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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i

en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Miquel Munar.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Sí Sr. President, Andreu Bosch substitueix Aina Calvo.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Quetglas.

Compareixença RGE núm. 3206/04, solAlicitada, amb

urgència, pel Govern de les Illes Balears, del Conseller

d'Educació i Cultura, per tal d'explicar la situació actual

del finançament de la transferència de la competència en

matèria d'educació.

EL SR. PRESIDENT:

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

relatiu a la compareixença RGE núm. 3206/04 presentada pel

Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual solAlicita la

compareixença urgent del conseller d’Educació i Cultura per tal

d’explicar la situació actual del finançament de les

transferències de les competències en matèria d’educació.

Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura Sr. Francesc

Fiol i Amengual, acompanyat del Sr. Rafel Bosch, director

general de Planificació i Centres; Sebastià Barceló, Cap de

Gabinet i Sebastià Vanrell, Secretari General.

Té la paraula l’Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual per fer

l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyores diputats.

M’agradaria començar llegint una cita que és la següent: “crec

que les dues grans batalles que nosaltres hem d’afrontar i

almanco des del nostre Govern i des del nostre partit jo ho vull

tornar a anunciar i vull reincidir en aquesta qüestió, després de

les eleccions del mes de març, de les eleccions generals de

l’Estat,  el Govern d’aquesta comunitat autònoma té

l’obligació, la responsabilitat i tendrà l’objectiu de plantejar

aquestes dues reivindicacions davant l’Estat, que el

finançament de l’educació en base a la població i al fons

d’anivellació i finançament del sistema de sanitat bàsicament

en base als desplaçats europeus, etcètera, que atenem aquí

sense tenir doblers per poder-los atendre”. Aquest és un

paràgraf de la intervenció del President de la comunitat

autònoma, els dies 7, 8 i 9 d’octubre del 2003 en el debat sobre

l’estat de la comunitat. 

Iniciï la meva intervenció amb ell per subratllar la convicció

dins el propi Govern que el refinançament dels sistemes

d’educació i de sanitat no és una qüestió que sorgeixi d’un

escenari polític posterior a les eleccions de març, sinó que és

una convicció i un absolut compromís que emergeix abans de

què es produeixin unes eleccions generals que poden canviar un

escenari polític. Per tant, defuig de qualsevol plantejament

d’oportunisme i neix d’una convicció profunda de què el

sistema en aquests moments és insostenible. Encara que un

tendria la temptació de parlar de sanitat, perquè ha estat en

aquestes responsabilitats i sempre té una opinió pròpia, la meva

obligació avui és parlar d’educació i intentaré fer-ho d’una

forma resumida, esper que no molt llarga i esper que

comprensible. Ho faré també, crec que és allò que correspon,

seguint el solc de la intervenció del conseller d’Hisenda del

passat 3 de juny de 2004, que em sembla que va marcar un

poquet les fites i jo crec que molt encertadament a més i la

situació global que hi ha en aquestes moments en el món de

l’educació i en els costos, sobretot, que és d’allò que crec que

hem de parlar i dels elements que causen les desviacions que

patim. 

Jo crec que va parlar de diverses coses, el conseller, i

essencialment va xerrar de variació de població, d’evolució de

la població. Va xerrar de necessitat de millorar les

infraestruc tures que tenim, d’actualitzar aquestes

infraestructures. Va parlar de l’escolarització d’alumnes

estrangers. I va parlar dels increments, per tant reflex de tot

l’anterior, poblacions d’unes mitjanes d’un 4% aquests darrers

anys. I va concloure, després de fer una anàlisi de la situació

pressupostària any per any i en la qual jo m’aturaré en algun

moment perquè hi ha qüestions rellevants que val la pena

subratllar i conèixer, va acabar concloent que considerava, com

consider jo, que aquesta comunitat es troba dins la situació

prevista dins l’article 67 de la Llei 21/2001 i que permet

acollir-se al fons d’anivellació perquè es supera en tres punts la

mitjana de l’Estat en període de 3 anys.

Per tant, des d’aquest escenari de conjunt intentaré aportar

algunes dades que poden ser interessants per a les senyores i

senyors diputats i els pot contribuir a aclarir alguns dubtes. Jo

duc una documentació que no empraré tota, però que en un

moment determinat pot ser d’interès i si m’ho demanen jo els

faré, en torn de rèpliques, les explicacions que pugui, també

m’acompanyen ilAlustres colAlaboradors i que amb millor criteri

que jo, si hi ha algun dubte, podran explicar-se.

És molt important, ho va dir el conseller, però a mi em

sembla extraordinàriament important tornar uns moments

damunt el finançament, damunt els números reals, damunt les

diferències de crèdit inicials, de tancament i damunt els

diferencials que això ha anat generat progressivament perquè

si els primers anys suportàvem uns diferencials negatius

sempre, respecte al conjunt del finançament, però suportables

en termes estructurals d’allò que és l’economia de la comunitat

autònoma. En aquests moments estam en una situació molt

distinta i a més, s’ha vengut fent un plantejament..., l’ha vengut

fent un poc tothom, no crec que sigui exclusiva de cap Govern

en realitat, però s’ha vengut fent una petita ficció que és

pressupostar per a l’any següent menys d’allò que s’ha liquidat

l’any anterior. Clar això és una forma d’enganyar-nos i jo

suggeresc com una de les mesures que s’haurien d’impulsar,
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intentar anar a les realitats financeres de la nostra comunitat,

intentar ajustar allò que es pressuposta en els costos reals, a

més patim, avui està damunt la taula el problema del gasoil,

però és que és un problema que els transportistes escolars estan

dient, “escolti resulta que la benzina ha pujat de tal manera que

el pressupost que tenim no ens arriba i no tenim beneficis”. Per

tant, volen, amb tota raó, renegociar el finançament que tenim

en aquest aspecte. I com aquesta qüestió en sorgirien 100

exemples.

El primer any vàrem tenir un dèficit de 15 milions d’euros,

que era una cosa estructuralment suportable. Havíem tancat

amb 310 milions i en vàrem pressupostar 320 per a l’any

següent. Per tant, va ser tal vegada l’únic any que es va pensar

en pressupostar un poc més..., no l’any següent també. L’any

següent vàrem tenir un dèficit de 40 milions d’euros, havíem

tancat amb 360 milions i en vàrem pressupostar 365. L’any

2000 vàrem tancar a 399 milions d’euros, amb un dèficit ja de

34 milions, però l’any següent contra els 399 que havíem

gastat, només en pressupostàrem 379, per tant, la desviació va

ser més gran perquè tancàrem amb 68 i busques milions

d’euros de dèficit. I l’any subsegüent enlloc de pressupostar

aquests 447 només en pressupostàrem 410, la qual cosa també

la bretxa dels costos es va anar ampliant, com era inevitable

que passés i ens situàrem en els 68 i busques milions d’euros.

L’any 2002, com dic, pressupostàrem 410 milions i tancàrem

en 496, amb un dèficit de 86 milions. I el 2003, que en comptes

del 496 milions que havíem gastat, només en pressupostàrem

435, clar ja varen tancar amb un dèficit de 111 milions d’euros

al final de l’any, el tancament de l’exercici que ja és una

quantitat, ja ho era l’any anterior notable, però que era un poc

considerable i que obliga a una reflexió que jo crec que

hauríem d’impulsar i intentar aproximar els pressuposts que es

presenten a la realitat dels costos que es tenen.

Hi ha algunes qüestions que s’han de subratllar perquè no

es tracta, crec jo en termes generals, d’una mala gestió, ni de la

creació de despeses inútils, ni superflus. Hi ha uns components

determinats del capítols de despeses que té una evolució

tremenda. El capítol 1 per exemple té una evolució

espectacular, per l’increment de professors necessaris per

atendre la demanda d’escolarització, no hi ha obvietat, acollit-

nos també a unes ràtios que també a mesura que s’ha anat

aplicant les lleis també s’han anat convertint en més

restrictives, per tant, amb necessitat de més recursos, de més

aules. I també per l’aprovació de determinats acords retributius

que són justs naturalment i que formen part d’allò que és

desitjable, que els sous dels ensenyants estiguin amb unes

condicions, si no m’equivoc, mitjanes tirant a altes en el

conjunt de l’Estat en aquests moments, dignes per tant, però

que això ha exigit que s’ha anat fent un esforç. Clar el capítol

1 té una evolució i passa de 6 milions d’euros l’any 98 a 193

l’any 99, a 217 l’any 2000, a 228, a 243, a 260... i ja en uns

volums importants.

De la mateixa manera també té un comportament evolutiu

important el capítol 4, allà on s’inclouen les transferències als

centres concertats. És a dir, tot el finançament de l’escola

concertada no va en el capítol 1, sinó que va en el capítol 4, la

qual cosa, corregiu-me si m’equivoc, però els tres mòduls que

composen allò que és la concertació provenen tots del capítol

4. Per tant, l’evolució del capítol 4 d’aquest pressupost

successivament també és molt important i molt rellevant, es

passa de 27 milions d’euros en un inici a 92, a 103, a 109, a

121 i a 127 milions d’euros el darrer exercici. Per tant, també

amb un comportament, en el darrer cas a més incloem ja el

pacte d’homologació retributiva de professors del sector

concertat i que era una qüestió que estava pendent i era una

qüestió que ja existia, ja estava prevista, però que no s’havia

pogut aplicar.

