ha dit, però jo crec que és

important repetir-ho una vegada més perquè va ser en el debat

de la comunitat del 2003 quan el President del Govern, el

President Jaume Matas, va dir públicament i va manifestar que

després de les eleccions generals del 2004 plantejaria al Govern

central, fos del color que fos, després de les eleccions del 2004,
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precisament la revisió del finançament d’aquestes dues

competències, educació i sanitat. 

És així idò que complim aquest compromís i el plantejam

allà on pensam que és millor i és dins el Parlament perquè

d’aquesta manera possibilitam que tots els grups parlamentaris

puguin opinar, puguin solAlicitar tota aquella informació que

trobin adient al Govern i d’aquesta manera intentar treure un

consens el més ample possible, esperem que sigui un consens

per unanimitat perquè en definitiva allò que es tracta és

important, no només per a aquest moment sinó també per al

futur de la nostra comunitat.

Jo he de dir que estic bàsicament d’acord en el plantejament

que ha fet el Sr. Conseller i a més a més crec que tots els grups

parlamentaris hi estarem d’acord i que en el tema del

finançament de la nostra comunitat hi ha un problema que és el

dèficit històric, el dèficit que venim arrossegant, no només en

aquestes dues competències que revisarem dins aquesta

comissió, sinó en totes les competències que s’han transferit a

la nostra comunitat, no de bades idò el sistema de finançament

es basa en el cost efectiu i clar, si allò que hi ha en aquest

moment és poc es transfereix. D’aquí idò que és tal vegada el

sistema de finançament allò que per ventura s’hauria de revisar,

però és clar, això serà debat d’aquesta comissió, però aquesta

comissió específicament està demanda i està constituïda per

revisar el finançament d’aquestes dues competències. Això no

vol dir que no puguem entrar dins aquests altres temes i clar

temes com puguin ser l’equiparació, per exemple del personal

transferit amb l’equiparació del personal de la comunitat per

allò que és el cost insular, ja pot afectar molt dins allò que

podríem parlar d’aquest dèficit històric per exemple.

Miri, Sr. Conseller, jo crec que ens ha explicat com han

anat evolucionant aquests indicadors econòmics, com s’han

transformat aquestes factors que influeixen dins la xifra final

del finançament, temes com la població i que a més la pròpia

Llei de transferències ja preveu que si es donen aquestes

circumstàncies és motiu per poder revisar aquest transferència

en referència al seu finançament.

Jo crec i esper Sr. Conseller, que la comissió li solAlicitarà

moltíssima documentació, esper que vostè ens la pugui aportar

i tenc també el convenciment que en aquest clima en que s’ha

produït aquesta primera compareixença, esper idò del consens

de tots els grups parlamentaris per poder arribar, i valgui la

redundància, a un text consensuat que sigui bo de cara al futur

del finançament de la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula per donar resposta

a les observacions del Sr. Oliver Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltíssimes gràcies al portaveu del Partit Popular, jo crec

que ha comprès perfectament la intenció constructiva de la

comissió i de la meva intervenció. I no li càpiga cap dubte que

la documentació que necessiti, estarem a disposició de la

comissió perquè creim que entre tots la podem enriquir. Torn

insistir, crec que en aquesta comissió a part dels polítics han de

passar-hi membres de la societat civil que coneixen aquest tema

i experts en temes de finançament autonòmic. És a dir, que en

aquest sentit la total colAlaboració perquè aportem noves

persones i documents que creguin oportuns el portaveu del

Partit Popular i tota la comissió.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, senyores i senyors diputats.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda agrair

la presència del conseller i dels seus acompanyants.

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