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primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

 LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí Sr. President, Maria Anna López substitueix Miquel

Munar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. President, Celestí Alomar substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí Joan Huguet substitueix Carme Feliu.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Joan Marí Tur substitueix el seu germà Antoni.

(Rialles)

Debat i aprovació del pla de treball de la Comissió no

Permanent d’estudi de la millora per part de l’Estat del

finançament de les competències en matèria d’educació i en

matèria de sanitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam al primer i únic punt de l’ordre del

dia d’avui, relatiu al debat i aprovació del pla de treball de la

Comissió no permanent d’estudi de la millora per part de

l’Estat del finançament de les competències en matèria

d’educació i en matèria de sanitat, ateses les noves demandes

de l’augment demogràfic i la necessitat de millora del serveis

i les instalAlacions.

Les propostes de pla de treball han estat presentades pels

grups parlamentaris davant el Registre de la cambra dins el

termini establert per la Mesa d’aquesta comissió i foren

degudament remeses a tots els portaveus mitjançant escrits

RGE núm. 8053/04 al 8057/04 a dia 11 de juny del 2004.

Pel que fa a l’ordenació del debat i les votacions, aquesta

presidència concedirà un torn d’intervencions a cada grup

parlamentari per exposar totes i cada una de les seves

propostes. Acabades aquestes intervencions s’obrirà un torn de

fixació de posicions on podran intervenir tots els grups

parlamentaris. Un cop acabat el debat es procedirà a la votació

i els grups parlamentaris podran solAlicitar votació separada

dels apartats que integren les propostes.

El pla de treball que avui s’aprovarà s’ha d’entendre sense

perjudici que més endavant la comissió pugui acordar noves

compareixences o nova documentació.

Començam el debat amb les intervencions dels grups que

vulguin fer la defensa de la proposta del pla de treball

presentat. 

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds,

per a la defensa de l’escrit de la seva proposta, té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon per un temps màxim de 10

minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper no esgotar aquest torn

de 10 minuts i per tractar de facilitar també aquesta sessió ja

exposaria la posició del meu grup sobre la resta de propostes

també, una posició que és molt senzilla. Nosaltres en principi

votarem a favor de les propostes de tots els grups perquè

pensam que qualsevol compareixença, o qualsevol solAlicitud

de documentació que s’hagi considerat oportuna per part d’un

grup, no s’han de posar entrebancs i hem de facilitar que

aquesta comissió pugui ser el més ampla possible i que tota la

gent que algun grup consideri que pot aportar qüestions

interessants, idò que pugui comparèixer.

Bé la nostra proposta en concret, en compareixences

demanam dos noms i llinatges i després algunes més

genèriques. Nom i llinatges és el Sr. Joan Mesquida, anterior

conseller d’Hisenda i que va participar en les negociacions amb

el Govern central del nou model de finançament i també era qui

estava en el moment de les transferències en matèria de sanitat.

Creim que això són raons més que suficients per demanar la

seva compareixença davant la comissió. Veim que coincidim

amb altres grups que també la demanen.

Un altre exconseller que demanam és el Sr. Damià Pons,

exconseller d’Educació de la legislatura passada, que a part

d’allò que pot aportar simplement per aquest fet, va ser l’autor

de la comunicació en el Parlament balear i que també reclamam

que consti com a documentació sobre el finançament de

l’educació. Pensam que va ser una aportació molt important

que es va fer en el seu moment.

Després genèricament representants dels sindicats més

representatius i aquí he de reconèixer una equivocació a l’hora

d’escriure-ho, supòs que és soluciona fàcilment perquè altres

grups també han demanat la compareixença de representants

sindicals. Vull dir que aquí simplement parlam dels més

reivindicatius entre docents i lògicament també s’hauria

d’entendre els més representatius del món sanitari. Ja dic, crec

que és pot solucionar perquè altres grups també ho demanen i

no fa falta ni fins i tot fer modificacions. També dels sindicats

d’estudiants i també de les associacions de pares i mares

d’alumnes, que si no vaig equivocat també ho demanen altres

grups.