Clar, aquests indicadors ens suggereixen també uns motius,

dels quals jo hi voldria fer, encara que sigui un petit i ràpid

comentari. Un creixement de la població, com deia el conseller

d’Hisenda l’altre dia, jo vull destacar aquest creixement de la

població. L’any 1750, que és el primer cens que es coneix de

les Illes Balears érem 154.380 persones, eren, no érem. L’any

2003 ja estam en 947.361 persones. Una evolució tremenda,

amb uns ritmes de creixement que si en el segle passat i durant

tot el segle passat es varen moure en uns percentatges d’un 1,

d’un 0,3, d’un 0,7; els dos darrers anys es mouen en un

percentatge del 2,3; de 3,9 i que són realment importants en

temes globals. Per tant, els analistes que fan projeccions de

població adverteixen d’aquests corba creixent a la qual ens

trobam. I les projeccions demogràfiques més moderades,

segons els meus coneixements, per ventura hi ha altres dades a

contrastar, però dels que jo dispòs en aquests moments,

evolucionen fins l’any 2010 de 947.000 habitants a 1.194.003

habitants, com a xifra provocada primer pels naixements i

després per unes migracions més o menys establertes i després

per una estimació de migració estrangeres. Per tant, ens surten

uns percentatges molt rellevants. Clar, això té una repercussió

òbvia, immediata i inevitable en el món de l’escolarització i en

el món de l’ensenyament. 

Si miram l’evolució d’alumnes, jo tenc aquí una gràfica

molt ilAlustrativa, evolució del nombre d’alumnes matriculats a

ensenyances no universitàries a Balears i a Espanya. No donaré

números, però la corba és prou ilAlustrativa, la corba vermella

que està a baix és l’evolució que ha seguit Espanya la població

escolar i la corba blava és la de les Illes Balears. Aquí no poden

veure els números perquè són molt petits, però això és l’any

2002..., és a dir, l’evolució que és sempre de creixement, l’any

2002 i 2003 i el 2004 també serà així, tenen un creixement molt

notable respecte en el seu propi creixement, ja no respecte a la

(...) que després també explicaré, sinó respecte en el seu propi

creixement. Clar, aquestes són dades que poden anar

completades amb altres informacions, però que per ventura no

és tant rellevant com la que he donat, que aquesta sí resumeix

el conjunt del problema.

Clar, si traslladam la pròpia dinàmica de la informació que

té el ministeri i veiéssim el que ha estat l’evolució de l’alumnat,

el percentatge de variació de l’alumnat d’ensenyances escolars

aquesta darrera dècada, 93,94-2003,2004 són fonts del propi

Ministeri d’Educació, Ciència i Esports. I si llevam l’altre únic

indicador que està per damunt de zero de creixement que és

Melilla, amb un 16% que el descartarem perquè és una ciutat,

una població reduïda i romp tota l’estadística, l’única comunitat

que està per damunt aquesta dècada del creixement de zero, són

amb un 1,4 les Illes Balears. Tot els que estan al costat esquerra

d’aquesta gràfica són decreixements, bé Melilla ja he dit que no

el contava, l’únic que està per damunt són les Illes Balears, la

resta queda a l’altre costat. És a dir, tenen un creixement
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negatiu. En el cas més apreciable que seria Astúries té un

decreixement en una dècada d’un 33,9% de la seva població

escolar i la mitjana d’Espanya, que està en groc, és d’un 14,1

de decreixement en 10 anys. La qual cosa comparat amb l’1,4

ens situa en un diferencial de 15 punts en 10 anys respecte la

mitjana de l’Estat. Jo crec que aquesta és una informació

important perquè clarifica quina ha estat l’evolució del país i

quina ha estat l’evolució de la nostra comunitat autònoma,

totalment contradictòria en allò que ha estat el conjunt de

l’Estat. Insistesc, Astúries -33, Galícia -27, Cantàbria -26 i així

successivament totes fins a 0 i ja en positiu només les Illes

Balears i el cas de Melilla.

Si volem tenir un altre indicador damunt els altres grans

problemes que ens genera la forta immigració és el percentatge

d’alumnat estranger. El percentatge d’alumnat estranger del

curs 2002-2003, en termes comparatius, situa a Madrid i les

Illes Balears pràcticament empatades amb un 8,7 i 8,9 a dalt de

tot de la gràfica que els mostraré i que és aquesta d’aquí. A dalt

de tot està la comunitat de Madrid i Illes Balears, participació

del 8,7% i 8,9% d’alumnes que es tenen estrangers. Clar, aquí

hi ha Galícia 1,4; Extremadura 1,4; Astúries 1,9; la mitjana

d’Espanya 4,5. Per tant, nosaltres tenim el doble, Madrid i

Balears, i a un poc més de distància ja vendria Navarra i altres

comunitats. Per tant, ens situam al doble que la mitjana de

l’Estat. El component, no se li escapa a ningú, d’alumnes

estrangers implica més atenció pedagògica, unes necessitats

educatives característiques de gent que ve de fora, amb tot un

seguit de problemes lligats moltes vegades a les

desestructuració, dificultats familiars, a la pobresa, a la

marginació, dificultats pel desconeixement de l’idioma,

problemes interculturals que es produeixen dins els centres, a

vegades problemes de violència, un plus de dedicació dels

mestres a aquestes necessitats i atenció a aquestes situacions

que fan que per tant, sigui un cost afegit en realitat. 

I en realitat si suméssim l’evolució real que hem tengut,

això és una dada que m’han passat avui matí mateix i crec que

és exactament així, si suméssim l’evolució real d’alumnes de

formació obligatòria durant aquests darrers 4 anys ens situam

en un creixement real de 8.887 alumnes. Creixement real i que

això si ho dividim per les ràtios que ens indica el ministeri, la

normativa en definitiva, la LOGSE, ens generaria la necessitat

real d’11 colAlegis públics, 2 IES i també un increment en les

concertacions. És a dir, si dividim aquest increment per les

ràtios que ens obliguen ens suposaria una inversió només en

necessitats ineludibles, que estimen els tècnics de la casa,

aproximadament en 100 milions d’euros d’infraestructures

necessàries per atendre aquest creixement respecte a aquests

darrers 4 anys.

A la vista d’aquesta situació també, com saben vostès, però

crec que val la pena avui fer-ne un comentari. El Govern de les

Illes Balears, mitjançant el Decret 4/2004, de 16 de gener en el

BOIB núm. 13 va publicar la creació de l’Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius, que té l’objectiu de

generar infraestructures amb una certa urgència i amb una certa

velocitat, seguint naturalment els principis de legalitat, de lliure

concurrència i les normatives d’obligat compliment, però sent

capaç de generar una velocitat de creació per poder estabilitzar,

si és possible, la situació i donar atenció a la demanda. En

aquest sentit vull dir que el pressupost de l’any 2004

s’aproximen els 11 milions d’euros els que tendrà aquest

institut i això inclou naturalment també manteniment. És a dir,

construcció, conservació i manteniment, perquè el manteniment

d’aquests instituts passa a dependre de nosaltres.

Aquest pla, que ja va ser presentat en el seu moment en

aquesta mateixa sala, pretén una sèrie d’inversions que en el

seu conjunt suposaran 210 milions d’euros en el període 2004-

2011 i naturalment periodifica, ja ho vaig explicar aquí, avui

només faig un petit recordatori, implica la construcció de tot un

seguit d’obres, algunes d’elles ja estan conveniades amb

ajuntaments i institucions i algunes altres per projectes

d’inversió que s’hauran d’anar licitant durant el pròxim temps.

Jo vull dir que el mes de juny vinent licitarem una quantitat

important d’obres, després si tenen interès en entrar en detall ja

hi entraré, però per ventura és innecessari en aquest moment.

Alguns es faran amb un concurs de projectes i algunes

pretenem que es faci conjuntament projecte i obra, en 4 o 5

casos concrets volem experimentar, com s’ha fet a altres

bandes, la licitació directe de projecte i obra per intentar també

guanyar uns mesos i també generar un petit estalvi, perquè això

al final també pot ser menys costós, també dins els límits i les

garanties que ens són obligades reconèixer.

Per tant, la pregunta un poc que jo venc a atendre aquí és...,

no crec que decebi ningú si jo no don una xifra d’allò que jo

crec que hagi de ser el finançament de l’educació. Jo pos els

elements, que és allò que jo crec que s’espera en aquesta

comissió, faig unes valoracions globals, m’imagín que a un

nivell més tècnic persones més capacitades a nivell d’hisenda

i tal, seran capaços en un moment determinat d’establir, el dia

que s’hagi d’obrir una negociació, les quantitats globals perquè

evidentment jo consider que no només la despesa corrent

mereix ser finançada, quan estam xerrant de grans inversions en

infraestructures, al final estam xerrant de grans necessitats, no

estam xerrant de res que sigui de l’altre món. És a dir, al final

tampoc feim grans floritures perquè al final construïm escoles,

instituts, conservatoris, en aquest moment pens en el

Conservatori d’Eivissa que és una obra molt important i pens

amb alguna reforma molt rellevant en l’ampliació del

Conservatori de Palma, que és un vell projecte que intentarem

impulsar aquests anys. Però tot això són necessitats de la nostra

societat i que naturalment mereixen un finançament. Allò que

és obvi és que aquells 40.800 milions de pessetes inicials i que

han tengut una evolució durant aquests darrers anys queden de

totes maneres, quedarien fins i tot actualitzats, absolutament

curts respecte a les necessitats reals i materials que tenim en

aquests moments.