Quant a documentació. Demanam una documentació al

Govern de les Illes Balears, hem d’entendre que no és

exhaustiva la relació que nosaltres feim, però que en qualsevol

cas pensam d’una manera genèrica que el Govern ha de posar

a la disposició d’aquesta comissió tota la documentació de què

disposi i que cregui que pugui ser útil. Realment aquesta és una

comissió creada a instància del propi Govern i pensam que

hauria hagut de ser una qüestió prèvia, les compareixences que

s’han produït fins ara han aportat documentació important,

documentació significativa, de paraula i els diputats prenem

nota. Pensam que hauria estat un sistema molt millor que el

Govern ens hagués passat els seus estudis, els diputats

haguéssim tengut la possibilitat de llegir-los i d’estudiar-los i la

compareixença dels membres del Govern de manera posterior
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per aclarir o ampliar. Això no ha estat així, els estudis que

disposa el Govern, tan sobre les qüestions de finançament

d’una manera estricta, els quadres comparatius amb altres

comunitats autònomes, com també les dades sobre evolució de

la població de les Illes Balears i comparant-la també amb altres

comunitats de tal manera que tot això que ha de justificar la

negociació amb el Govern central estigui el més documentat

possible.

També creim que és important, perquè sapiguem què volem

fer amb aquest major finançament, una quantificació per part

del Govern dels equipaments que considera imprescindibles en

relació tan a l’educació, com els equipaments de tipus sanitaris

i els dèficits que tenim en aquest moment, com s’haurien de

cobrir, les infraestructures i dotacions de personal que facin

necessaris. Entenem que és bo saber no només els dèficits

històrics que tenim, sinó què en volem fer amb aquest major

finançament i quines pensam que són les necessitats bàsiques

que hauríem de poder cobrir amb el nou finançament que

reclamam.

I per últim, ja he dit que volia ser breu, pensam que s’hauria

d’aportar a tots els diputats d’aquesta comissió, creim que no

partim de zero, ja s’han fet altres coses, a la legislatura passada

es va treballar bastant sobre el tema de finançament i sobre el

tema de balança fiscal. Idò que s’aportin les conclusions

d’aquella comissió no permanent de la passada legislatura, així

com també la comunicació sobre l’estat de l’educació a les Illes

Balears que va remetre el Govern en aquest Parlament el mes

de febrer de l’any 2000. 

Ja dic, aquestes són breument les solAlicituds que fa el

nostre grup. I repetir que per la nostra part donarem suport a

totes i cada una de les solAlicituds que facin els diversos grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere

Sampol per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé seran més que suficients perquè

també ja els anunciam el vot favorable a totes les propostes que

facin els distints grups.

Per la nostra part proposam la compareixença del Sr. Damià

Pons, exconseller d’Educació i Cultura perquè pensam que

complementarà l’aportació que va fer el Sr. Fiol la setmana

passada i que per les paraules del conseller actual no va

qüestions la despesa feta en l’exercici anterior, però així i tot

tendrem una visió més completa de les necessitats que té la

Conselleria d’Educació en aquest moment.

Proposam també que comparegui l’exdirector general

d’Economia, el Sr. Antoni Monserrat perquè va publicar el

temps que va ser director general distints estudis sobre

l’increment demogràfic i també va fer una projecció del

creixement demogràfic previst fins l’any 2010. No només això

sinó que el té molt segmentat per llocs de naixement. És a dir,

que de cara a calcular la població estudiantil estrangera també

ens aportarà dades que seran ben útils.

També proposam la participació de l’STEI, aquí proposam

un nom el Sr. Caldentey perquè ens consta que és la persona

que per a aquest sindicat va dirigir l’estudi que va fer sobre les

necessitats d’inversió en matèria educativa a les Illes Balears.

I tres funcionaris de salut que són el Sr. Onofre Pons, (...),

que va estar dins l’equip anterior de la Conselleria de Salut. El

Sr. Onofre Sans, que és funcionari de l’ib-salut i que també té

quantificades les necessitats d’inversió en matèria de sanitat a

les Illes Balears. I el Sr. Josep Pomar que va ser gerent de Son

Llàtzer.

I finalment una persona que ja va comparèixer a la

Comissió No Permanent d’Estudi de la Balança Fiscal, el Sr.

Guillem López i Casasnovas que és catedràtic d’economia de

la Universitat Pompeu Fabra, expert en finançament autonòmic,

autor d’algunes publicacions i estudis sobre balances fiscals i

que ha estat colAlaborant tots aquests anys i actualment amb la

Generalitat de Catalunya, especialment a l’hora de determinar

les necessitats de finançament, però també d’avaluar el cost real

de la sanitat i educació i fins i tot els fluxos fiscals.