Per tant, el camí que nosaltres volem obrir, o un dels camins

que s’havia explorat, jo crec que no és l’únic, és el que

anunciava el conseller l’altre dia i que jo vull donar-li suport

amb la meva intervenció i és la captació de fons provinents de

l’aplicació de les assignacions d’anivellació dels serveis públics

fonamentals per a l’educació i per a sanitat. En concret l’article

67 que permet l’afectació del nivell de prestació del servei

públic d’educació, quan l’increment del nombre d’alumnes

d’ensenyament obligatori a la comunitat autònoma entre un any

i el següent, en termes percentuals, sigui superior en més de 3

punts a l’increment percentual de la mitjana nacional. En

definitiva, si creixem cada any durant 3 anys més de 3 punts

respecte la mitjana nacional. 
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Jo crec que nosaltres complim aquest objectiu, crec que

estadísticament som capaços de complir aquest objectiu, però

complir aquest objectiu només és complir la primera passa

perquè complir aquest objectiu, que insistesc el complim,

l’única cosa que fa és habilitar-nos per obrir una negociació

bilateral amb l’Administració de l’Estat, no ens dóna

expressament cap dret, és a dir, no diu la llei: “a aquells que els

passi això tendran dret a un percentatge d’un determinat

recurs”. La llei no diu això, diu que els que es trobin en aquesta

situació tendran dret a obrir una negociació bilateral i a ser

escoltats perquè la seva situació fa pensar que si la mitjana de

l’Estat va per un camí i hi ha una desviació successiva,

percentual de tres punts durant 3 anys és que hi ha una

desviació real molt potent respecte la mitjana de l’Estat i que

justifica per tant, dotar de més recursos, de més doblers a

aquesta comunitat. Bé nosaltres estam dins aquesta situació,

això està demostrat en termes matemàtics i en termes

comptables, si es pot dir així. Per tant, crec que en aquest

moment la nostra comunitat està en disposició d’explicar això.

Comptam també i esperam que a partir de l’any que ve

l’educació infantil s’afegeixi al finançament de l’Estat, perquè

així s’ha dit que es faria per a totes les comunitats autònomes,

perquè aquest és un dels aspectes de la LOCE que ha quedat en

vigor. Per tant, en qualsevol cas el Decret d’ajornament de

l’entrada en vigor de la LOCE ha respectat l’aplicació d’aquest

principi i de la gratuïtat. Per tant, nosaltres per ventura podríem

reclamar, però segurament amb poca fortuna, tot allò que hem

vengut finançant perquè crèiem que ho havíem de finançar i

perquè crèiem que la llei algun dia establiria aquesta obligació,

com així ha estat. Però realment el més probable és que ens

diguin, bé això des del moment que és obligatori és quan l’Estat

ho finançarà i serà a partir, m’imagín de l’any que ve, segons

la meva opinió respecte a allò que és l’aplicació, ja molt

dificultosa, de la LOCE perquè té moltes qüestions que són

molt tècniques d’explicar.

En termes generals per tant, jo crec que tots els indicadors

que tenim, un creixement poblacional important, una població

estudiantil en evolució, en creixement. Unes obligacions d’unes

ràtios restrictives de limitacions de número d’alumnes per aula.

Totes aquestes qüestions..., unes millors retribucions dels

funcionaris públics que es dediquen al món de l’ensenyament,

com així s’ha anat fent, i era de justícia, progressivament i no

hi ha res a dir. Però clar ens situam en un escenari d’un dèficit

extraordinàriament gran, és a dir, si estic dient que vàrem

tancar el 2003 amb un dèficit de 111 milions d’euros, idò jo no

sé exactament amb quin dèficit tancarem enguany, però ens

podem imaginar que serà segurament superior, o similar a

aquesta quantitat. Per tant, això ha suposat un procés

d’acumulació deficitari de l’educació que justifica una revisió

immediata i l’obertura de les corresponents negociacions. Els

costos estructurals del sistema són coneguts, ja n’he explicat

alguns que a més estan sotmesos a variacions. Si feim més

centres haurem de contractar més professors, l’evolució dels

costos creixerà perquè aquests mateixos centres que construïm

amb aquesta inversió necessiten un manteniment, necessiten

dotar-se de personals, necessita netejar-se, necessita cuidar-se.

Per tant, la tendència, l’evolució de costos serà de creixement

sense cap dubte. 

Per tant, crec que tot aquest conjunt de coses són les que

han de venir a justificar, si més no, la necessitat de què es pugui

reavaluar a través dels fons d’anivellació, amb un pacte amb

l’Estat de caràcter bilateral. Jo crec que el plantejament que la

llei preveu és aquest. Després la dinàmica de negociacions que

hi hagi entre l’Estat i les comunitats per temes de finançament

ja és una qüestió de la qual jo no he d’opinar, això ja és una

qüestió més estratègica del conjunt del Govern i el President

tendrà la seva opinió, fins i tot el conjunt de la cambra

m’imagín que un moment o l’altre es posicionarà sobre totes

aquestes qüestions. Allò que és segur és que aquest apartat

concret del finançament està en un dèficit que comença a ser

preocupant i que necessita efectivament una revisió dels seus

costos.

Això són les qüestions que jo els volia plantejar i

naturalment qued a la disposició d’aquesta comissió per si puc

ampliar alguna informació, o aclarir algun concepte que no hagi

queda clar abastament. Em tenen aquí i també tenen els

colAlaboradors que amb millor criteri poden ilAlustrar les seves

senyories.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé procedeix ara a la suspensió de

la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió o si podem continuar?

Entenc que continuam la sessió. Per tant, per formular

preguntes o observacions tot seguit es procedeix a la

intervenció dels grups parlamentaris. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds intervé la diputada

Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies en primer lloc

i agrair la seva presència per tal de poder explicar quina és la

situació respecte al finançament de l’educació i quin és el

plantejament del Govern respecte aquesta qüestió tan

important. Dir per la nostra banda que la situació i l’anàlisi és

molt clar i en aquest sentit nosaltres sí que volem, tot i que

vostè ja ho ha esmentat, en aquesta comunitat la situació

respecte el finançament de l’educació és un fet històric, com a

mínim ve d’enrera, jo crec que a més és una qüestió que fins i

tot des del Govern i des del seu partit s’ha constatat que les

transferències que es varen fer en el seu moment ja varen ser

unes transferències mal dotades, que a més varen ser les pitjors

que es varen fer de totes les comunitats autònomes de l’Estat

espanyol. Per tant, arrossegam, vostè ho ha esmentat, un dèficit

històric que cada vegada s’incrementa més i per tant, cada

vegada hi ha més dificultats també, tenint en compte que la

situació va canviant. Jo crec que això és important perquè

creim que és un tema que ja s’hauria, si més no de resoldre com

a mínim d’intentar sobretot i en primer lloc acceptar aquesta

realitat, que és una realitat, com dic, ja des de les

transferències. I, per una altra banda, que, com que s’agreuja la

situació idò és necessari un finançament adequat i per tant
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evidentment tota aquella negociació que faci possible poder

rebre el que ens pertoca.

En segon lloc, també dir que tots sabem que el PIB és dels

més elevats, el de la comunitat autònoma de les illes, però

evidentment és un PIB que després no respon respecte del que

són els serveis bàsics per a la societat. I precisament, un dels

aspectes fonamentals, que és l’educació, idò precisament és allà

on hi ha un dèficit important que la veritat és que ja hem dit, i

vostè també, que realment necessita un treball important. Sap

perfectament que la mitjana general respecte dels habitants, i no

faré massa esment amb massa més dades, nosaltres, si la

mitjana general de l’Estat espanyol és de 359 euros per

habitant, a nosaltres, a les Illes Balears, és de 304 euros per

habitant; el mateix per a euros per professor o per alumnat, la

comunitat autònoma de les Illes Balears és sempre menor

respecte de la mitjana de la resta de l’Estat espanyol. Això

genera, evidentment, una situació, com dic, que ve d’enrera i

que s’agreuja més, perquè, com s’ha dit, creixem respecte de la

població escolar, un creixement que vostè a més ha explicitat

d’una manera molt clara i molt gràfica, que és que augmentam,

som la comunitat que més augmenta respecte del creixement de

població escolar i, a més, amb una població escolar que, en

molts casos, requereix d’una atenció, diríem, especialitzada o

com a mínim amb unes necessitats que no requereixen altres

escolars.