Darrerament ha treballat sobre la quantificació de la recaptació

real de l’IVA per comunitats autònomes i que pensam que

també seria ben útil.

A part d’això, solAlicitam de totes les persones que han

comparegut i les que compareixeran que completin la seva

exposició amb una aportació documental i a la vegada

solAlicitam al Govern la presentació de tots els estudis que vagi

elaborant i que tengui elaborats sobre la matèria perquè la

comissió pugui arribar a unes conclusions.

I si no es genera una polèmica de cara al segon torn,

insistim en votar afirmativament a totes les compareixences que

es proposin perquè qualsevol opinió serà bona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Francina

Armengol per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. També pens que seran més que

suficients. Primer agrair a la mesa el fet que se’ns tramités la

proposta que feia el Grup Parlamentari Socialista, precisament

d’elaborar un pla de treball perquè aquesta comissió pugui ser

més productiva i puguem tenir opinions de diferents persones

i diferent documentació perquè tots els grups parlamentaris

estam aportant a aquesta comissió, tot i que nosaltres ja vàrem

manifestar que crèiem que s’hauria d’haver començat per aquí

i no tal i com ha començat aquesta comissió d’estudi.

Bé, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat un pla de

treball i abans d’explicar el pla de treball, dir que nosaltres

tenim intenció de votar a favor de tots els plans de treball

presentats per tots els grups parlamentaris perquè entenem

precisament, tal i com deia el conseller d’Economia i Hisenda
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l’altre dia, que hem d’enriquir aquesta comissió d’estudi amb

totes aquelles compareixences que tots els grups parlamentaris

creim adients i amb la informació que la pugui completar i tal

com deia el president d’aquesta comissió, sense voler dir que

durant el transcurs de la comissió no s’hagi de solAlicitar alguna

compareixença més. 

Com deia, des del Grup Parlamentari Socialista presentam

un pla de treball i allà on hem intentat posar persones rellevants

del món del finançament autonòmic, o bé de finançament de

sanitat o educació, gent experta en algunes de les qüestions i

gent que ha participat directament en transferències de les

competències de sanitat i educació. Proposam el Sr. Pere Isern,

professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El Sr.

Carlos Monasterio, catedràtic de la Universitat d’Oviedo. El Sr.

Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia i gestió

pública de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La Sra.

Rosa Urbano, que és funcionària del Ministeri de Sanitat. El Sr.

José Martín, professor de la Universitat de Granada. El Sr. Joan

Rosselló Villalonga, que és l’autor de l’estudi financer del

BBVA. El Sr. Antoni Riera, que és responsable d’estudis

financers de Sa Nostra. El Sr. Francesc Obrador, President del

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. El Sr. Pere

Salvà, expert en demografia de la Universitat de les Illes

Balears. El Sr. Álvaro Marchesi, que és expert en el món

educatiu. El Sr. Josep Maria Bas, exdirector general de Règim

Econòmic del Ministeri d’Educació i Ciència. La Sra. Carmen

Maestro, exdirectora general de Centres del Ministeri

d’Educació i Ciència. El Sr. Pedro Roche, exdirector general de

Direccions Provincials del Ministeri d’Educació i Ciència. El

Sr. Andreu Ferrer, secretari general del FETE, del sindicat

d’UGT. La Sra. Bàrbara Galmés, com una entesa també dins

els temes educatius. El Sr. Miquel Mestre, exdirector general

de Formació Professional del Govern de les Illes Balears. 

A aquest nombre de persones expertes, tan en temes de

finançament com en temes d’educació i de sanitat

concretament, hi afegim 4 compareixences que són els 4

polítics encarregats de fer les transferències de la competència

en educació i sanitat a les Illes Balears. Entenem com hem

pogut dir en les diferents compareixences que hi ha hagut en

aquesta comissió que convendria entre tots posar-nos d’acord

i poder demostrar que en el moment que vàrem rebre la

competència, ja la vàrem rebre mal dotada econòmicament. Per

tant, si tots partim d’aquest acord, segur que la podrem millorar

entre la voluntat de tots els grups polítics. Per això demanam la

presència del Sr. Joan Mesquida, exconseller d’Hisenda. El Sr.