Per altra banda, també, jo voldria afegir que tenim una

situació de fracàs escolar dels més elevats de tot l’Estat. Això

és un tema que no (...) pel que fa a la qualitat educativa o la

qualitat de l’educació també s’ha de tenir en compte, perquè

això fa precisament la necessitat d’haver de fer més inversió en

educació per tal que la població de les Illes Balears no sigui de

les més si no analfabeta com a mínim amb els coneixements

bàsics menors de tot l’Estat espanyol i precisament allà on hi ha

menys universitaris de tota Espanya.

Dit això, que podríem coincidir supòs que plenament amb

l’anàlisi, nosaltres, el nostre grup compartim totalment la

necessitat de més recursos, com he dit, el que passa és que

creim que s’hauria de concretar més quins recursos; i crec que

en sentit qui ho ha de fer i qui ha d’aportar tots aquells estudis

i aspectes concrets seria, en aquest cas, l’administració, el

Govern, quins recursos concrets, quines quantitats i en quins

àmbits. Nosaltres creim que això és realment l’important, no és

tant demanar un finançament a nivell global que tots, com dic,

hi podem coincidir, sinó també concretar en aquells aspectes i

els recursos que són necessaris i allà on s’haurien de reorientar

i sempre anant a millorar el que nosaltres entenem que és

l’escola pública, tenint en compte que és allà on precisament hi

ha l’alumnat que té més dificultats. Creim que, almanco a la

primera intervenció que vostè ha fet, no ho ha concretat prou,

jo li demanaria si ho pot concretar més o si senzillament encara

ho estan estudiant, no ho sé, quines quantitats creuen que serien

necessàries i amb quins conceptes; i per tant, el nivell de

negociació que es podria dur a terme amb el Govern de l’Estat

idò a quins nivells, a quins àmbits i amb quines quantitats

podríem estar parlant.

Per tant, des del nostre grup, com dic, ens agradaria una

miqueta més de concreció; que amb l’anàlisi almanco crec que

podem coincidir respecte de la situació, però també voldríem

emfatitzar que és un tema històric, no és una qüestió que sigui

des de fa uns mesos, sinó que és un tema que hipoteca fins i tot

el finançament del Govern de les Illes Balears i per tant

requereix d’un esforç important per cercar solucions que

evidentment han de ser en colAlaboració amb l’administració

central i amb les administracions locals, i per tant creim que

s’ha de fer un esforç important, però sobretot un esforç, com

dic, de concreció i d’aclariment de cadascun d’aquests

conceptes i de quantitats, que creim que seria la millor manera

per anar esbrinant i concretant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Bé, l’Hble. Sr. Conseller pot

contestar globalment totes les preguntes o fer-ho a cadascun.

Globalment.

Globalment, per tant, pel grup parlamentari ...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Globalment, si no els importa..., a jo m’és igual, però bé,

per ventura és més àgil que sigui globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

intervé el diputat Sr. Pere Sampol, per un temps de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Començaré amb un matís, dir que la

declaració del president Matas que recordam en el darrer debat

de política general, no obeeix al canvi polític produït el passat

mes de març a les eleccions generals, sinó que s’origina amb la

nova situació política creada el 25 de maig, que el Partit

Popular assumeix el poder a les Illes Balears, i aquí hi ha un

canvi dràstic de postura respecte del finançament de l’educació

i de la sanitat. Perquè, jo aquí tenc el Diari de Sessions del dia

que l’anterior conseller d’Educació, el Sr. Pons, va presentar

una comunicació al Parlament, en la qual comparava la dotació

de les competències en educació entre les comunitats, per dir-

ho de qualque manera, del 143, que havíem rebut l’educació

amb el mateix bloc. I el faria posar vermell, encara més, si li

llegia algunes declaracions del Sr. Jaén Palacios que poc menys

que ridiculitzava aquest estudi.

Jo el refrescaré aquest estudi, perquè si la competència va

venir dotada crec que era amb 40.208 milions de pessetes l’any

98, i fèiem una comparació amb el que era la mitjana de

despesa a la resta de comunitats autònomes que varen rebre

educació amb aquest bloc, tenim, si comparam despesa per

habitant, Balears va rebre 50.482 pessetes, mitjana estatal

59.692, un 18% més. Si comparam per centres, ens va tocar

101 milions de pessetes per cada centre, mitjana estatal 121

milions per cada centre, un 19,8% més. Si comptam despeses

per alumne, 286.000 pessetes per alumne, mitjana estatal

330.000 pessetes per alumne, un 15,4% més. Si comparàvem

Producte Interior Brut, bé, aquí ja ens disparam, va suposar un
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1,6% del nostre Producte Interior Brut, la mitjana estatal un

2,7%.

Tenint en compte unes qüestions, que el cens que va servir

de base per a aquesta transferència, es va agafar el darrer, que

era del 91, quan el Padró, a 1 de gener del 98, ja era de prop de

90.000 habitants més; és a dir, el 91 eren 709.000 habitants, el

98 ja havíem passat a 796.000, és a dir que la nostra població

havia crescut un 12,3% i en el conjunt de les nou comunitats

autònomes, la població havia crescut un 1,9%. I no teníem en

compte ja que aleshores teníem 40.000 treballadors de

temporada, que una part dels quals, encara que sigui un temps,

ens duen els seus fills a escola, i ja no teníem el fort increment

de la immigració i no va contemplar la inversió, així com

Castella i Lleó, Extremadura, Castella-La Manxa, ja hi va haver

un bloc, per exemple Castella-La Manxa va rebre 6.000 milions

de pessetes per a inversió nova i no contemplava evidentment

les despeses de 3 a 6 anys en aquell moment, ni molt manco les

despeses de 0 a 3 anys que ara ja hi anam.

Per tant, és a dir, on vull anar a parar? Vull anar a parar

que, d’acord, el mecanisme, la cobertura jurídica per solAlicitar

la revisió del finançament d’educació i de la sanitat és l’article

15 de la nova Llei de finançament de les comunitats autònomes

de l’any 2002, per tant això ens permet obrir el meló de la

revisió del cost. Ara, llavors, els números en què ens hauríem

de basar, i li diré el mateix que li vaig dir ahir a la consellera de

Sanitat, el nostre objectiu hauria de ser equiparar-nos a la

mitjana estatal de despesa, aquest és l’objectiu; perquè, per

exemple, en sanitat encara és més espectacular, en sanitat

nosaltres tenim un dèficit anual de 400 euros per, què li diuen?,

usuari o persona que té dret a la prestació. Això és brutal, és a

dir, si multiplicam els 400 euros pel número de persones que

tenen dret a cobertura sanitària ens anam, per equiparar-nos a

la mitjana estatal necessitam augmentar 60.000 milions de

pessetes el finançament de la sanitat. Per tant, l’argument quin

ha de ser? Hem de ser com els altres, hem de poder gastar en

educació el mateix que gasten en el conjunt de l’Estat o per

alumnes o per habitant, el que sigui més convenient.

Però després hem de reivindicar la necessitat de nova

inversió. Pensin que la legislatura passada, ara parlaré de

memòria, però crec que es varen contractar obres per fer 402

noves unitats, devien ser una trentena d’instituts i una altra

trentena de centres de primària, ara no ho tenc aquí, però en

total crec que eren 402 noves unitats. I deguérem augmentar les

despeses de personal en 1.000 i busques de nous professors.

Vostè ha fet referència al creixement del capítol 1 i no, es pot

qüestionar si això era prioritari o no, però en conjunt res, no

discreparíem massa de les necessitats que hi havia. Per tant,

necessitat de nova inversió, atès el dèficit històric que tenim; és

a dir, el dèficit històric en el moment de rebre la competència

i comparant-nos amb els demés.

Llavors hem de fer la previsió d’increment de població, que

vostè ja l’ha feta, l’ha calculada, coincideix amb les projeccions

que varen fer des de la Direcció General d’Economia, que ens

situava l’any 2010 prop, no arribava bé, d’1.200.000 habitants.

I anam al ritme que vàrem preveure més o manco. I després el

professorat de suport per a la integració de la immigració.

És a dir, jo crec que aquestes quatre variables són les que

han de conformar la reivindicació i que ens hem de carregar

d’arguments. Hem de pensar que si la competència va venir, bé,

jo tenia 40.208 milions de pessetes, el conseller va dir 40.810,

bé, 40.000 i poc milions de pessetes, i hem tancat el 2003 amb

546 milions d’euros, és a dir, 91.000 milions de pessetes,

significa que hem crescut un 123%. Quan l’IPC, si feim una

projecció d’un 3, 3,5% anual, ens aniríem, com a màxim, a un

creixement d’un 25%. És a dir que estaríem, amb l’evolució de

l’IPC aquests 40.000 milions de pessetes s’haurien de convertir

en 60.000 milions i ja en gastam 91.000. Aquesta és la realitat,

per tant tenim un dèficit en pessetes constants, en pessetes del

2004 tenim un dèficit de més de 30.000 milions de pessetes en

educació. Hi afegim això de la sanitat i bé, estam fallits.

Bé, el que li vull dir és que per part del nostre grup tendrà

el suport, naturalment crec que, una vegada oberta la

negociació, amb la cobertura que ens dóna l’article 15, llavors

hem de plantejar totes aquestes qüestions. I reivindicant,

simplement, justícia, no privilegis, és a dir, simplement justícia.