Antoni Rami, que va negociar la competència d’educació. El

Sr. Rodrigo Rato, exministre d’Hisenda que va transferir la

competència d’educació. I el Sr. Cristobal Montoro, exministre

d’Hisenda que va transferir la competència de sanitat a les Illes

Balears. 

També demanam documentació, l’expedient complet amb

tots els informes, el càlcul dels costos efectius i totals de la

transferència de sanitat i d’educació. I una evolució

comparativa del pressupost inicial i del liquidat de totes les

comunitats autònomes de sanitat, dels anys 2002, 2003 i 2004.

I en educació des de l’any 98 fins l’any 2004. Creim que serien

compareixences totes elles que podrien aportar arguments

importants en aquesta comissió i evidentment que poguéssim

estudiar la documentació perquè també aportaria algunes llums.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. 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. Des del Grup Parlamentari Popular

estam d’acord en què el Govern aporti tota la documentació i

estudis que demanen tots els grups parlamentaris. I entenem

d’aquesta manera que com més estudis puguem tenir més

coneixements tendrem al respecte. A més entenem que

d’aquesta manera com s’ha fet i allà on primer han comparegut

els tres consellers, si ara a partir d’aquests mateixos dies el

Govern pot començar a remetre aquests estudis, tenim idò tres

mesos, aquests mesos d’estiu abans del proper període de

sessions, abans del segon període de sessions, per poder anar

analitzant tots aquests estudis d’una forma més tranquilAla i crec

que ha estat millor la compareixença dels consellers i després

poder analitzar tots aquests estudis.

Quant a les compareixences que aquí es demanen. Bé, jo

estic d’acord en què com més persones puguin venir aquí a

comparèixer i explicar els seus coneixements millor, vull dir

que és evident que com més persones competents i tècniques en

la matèria venguin, més coneixements tendrem els diputats.

Esper idò que millor podran sortir les conclusions d’aquesta

comissió. No obstant i dit això, també hem de posar unes

limitacions perquè és evident que són moltíssimes les persones

que podrien venir aquí a explicar i enriquir-nos amb els seus

coneixements, però si no posam unes limitacions és evident que

aquesta comissió no acabaria mai i són moltes les persones que

hem solAlicitat des dels distints grups parlamentaris.

Per tant, dins aquesta línia dir que nosaltres des del Grup

Parlamentari Popular som partidaris d’acceptar i després

concretaré, totes aquelles propostes que facin referència a allò

que és la institució. Des del Partit Popular crim i hem cregut

sempre amb allò que s’ha anomenat la teoria dels cossos

intermedis. Nosaltres pensam idò que els sindicats, patronals,

totes aquelles institucions no són Govern, però d’alguna

manera participen dins l’acció de Govern perquè no de bades

són idò els representants d’aquelles persones que

voluntàriament s’han associat i formen part d’una entitat, d’un

organisme, d’un sindicat, d’una patronal i qui millor idò per

representar i per dir allò què pensa aquest colAlectiu que els

seus representants. Vull dir amb això que estarem d’acord

també amb unes certes personalitats que venguin a títol

personal. Però és que també si a títol personal no posam unes

limitacions són moltíssimes les persones que podrien venir aquí

a explicar els seus coneixements com he dit abans i segur que

faríem algun mal fet perquè seria molt difícil posar el llistó,

posar el límit a un punt determinat per deixar-ne uns a dins i

uns altres a fora.

Dit això idò, anunciar que nosaltres estarem a favor de què

venguin els dos que ha solAlicitat Unió Mallorquina. Dir també

que bàsicament estam d’acord, amb aquesta filosofia que he

anunciat abans, amb la proposta d’Esquerra Unida. Crec que és
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a més una aportació bona perquè són els representants dels

sindicats d’estudiants i la veritat és que a nosaltres, des del

Grup Parlamentari Popular, se’ns havia passat, però estam

totalment d’acord en què venguin els dos exconsellers com són

el Sr. Joan Mesquida i el Sr. Damià Pons. Pensam que és bo

que els exconsellers de la passada legislatura puguin venir a

explicar també les seves posicions. Però els de la passada

legislatura, perquè si anam més enrera fins on arribaríem? Per

tant, nosaltres que venguin els dos consellers que aquí s’han

proposat de la passada legislatura a nosaltres ens va

perfectament i entenem que pot ser una bona aportació. No ho

havíem demanant nosaltres, però pensam que és bo que

venguin a donar la seva posició.