I en el que puguem ajudar estarem al seu costat; hi hem estat

sempre nosaltres, governant aquí el Sr. Cañellas i allà el Sr.

González, governant aquí el Sr. Antich i allà el Sr. Aznar, crec

que ningú més pot dir això. Per tant, en això sí que feim dues

tires de puntades, estam per defensar els ciutadans de les Illes

Balears i esper que tothom faci el mateix sempre, en la situació

política que sigui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,

intervé el diputat Sr. Andreu Bosch, per un temps de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Conseller ha començat

la seva intervenció fent referència al Sr. Matas, president del

Partit Popular; jo també voldria fer referència a algunes

persones del Partit Popular, concretament referit al moment que

es varen fer les transferències, especialment al Sr. Antoni Rami,

conseller d’Economia i Hisenda del Govern en aquella època,

en una revista d’educació, del maig-juny del 97, feia aquestes

afirmacions: “Els nostres ciutadans poden tenir l’absoluta

tranquilAlitat que el Govern balear mai no acceptarà unes

transferències mal dotades”. Crec que parla per ell tot sol.

Després, a una altra afirmació, també deia: “El marc és més

favorable en aquests moments del que podia ser fa uns anys des

que tenim un nou Govern central”, del Partit Popular,

evidentment. Si aquell moment era una situació molt favorable,

realment no volem pensar què haurien estat les transferències

si no haguessin estat favorables els moments. Significatives

aquestes afirmacions de l’actitud del Partit Popular en aquella

època.

També volem fer memòria que el Reial Decret 1876/1997,

de 12 de desembre, de traspàs de funcions i serveis de

l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes

Balears en matèria d’ensenyament no universitari, varen ser

firmades per part del Govern central per Mariano Rajoy i pel

Govern autonòmic, per la Sra. Rosa Estaràs. Bé, podem

considerar que són anècdotes i en tot cas passam un poc a allò

més concret.
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Crec que convindria recordar unes dades del 97 en què la

despesa estimada per la Direcció Provincial en aquella època

era de 35 a 1.602 milions de pessetes d’aquella època,

comptant nòmines, centres concertats, transport, funcionament

de centres públics, equipaments i obres, inversions,

funcionament de Direcció Provincial, dietes, convenis, ajuts i

beques. En aquella època la despesa per alumne a les Illes

Balears eren de 255.082 pessetes, mentre que la despesa per

alumne en el territori MEC, que es deia en aquella època, eren

339.015,17. Per tant, tenint en compte açò, l’estimació de la

despesa en aquella època, de les illes en relació amb allò que,

la despesa que era del Ministeri, era de 47.317 milions de

pessetes. En aquell moment s’hi va afegir una previsió per al

desplegament de la LOGSE, més despesa per a normalització

lingüística, valorada en 20.393 milions de pessetes, i que, per

tant, en aquell moment, la previsió, comptant açò, hauria hagut

de ser de 995 milions de pessetes.

Es van fer l’any 2000, com esmentava el Sr. Sampol, uns

altres càlculs en base també a uns altres criteris, comparant les

darreres autonomies que van tenir les competències en

educació, referides, com també ha citat, a quantitat transferida

per habitant; en relació amb el Producte Interior Brut; per

centre escolar obert; per unitat de grup; per nombre d’alumnes

matriculats; per professor, etcètera; i que, comptant aquesta

mitjana era envoltant els 54.000 milions de pessetes. Si es

llevava la referència al producte interior brut, hauria estat de

48.000 i 50.000 aproximadament milions de pessetes.

Evidentment que s’han de tenir en compte totes aquestes

valoracions i les variacions de població, un criteri evidentment

a tenir en compte. Els alumnes estrangers, per suposat que

representen un cost afegit, especialment pel que representen

com alumnes amb necessitats educatives específiques, el

finançament de l’educació infantil i el fracàs escolar, com

també s’ha esmentat. Caldrà idò cercar quins són els criteris

més adients per fer una valoració raonable, solidària i de

justícia per a les nostres illes; jo crec que està prevista d’alguna

manera la compareixença d’experts, de persones implicades en

el món educatiu i per tant amb voluntat de consens podem

encertar amb la proposta més adient a presentar al Govern

central, a Madrid. Si s’acompleixen aquestes premisses de

raonabilitat, solidàries, de justícia per a les nostres illes, i

s’arriba a una proposta de consens, repetesc, si s’acompleixen

aquestes premisses, el Govern podrà comptar amb el suport del

Grup Parlamentari Socialista per reivindicar allò que és de

justícia per a les nostres Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosch. Pel Grup Parlamentari Popular intervé

el diputat Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vagi per

endavant idò el nostre agraïment a les explicacions que ha

donat el conseller Sr. Fiol, explicacions, per una altra part, que

han estat molt aclaridores. I jo he de començar dient-li, Sr.

Conseller, que m’ha deixat molt preocupat les seves

explicacions; m’ha deixat molt preocupat perquè, a més a més

que està clar que es donen les circumstàncies per poder

plantejar la revisió de l finançació, vostè ha explicat aquest

creixement que és superior al 3% de la població en edat escolar

a les nostres illes, en comparació amb la mitjana nacional; però

a més a més aquest gràfic que ens ha mostrat, on es veu que les

tendències cada vegada són més divergents i que aquesta

forquilla s’obri cada vegada més, és el que a mi m’ha deixat

molt preocupat, Sr. Conseller. Afegint-hi, a més a més, quan

ens ha explicat els dèficits que es produeixen any rera any; que,

a més a més, el pressupost en educació cada any augmenta,

però que també el dèficit cada any augmenta.

Jo crec idò que és urgentíssim plantejar aquesta

reivindicació que la pròpia Llei 21/2001, de finançament, ella

mateixa preveu, i per tant si es produeixen aquestes

circumstàncies que el Govern de la comunitat autònoma ho

pugui plantejar.

Jo crec, a més, Sr. Conseller, que també hi ha una mica de

dèficit estructural dins la finançació d’aquesta transferència. Ha

parlat vostè del fort increment que han sofert els capítols I i IV,

el IV és el que fa referència a la transferència de despesa dels

centres concertats, però sobretot el capítol I, que fa referència

lògicament a personal. I jo crec que aquí, deia, hi ha una mica

de dèficit estructural, bé, dèficit històric, quan tenim en compte

el que fa referència a l’equiparació del personal transferit amb

el personal propi, funcionari ja de la comunitat autònoma,

quant que fa referència al plus d’insularitat.

Bé, si aquest és un concepte que no es tenia dins el sistema

de la finançació és un altre tema, però jo entenc també que

encara que aquesta comissió no permanent sigui per plantejar

la necessitat i mirar d’arribar a posicionaments el més

consensuats possibles per plantejar aquesta, exigència no, però

també pot ser una exigència, per plantejar aquest problema al

Govern central, perquè ens pertoca idò aquesta revisió, deia

que tal vegada en aquesta comissió ens hauríem de plantejar

també poder començar a mirar si s’ha de fer una revisió del

sistema de finançació, perquè, ja sé que no és el motiu

d’aquesta comissió, però les coses s’han de començar a parlar

perquè quan s’arriba a aquestes revisions sempre enreden més.

Jo crec idò que aquí hi ha dues parts, una que és la revisió ja

urgentíssima, perquè aquesta tendència que ens ha mostrat el

Sr. Conseller fa que això sigui urgent, perquè si no es planteja

urgentíssim i es troba una solució ja urgent a aquest problema

cada vegada serà més insostenible.

Què ens toca, què no ens toca? Jo crec que aquí ningú ho

pot dir en aquests moments, és molt complicat poder saber

quina finançació i quin augment hem de tenir, no perquè hi hagi

un 3 o un 4 o un 5%, un 15%, crec que ha dit el Sr. Conseller,

de punts diferencials del total, vol dir que ens correspongui un

15% més de finançació. Això no és així, s’hauran de fer els

números i al final veurem què és el que ens pertoca.

Però, en definitiva, Sr. Conseller, jo esper que ens enviï tots

aquells documents i informes que li demanarem la comissió,

concretament el Partit Popular, el Grup Parlamentari Popular,

i en base a allò poder atracar posicionaments i en definitiva

poder fer una proposta a ser possible el més ajustada, perquè,

francament, Sr. Conseller, ho repetesc, m’ha deixat molt
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preocupat aquesta informació que vostè m’ha donat, però esper

que siguem capaços d’endreçar aquesta situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Ara, per contestar totes les preguntes i

observacions dels grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, és un recurs no vull dir fàcil,

però habitual, dir, com es diu a bou passat, que una

transferència ha estat mal finançada; naturalment hauríem de

contextualitzar el moment en què es va fer aquella

transferència, les opinions que es digueren en aquells moments

i les valoracions i la realitat d’aquell moment. Jo, una de les

gràfiques que els he mostrat és la potentíssima evolució de la

població aquests darrers quatre anys, amb una quantitat de

necessitats i de costs i de creixement de costs extraordinari, i

probablement imprevisible les persones que prenen les

decisions en aquell moment, algunes que venien constrenyides

per la pròpia llei, que no permetia fer les transferències en base

als PIB, la LOFCA prohibia expressament això, Sr. Sampol. És

que en el moment que feim un plantejament basat en el PIB és

que ens hem de posar en el context d’aquell moment, a veure

si era possible fer una transferència en base al PIB, i resulta que

no era possible, per tant jugam també amb un poquet, no vull

dir de trampa, però amb un plantejament un poquet no ajustat

al que era la realitat.