Els sindicats evidentment Sr. Ramon, perfecte, ho entenc,

no només han de ser els docents, sinó també els sanitaris i

nosaltres també anam en aquesta línia des del Grup

Parlamentari Popular. I quant a les representacions de les

AMPA hi estam totalment d’acord.

Quant al Partit Socialista de Mallorca, el PSM, dir que

estam d’acord en què vengui, ja ho he dit abans, l’exconseller

el Sr. Damià Pons. Don Antoni Montserrat com a exdirector

general d’Economia, crec que també pot aportar punts de vista

importants i els seus coneixements seran bons per enriquir

l’opinió d’aquesta cambra. I quant el Sr. Gabriel Caldentey, no

hi tenim cap inconvenient, però nosaltres preferiríem que fos

l’STEI i que l’STEI nomeni qui vulgui. Pensam que nosaltres

hem de ser..., bé jo no dic que el PSM no ho hagi estat, però

nosaltres pensam que..., anava a dir respectuosos, però no és la

paraula. Nosaltres pensam que és millor que sigui la pròpia

institució que anomeni la persona que ells considerin adient i

no que des del Parlament diguem que volem que sigui aquesta

persona. Si ho és, no hi tenim res a dir, si l’STEI nomena

aquesta persona. Però pensam que és millor que sigui la pròpia

institució. 

Quant el Sr. Onofre Pons, he de dir el mateix. Hi ha un

ColAlegi de Metges, nosaltres feim la proposta al ColAlegi de

Metges i pensam que hauria de ser el colAlegi que digui qui vol

que vengui, si començam amb Son Dureta, Son Llàtzer..., hi ha

moltíssimes d’institucions. El mateix amb el funcionari d’ib-

salut, hi ha els sindicats i nosaltres que vengui un funcionari a

títol personal, n’hi ha moltíssims de funcionaris que podrien

venir a títol personal. Per tant, pensam que és molt millor que

aquests funcionaris puguin venir de la mà dels sindicats allà on

estan representants i d’aquesta manera també crec que feim un

favor a l’associacionisme, als sindicats i a les institucions. El

Sr. Guillem López Casasnovas, crec que aquí hi ha una

coincidència total amb tots els grups parlamentaris i crec que

la seva pròpia personalitat no emporta donar més explicacions

de perquè estam ben d’acord que vengui el Sr. Guillem

Casasnovas.

Quant a la proposta que fa el Partit Socialista Obrer

Espanyol. Bé ja he explicat un poc quina era la nostra proposta

i la nostra filosofia al respecte. Si deim que vengui el Sr.

Guillem López Casasnovas, pensam que és suficient amb una

personalitat de la Pompeu Fabra. A més a més el Sr. Isern

també de la Pompeu Fabra, pensam que amb un és més que

suficient. Exconsellers sí, exconsellers com he dit abans de la

passada legislatura. Però exconsellers de fa dues legislatures i

exministres, exdirectores generals, exdirector de règim

econòmic, exdirector general de Direccions, exdirector general

de Formació Professional..., pensam que tots els exdirectors

són massa. Nosaltres per tant, dins la proposta del PSOE

acceptaríem lògicament el Sr. López Casasnovas, acceptaríem

també el Sr. Joan Mesquida, el Sr. Joan Rosselló Villalonga,

que si no vaig malament crec que nosaltres també el proposam,

crec que és el mateix, no estic segur, de totes formes

m’agradaria que em confirmessin aquest extrem. 

El Sr. Antoni Riera també, el Sr. Francesc Obrador sí,

perquè com a President del CES pensam que també molt a dir.

Ara la resta de persones, que no dubt de la seva capacitat i que

ben segur que seria molt enriquidor escoltar-los en la seva

exposició, però a títol personal tantes persones, francament

estic convençut de què els seus coneixements serien

importantíssims, però si hem de posar una limitació, nosaltres

ens aturaríem en aquests que he dit. És el mateix que el Sr.