El Sr. Bosch s’ha permès fer un comentari respecte que qui

va firmar la transferència va ser el Rajoy i el Sr. Rami va dir,

ha citat textualment; jo podria citar el Sr. Crespí, de qui tenim

retalls aquí que va arribar a dir “El PSOE acepta un traspaso

educativo de 36.000 millones”, l’any 97. Bé, perquè en aquell

context d’aquell moment seria raonable, des del punt de vista

del seu company d’escó aquí, doncs que aquesta fos la

finançació. Un senador del PSOE es va escandalitzar dels

termes en què s’anava a produir la transferència a les Illes

Balears, un senyor amb nom i llinatges, no sé si encara ho és

(...) Martínez o, que Déu li conservi la vista, perquè va dir que

s’escandalitzava que s’aprovàs (...) per a la comunitat de

Balears un pressupost el cost efectiu incrementat en 11 punts,

què faríem amb la resta de les autonomies si li fèiem aquest

regal a les Illes Balears? És a dir, quan treim les coses de

context i ens anam a una realitat d’anys anteriors i tal, home jo

podria aquí parlar i no acabar de la transferència de sanitat, de

la qual sé qualque cosa i en la qual el govern del PSOE, del

pacte de progrés, millor dit, en aquesta comunitat autònoma hi

va tenir qualque cosa a dir; i jo conec ara els detalls de com

està la situació, qualque cosa a dir.

Bé, parlarem d’educació, però parlam d’educació,

efectivament, és un comentari colAlateral, però ha estat duit al

terreny precisament (...) el Sr. Sampol qui també ha parlat de

les grans dificultats que hi havia de la finançació de sanitat, que

és una transferència que feren vostès, encara que dins un

context d’una nova finançació, bé, això és així. Varen acceptar,

les coses són el que són i no el que ens agrada dir que són a un

moment determinat. Només aquests dos exemples, Sr. Bosch,

per contextualitzar que les persones que varen negociar aquella

transferència ho varen fer amb la millor intenció i amb el millor

esperit d’aconseguir el millor i el màxim possible per a les Illes

Balears, dins unes normatives i uns constrenyiments on el propi

STEI en aquells moments, fixava en 55.000 milions, qualque

cosa més del que deia el PSOE, però insuficient a la vista de

com han evolucionat les coses també.

Per tant, tenim molts de problemes, Sra. Rosselló, tenim

molts de problemes i naturalment que aquesta societat mereix

el millor en relació amb els seus esforços i la seva capacitat de

sacrifici i la seva productivitat. Jo crec que això,

conceptualment, hi hem d’estar d’acord, si no creim en això

estam perduts. El que passa és que llavors posar per escrit totes

aquestes coses, (...) d’una forma justa i distributiva pot ser més

difícil i més complicat, però jo crec que l’objectiu és correcte

que sigui aquest i jo ho compartesc sincerament.

Tenim altres problemes que vostè també ha plantejat, el

fracàs escolar, dificultats de tot tipus, integració de gent que ve

de fora que té unes necessitats educatives específiques que han

de ser ateses, ja ho he dit abans, però Sr. Bosch, i vostè ho ha

subratllat i jo també vull reconèixer que això és així.

Naturalment que, Sr. Sampol, hem de ser com els altres,

hem d’estar a la mitjana i hem d’aconseguir situar-nos a la

mitjana i hem de posar en marxa els mecanismes que ens

permetin obtenir el finançament per estar a la mitja i no ser

menys que els altres.

I efectivament jo coincidesc en moltes de les coses que

s’han dit perquè clar, fer càlculs damunt el dèficit que s’està

generant és xerrar de les evidències i de la veritat. I

efectivament tenim un creixement en aquest moment,

probablement és d’un 100% en valor constant d’allò que és el

finançament, la qual cosa..., vostè ha emprat la paraula fallida

i és molt aproximada..., no sé si l’ha emprada o som jo que l’he

pensada, però és molt aproximada a una situació financera en

la que ens trobam en aquests moments en l’educació. Cursos

insuficients, notablement insuficients per poder atendre la

quantitat de despeses. Hi ha conceptes que han anat creixent,

perquè jo crec que també és bo dir i no només veure la part

dolenta i dramàtica de les coses, el Sr. Sampol hi ha fet una

pinzellada, però jo crec que al fil d’allò que ha dit hi vull per

ventura insistir un poc. 

Efectivament que aquesta major despesa ha estat per tenir

millors recursos, més professors i per pagar millor als mestres

i per tenir més equips d’ajuda, de suport i d’assistència i per

tenir més bones infraestructures. Evidentment, és a dir, que la

nostra despesa per alumne és major, dedicam més doblers a

cada alumne que no hi dedicàvem fa 6 o 7 anys. Però clar, això

es pot veure a l’inrevés, és molt més costós? És dedicar més

recursos a cada alumne, s’ha de veure així. Per tant,... i aquí hi

ha hagut una evolució progressiva any per any des de l’any 98

i en aquest moment està situada en els 3.139,05 euros per

alumne. I això és un procés evolutiu que comença des de l’any

de la transferència, és a dir, s’han dedicat cada vegada més

recursos per a cada alumne. Però clar, això té un cost

efectivament, unes vegades per millorar les retribucions dels
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professors, altres per donar uns serveis de transport escolar, que

al principi no es donaven i la LOGSE obligava que es donessin

a determinades distàncies. Tot un seguit de coses que han

suposat millores en el conjunt de l’estructura del món educatiu,

per tant, han de ser vistes com una cosa positiva. 

Evidentment en aquests moments estam analitzant que tot

això genera una dificultat financera i jo estic amb tots vostès de

què hem de ser capaços d’aportar en aquesta cambra i en

aquesta comissió informació rellevant, estadística documental

que permeti l’elaboració d’un dictamen i per part dels tècnics,

que no em correspon a mi insistesc, una quantificació. Vostè

pretén Sra. Rosselló que jo aprofundeixi en una quantificació,

ho demana vàries vegades, però és que jo no puc fer una

quantificació perquè el propi sistema de finançament que hi ha

en aquests moments m’impedeix a mi fer una quantificació. Jo

l’única cosa que puc aportar són elements comptables i de

costos, els aport i els aportaré documentalment en aquesta

comissió i que expliquen amb què gastam i quines necessitats

tenim, fins i tot si m’apuren què necessitaríem per millorar i per

estar un poc més amunt. Tot això ho podem fer, però jo no

m’atrevesc a fer una quantificació.

Per acabar també, a part d’agrair al Sr. Gaspar Oliver el seu

suport, compartir la seva preocupació perquè efectivament els

índex poblacionals criden molt l’atenció i és veritat que la

forquilla es va obrint, jo he mostrat diverses estadístiques que

ara no repetiré, creixement de població d’estudiants,

creixement per tant, del conjunt de la població amb una

progressió certament accelerada. Un context de molts de nous

vinguts que això també té una part de gran riquesa, també el fet

que vengui gent d’altres cultures i d’altres països contribueix a

una interculturalitat i una interelació de la gent que no és

dolenta. També anem a veure coses positives que pot aportar

tot aquest fenomen, però també aporta costos i també aporta

equips d’ensenyament específic per a aquestes persones que

arriben, d’acolliment, problemes familiars, socials, ja ho he dit

abans i que tenen una repercussió al final dins els costos.

S’ha de repensar el sistema de finançament? Això és picar

molt alt, jo crec que per ventura sí, per ventura hem de cercar

un sistema que al final sigui més just perquè en realitat si

resulta que..., i faig una mínima incursió en el tema de la

sanitat, però és que és una transferència recent i ja tothom

accepta que està mal finançada, és que és recentíssima. Per tant,

aquí algunes coses estan fallant i tal vegada no només sigui el

tema poblacional, ens estam concentrant molt en el tema

poblacional i aquí tenim una estructura de costos que té unes

peculiaritats i que té unes característiques específiques que la

fan distinta.

Jo no crec que el problema sigui tant que aquesta

transferència quan va néixer fos mal dotada, jo crec que

nosaltres hem aportat, quan dic nosaltres em referesc als

diferents governs, a l’evolució de la comunitat, ha aportat

valors importants, l’educació infantil per exemple amb uns

costos reals de professorat, d’instalAlacions, totes aquestes

coses. El Sr. Sampol fins i tot hi afegeix el 0-3 anys, que és un

fet real que intentam embridar, però que és una cosa que

sobrepassa ja diàriament i en els municipis això es veu ben clar

i els batles te conten que la gent ve amb un infant de 4 o 5

mesos i el deixa a una guarderia i ja t’arreglaràs. És a dir, que

hi ha una dinàmica també d’ús progressiu, que mereixerà una

resposta i que té una vessant educativa molt potent, s’haurà de

regular i a més, ja hi ha una comissió que hi està treballant.

Crec que l’objectiu d’aquesta comissió certament ha de ser,

i així desig que sigui el món educatiu i per a aquesta finalitat

dedicarem els nostres esforços de fer arribar quanta

documentació se’ns demandi i tot allò que puguem contribuir

a donar més claredat als costos reals, ha de contribuir a poder

definir d’una vegada per totes quins serien els recursos que

s’haurien de captar a nivell d’Estat per posar-nos en una

situació de justícia distributiva, d’equitat. El Sr. Sampol ho ha

dit molt bé, jo hi estic completament d’acord, “no volem més

que justícia, no volem res que no ens correspongui, no volem

res que ho haguem de tenir”. Però naturalment tot això s’haurà

d’establir definitivament.

Crec que amb això responc en termes generals a les

qüestions plantejades.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, m’agradaria que em deixés intervenir, com a

mínim per un torn d’alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, en aplicació del Reglament té vostè 3 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Només és per aclarir una cita que he d’agrair al conseller

naturalment, que només acabar de prendre possessió ja s’ha

citat, li he d’agrair, però em permeti que completi allò que vaig

dir. Vostè ha dit una petita part i aquesta petita part ja l’havia

dita el Sr. Bosch. És a dir, el cost efectiu és allò que estava en

el pressupost general de l’Estat i nosaltres dèiem que el cost

efectiu era allò que ens conformàvem que se’ns donés. Però

també dèiem, això seria vàlid amb un sistema estable, en un

sistema en què s’està implantant una nova llei, jo no record ara

quin Diari de Sessions té davant...

(Remor de veus)

Però el Diario de Mallorca.... També és cert que en un

sistema en evolució que escolaritza 2 anys més obligatòriament,

etcètera, etcètera, això no està previst en el cost efectiu i per

tant, hi havia d’haver una altra cosa.

Només era aquest aclariment, la resta no em correspon a mi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida té la paraula la Sra. Rosselló.

 LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, seré breu. Que les

transferències varen ser dotades d’una manera insuficient jo

crec que és un fet i senzillament no emporta tornar enrera. Però
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nosaltres entenem que això és un fet que sempre s’hauria

d’haver negociat millor, això és una qüestió que tampoc no

tornarem enrera perquè tampoc no té massa sentit, però sí hem

de tenir en compte efectivament com ha anat la història i com

ha evolucionat la situació.

I si em permet jo també faré un incís, respecte a la

negociació de sanitat. Evidentment era una negociació del

tipus: “las lentejas, lo tomas o lo dejas”. Per tant, en aquests

temes jo no hi entraré, però el cert és que no hi havia, en el

nostre entendre i ja ho vàrem dir en el seu moment que les

transferències en educació no havien estat les que pertocarien

ser, en funció de com havia estat a la resta de les 9 comunitats

autònomes que es varen transferir. I comptant tan el que tocava

per mitjana general d’habitants, professors i alumnes,

evidentment nosaltres ens situàvem d’una manera inferior

respecte aquests conceptes. Però això és un problema que

evidentment vostè ja ho ha dit, jo crec que no emporta tornar

redundar-ho, ha evolucionat aquests darrers anys i també les

perspectives encara són d’evolucionar més, és a dir, que

l’augment de població escolar sigui major i tots els problemes

els quals hem fet esment també augmentin. Per tant, nosaltres

creim i li torn repetir, que estam absolutament en la línia

d’intentar que el finançament sigui el millor possible per poder

fer també una educació el millor possible i d’acord amb tot allò

que són les necessitats que tenim.

En segon lloc, evidentment no és més que dir una idea que

ja s’ha dit, però no es tracta de dir és que això són bones

paraules, és a dir, el tema de la balança fiscal aquí tots sabem

com està. Nosaltres tenim una situació que és allò que ens

pertoca, per tant, hem de demanar allò que ens toca com a

comunitat autònoma i en aquest sentit jo esper que aquesta

comissió el que pugui fer durant amb totes les compareixences

que hi pugui haver, tota la documentació que se’ns pugui

aportar, idò realment es concreti en aquests aspectes que jo

demanava i saber per tant, quines són les necessitats, amb quins

conceptes. Per tant, què és allò que realment fa necessari

augmentar el finançament.

Per tant i per acabar, nosaltres creim que aquesta comissió

farà una bona feina, esperam que puguem tenir tota la

documentació pertinent, ja li dic que no es tracta de res de

bones paraules sinó de conceptes clars, de saber exactament

quina situació hi ha i per tant, quines solucions hi pot haver a

nivell financer i d’altres. I a partir d’aquí fer un plantejament

que dugui d’una manera conjunta en aquesta comissió el poder

plantejar la necessitat del finançament que ha de tenir

l’educació i que si tots evidentment estam en l’ànim que és un

tema importantíssim, estic segura que la comissió podrà fer una

anàlisi més acurada i sobretot unes propostes concretes que en

aquest moment crec que encara queda molta feina per fer. Per

tant, esper que la comissió serveixi per aclarir molt més. Per

tant, tendrà el suport del nostre grup en tot allò que sigui

millorar el finançament de l’educació perquè sempre hem

considerat que és un aspecte fonamental per a l’educació dels

ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vagi per endavant les disculpes per

no haver anomenat correctament el grup al qual vostè pertany.

Esquerra Unida i Els Verds.

(Remor de veus)

Em sap greu eh? Li deman disculpes.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té

la paraula el Sr. Pere Sampol per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Esper que sobrin perquè estam

d’acord des de la discrepància més absoluta. Estam d’acord Sr.

Oliver en què hem de revisar el sistema de finançament, jo crec

que això és la mare de totes les batalles perquè clar, no és el

moment de parlar de sanitat, en parlàrem ahir, però

aparentment hi havia una millora molt important, jo estic

convençut que ens enganyaren a nosaltres i a totes les

comunitats autònomes perquè al final ells també tenien un

dèficit i el que fan transferint-ho a les comunitats autònomes és

traspassar el seu dèficit. Però clar, és que aquella aparent

millora de 18.000 milions, més la millora global del sistema,

fruit del nostre increment de població, llavors va ser retallat

amb el fons de suficiència i enguany hi aportam 34.000 milions

de pessetes. Aleshores el que havíem guanyat per una part, ho

vàrem perdre amb el fons de suficiència. I és aquí quan te

plantegen o ho prens, o ho deixes i com que al final pensàvem

que el sistema ens milloraria en 12-15.000 milions de pessetes

i en aquell moment ho agafàrem. Jo ja ho vaig dir ahir, dins el

Consell de Govern no hi votarem mai perquè les decisions eren

solidàries, però jo hagués votat i avui no tendríem sanitat i no

hauríem acceptat el sistema perquè ens han fet un vertader

“traje”.

Vostè pareix que dóna poca importància al dèficit històric.

Jo crec que el dèficit històric hem d’intentar quantificar-lo, és

a dir, reconec que no serveix per obrir la negociació, per obrir

la negociació només hi podem anar a través de l’increment de

població, però dins la negociació nosaltres hem d’argumentar

el dèficit històric. El problema és que vàrem ser els primers,

saps que vàrem frissar de firmar i després tots els que firmaren

darrera nosaltres, en qualsevol indicador que comparam ens

guanyaren, en habitants, en tal i jo ja li he dit, el PIB, si

haguéssim fet la transferència segons el PIB doblàvem. 

Hi ha un tema sobre el qual li volia fer una pregunta, he

estat pensant el temps que vostè feia la seva segona intervenció.

En el dèficit acumulat hem de tenir en compte que no hi ha les

inversions, les inversions les feim amb endeutament. És a dir,

vostès ara que han creat una empresa pública, l’anterior Govern

el que feia era fer convenis amb els ajuntaments i fèiem plans

10 o plans 15. Per tant, això ho anirem amortitzant i pagant

interessos durant tots aquests anys. Per tant, totes aquestes 400

noves unitats les devem i les anirem pagant en els successius

anys i per tant, això s’ha d’acumular en el dèficit. I la pregunta

que li volia fer és, a vostè i al Sr. Rami, quan ens han parlat del

dèficit en sanitat i en educació, si es refereixen a la liquidació

final, seria el dèficit comptable, és a dir, com ha quedat liquidat

amb les modificacions de crèdit, o si hauríem de calcular el

dèficit real que seria liquidació amb més factures dins el
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calaix? Perquè nosaltres n’hi posàvem de factures dins el

calaix, un any rera l’altre. És a dir, a més a més d’allò que

aconseguíem arrabassar al conseller d’Hisenda amb suplements

de crèdit, no ens bastaven i quedaven un parell de mils de

milions de pessetes dins el calaix. Això si és així el dèficit

encara és molt més.

Bé veritablement jo crec que la situació és tan dramàtica

com perquè tots els grups facem un plantejament i oblidem

situacions conjunturals, crec que tots hauríem de pensar i aquí

mir als companys que ara tenen la responsabilitat de governar

a Madrid. Hauríem de pensar que d’aquí 3 anys tornarem

governar i arreglar-nos la situació per d’aquí a 3 anys, aquest

hauria de ser el pensament. De la mateixa manera que vostès

haurien d’haver tengut, vostès senyors del Partit Popular, una

altra actitud la legislatura passada perquè el món gira i ara

pateixen un poc els problemes que varen generar per ser de

distint color polític.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat, gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula per un temps màxim de 5

minuts el Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres pensam que no ho hem de

plantejar en termes dramàtics, ho hem de plantejar en termes

reals i crec que aquí coincidim tots amb termes de justícia i de

realitat objectiva. Per tant, amb números damunt la taula i

números reals perquè aquest és el plantejament i crec que aquí

hi coincidiríem tots. Que varen venir mal dotades jo crec que

també hi coincidiríem la gran majoria de gent que avui estam

o rallam del món educatiu i crec que tampoc no n’hem de fer

massa problema d’aquest tema. És a dir, coincidim en què

varen venir mal dotades i per tant, punt i final i anem a parlar

d’allò que realment ens interessa com a dades objectives per

poder posar damunt la taula a Madrid.

Per tant, de sanitat crec que no n’hem de rallar i també va

comparèixer l’altre dia la consellera i per tant, tal vegada

alguns criteris sí que es podrien posar damunt la taula com a

criteris comuns, però crec que no és el cas. Sí hem de remarcar

per tant, aquells criteris tal vegada nous i que han sortit

respecte el moment en què es varen fer les transferències, com

és efectivament l’augment de població i serà per tant, un dels

elements importants que és aquell que ens permet avui dia

tornar a posar damunt la taula la negociació. Els temes que ja

s’han dit recurrents, els alumnes estrangers, efectivament jo

consideraria que és un valor que tenim avui en dia i per tant,

l’hem de reivindicar com a tal, però també és un criteri a

reivindicar a Madrid les necessitats que avui crea, especialment

a nivell lingüístic i cultural, de suport als alumnes nouvinguts.

El criteri del fracàs escolar jo crec que també és important

tenir-lo en compte, com una de les comunitats autònomes amb

un fracàs escolar més elevat. Per tant, també pensam que és un

element a tenir en compte. S’haurien d’analitzar els factors

estructurals que ens duen al fracàs escolar, no són només

quantificables a nivell econòmic de dotació pressupostària per

a educació, sinó com dic elements estructurals que van més

enllà de l’element estrictament educatiu. 

Per tant, no es pot posar tot dins el sac d’educació, sinó que

s’haurien de tenir en compte altres factors que afectarien a

altres conselleries i també efectivament el finançament

d’educació infantil que la LOCE no va preveure partida

pressupostària. Açò també s’ha de tenir en compte, malgrat sí

que hi ha el compromís del Govern socialista a Madrid de fer

front a aquest compromís. Efectivament el Decret de

paralització de la LOCE no li afecta i per tant, sí que com a tal

s’haurà de tenir en compte. I crec que en aquest sentit val la

pena ser justos i crec que el Sr. Conseller també així ho ha

reflectit.

Per tant, insistir que tampoc no és aquest el moment de fixar

una xifra, sinó que és el moment de fixar posició dels diferents

grups parlamentaris, reclamar tota aquella documentació que

ens pugui ser útil i objectiva per discutir entre els diferents

grups parlamentaris. Reclamar, com crec que així es farà, la

presència a la comissió d’experts en educació, tan a nivell

econòmic com a nivell de plantejaments perquè ens puguin

aportar índex també de valoracions i de discussió i esperar que

aquesta comissió pugui, amb tota aquesta documentació, amb

totes aquestes informacions, realment establir uns paràmetres

objectius de justícia social i de justícia comparativa també per

poder posar damunt la taula aquell finançament real i objectiu

que ens permeti demanar allò que com a comunitat autònoma

ens correspon.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Gaspar Oliver per un temps màxim de 5

minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Bé dir que jo no estic tan d’acord,

vull sortir al pas, perquè aquí s’ha dit que coincidim tots en què

les competències varen venir mal dotades. Bé jo pens que no és

així, que el sistema ve amb el cost efectiu, es transfereix allò

que hi ha, si hi ha poc es transfereix poc, això és així. Tots

hauríem volgut que hagués vengut més finançament. Però en

definitiva el tema jo crec que es planteja bàsicament per aquest

fort increment de la població que hem tengut a Balears respecte

la mitjana espanyola. 

És a dir, si hem de resoldre la problemàtica que suposa

aquest increment de més de 8.800 alumnes, crec que ha dit el

conseller, això suposa una despesa addicional molt elevada, no

només en infraestructures sinó en allò que fa referència a la

contractació de nou personal docent i un dels aspectes que crec

que també ha influït dins aquest dèficit que ha explicat el

conseller, és precisament el cost d’insularitat i allò que és

l’homologació. Jo crec idò que aquí també s’hauria de fer un

esforç important i via REB intentar solucionar aquest problema

que tenim, no dins un nou sistema de finançament, que jo ho he

dit que s’hagi de revisar. Però sí que seria bo començar a parlar

del sistema actual de finançament de cara a un futur, perquè
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clar els sistemes no duren tota la vida, que jo sàpiga ja hi ha

hagut 3 sistemes nous de finançament, 3 acords i 3 fórmules de

finançament. I això era un poc el que jo volia dir.

Per tant, insistesc en el mateix, crec que és urgentíssim i jo

em deman a veure si és el moment ara o no s’hagués pogut

plantejar abans, no ho sé, a veure si ja s’hagués pogut plantejar

aquesta revisió del finançament. Si no es va poder plantejar

abans, mala sort, però si ara podem crec que és urgentíssim fer-

ho. I això és un poc el que jo volia dir senyores i senyors

diputats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel tancament en torn d’intervencions

té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser breu perquè

pràcticament s’ha dit tot i jo crec que hi ha una certa unanimitat

respecte a la necessitat de fer una reivindicació global i

quantificar-la per part dels tècnics en el moment oportú.

Sí vull fer una consideració respecte al dèficit històric. Sí

que m’importa el dèficit històric, naturalment que el dèficit

històric és un element que ha de jugar, però ha de jugar d’una

forma un poc colAlateral, en el mode de veure. Nosaltres hem

d’anar en aquests moments a defensar un poc allò que deia el

Sr. Oliver, l’increment és el que ens perd en realitat, perquè

nosaltres podem suportar un desequilibri de 10 o 15 milions

d’euros un any perquè hem fet una millora perquè l’hem

volguda fer i perquè hem decidit pujar el sous i perquè hem

decidit donar gratuïtament, com es va decidir aquí, de 3-6 anys,

quan no es feia a la resta d’Espanya, exceptuant algun lloc.

Això són coses que es poden afrontar. Allò que no és un dèficit

estructural induït per un creixement poblacional desmesurat i

distint a la resta del conjunt de l’Estat. Aquesta és la nostra

base forta, aquest és el gran argument, aquest diferencial que

s’ha produït aquests darrers anys, això és allò que hem de...

Evidentment aquí, naturalment colAlateralment hi ha

infraestructures que necessiten revisió, necessiten millora,

necessiten per tant, finançar-se. Naturalment que quan deim

dèficit comptable ens referim al dèficit comptable i naturalment

si hi ha deute amagada ha d’emergir, és per ventura el moment

per emergir-la. Però jo crec que el deute comptable dels

números que jo els donava abans reflecteix molt bé la pròpia

evolució que ha tengut el sistema perquè capítol per capítol

veus, fins i tot un que conegui amb més detall que no jo tot allò

que ha passat aquests darrers anys, pot descriure cada capítol

per què va créixer aquest any, o per què va decréixer l’altre,

perquè obeeix a coses vertaderament lògiques que tenen una

(...) interna que és la que és i és ineludible.

Jo estic també en què hem de desdramatitzar i hem de

cercar uns criteris de justícia distributiva i d’equitat. A posta

quan parla la Sra. Rosselló mescla un poc els temes de balança

fiscal, amb els temes d’equitat, amb els temes de distribució.

De vegades ens poden dur a algunes contradiccions, jo crec que

aquest tema no és tant una qüestió de balança, és un tema

d’equitat, és un tema de què nosaltres tenim tal població que

gasta tant i hem de tenir els mateixos nivells de despesa i això

no té perquè haver d’estar lligat directament a un tema de...

crec jo, però no entrem en (...) en aquestes alçades.

I acab també dient-li al Sr. Oliver, que efectivament

l’increment poblacional és la clau de volta de tot aquest

assumpte i és allò que realment ens està generant un dèficit

estructural insofrible. Increment d’alumnes és increment de

professors, increment d’infraestructures, increment de transport

escolar, increment de menjadors, increment de pedagogs,

increment de totes les despeses reals perquè totes les despeses

vénen induïdes per l’increment poblacional. Per tant, és aquest

tema que hem d’aconseguir aclarir d’una forma definitiva i per

fer-ho, agraesc també el to que s’ha emprat durant aquest debat,

naturalment estic a la disposició de tots vostès, estam a la

disposició de tots vostès, per fer-los arribar tota la

documentació que sigui precís per poder contribuir en el bon

final d’aquesta interessant i necessària comissió que es va crear

en el seu dia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

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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