Andreu Ferrer, si ja hem dit que nosaltres acceptam una

persona d’UGT, que UGT nomeni qui vulgui, UGT si ve una

persona, m’imagín que no hi ha cap inconvenient, que vengui

acompanyat de totes les persones que vulgui. Però jo crec que

hem de deixar que siguin els propis sindicats que diguin la

persona que ells creuen més apropiada i que ens pugui ilAlustrar

molt millor.

Per tant, aquesta seria un poc la nostra intervenció i la

nostra proposta Sr. President.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Ara donam pas a un segon torn

de fixació de posicions per part dels grups parlamentaris de

menor a major, per un temps màxim de 5 minuts. Té la paraula

per part del Grup Parlamentari Mixt l’Hble. Diputat Sr. Miquel

Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que des d’Unió

Mallorquina donarem suport a les propostes presentades tan per

Esquerra Unida- Els Verds, com per part del PSM-Entesa

Nacionalista, pel PSIB-PSOE i pel Grup Popular. Des d’Unió

Mallorquina consideram que és positiva la tasca d’aquesta

comissió i no posarem cap tipus d’entrebanc perquè es puguin

fer totes les compareixences que han demanat tots els grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida- Els Verds té la paraula el Sr. Miquel

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé si no ho he entès

malament tots els grups diuen que donen suport a les peticions

que hem fet nosaltres, idò agrair aquest suport de tots els grups.
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Quant a les solAlicituds que encara estan en qüestió i que són

algunes de les que ha fet el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista i el Grup Socialista, que per part del grup

majoritari no es veuen convenients algunes d’aquestes,

demanar que si es possible s’arribi a un acord. Ja he dit al

principi quin era el nostre plantejament, tot allò que algun grup

considerés que era important, nosaltres no érem qui per dir que

no ho era i que tots poguéssim quedar més o manco satisfets

perquè la gent que creim que pot aportar pogués venir aquí.

I ja dic, agrair als grups que han dit que donarien suport a

les nostres solAlicituds i desitjar que s’arribi a un acord amb els

temes que encara hi ha discrepàncies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

No en vol fer ús.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula

l’Hble. Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé nosaltres agrair el suport d’Unió

Mallorquina, del PSM i Esquerra Unida-Els Verds que han

mostrat l’interès per donar suport al pla de treball presentat i

manifestar el nostre disgust en la posició del Partit Popular, o

del Grup Popular en aquesta comissió. El grup parlamentari

entén que aquesta comissió és important, el Sr. Rami ens va

animar a què presentàssim un pla de treball allà on poguéssim

parlar i debatre amb tothom que creguéssim oportú. El grup

parlamentari jo crec que ha fet un treball important per poder

presentar davant d’aquesta comissió un grup de gent experta

per tenir una visió el més objectiva possible perquè està molt

bé que participin el ColAlegi de Metges, els sindicats, o les

associacions de pares i mares, però tots tenen una visió molt

més parcial d’allò que és el finançament, bé d’educació o bé de

sanitat. 

Nosaltres hem fet un esforç per trobar experts a nivell

estatal damunt tema de finançament autonòmic i damunt temes

de finançament sanitari i educatiu que crec que ens podrien

donar moltes llums en l’estudi de com s’ha transferit la

competència de sanitat i d’educació, quina evolució ha tengut

i per tant, quines reclamacions convendria que fessin i cap on

les haurien d’enfocar en el Govern de l’Estat. Per tant, el grup

parlamentari ha fet una feina per aportar a aquesta comissió i

evidentment ens disgusta l’actitud del Partit Popular de ni tan

sols acceptar que venguin aquestes persones, o que els

solAlicitem si tenen interès en venir en aquesta comissió per

poder donar la seva opinió i com deia, argumentacions més que

importants que crec que anirien bé a totes les diputades i

diputats d’aquesta comissió.

Però allò que ens sembla més greu, parcial i subjectiu és

que el Grup Popular s’oposi a què venguin els polítics

responsables de les transferències de les dues competències. Jo

crec que és evident i ho hem plantejat en diverses ocasions en

aquesta comissió, fins i tot el conseller d’Economia i Hisenda

no va poder dir no en cap cas, que tan la competència

d’educació com la de sanitat, que les varen transferir ambdues

dos governs del Partit Popular a nivell estatal i una la va rebre

el Govern del Partit Popular i l’altra la va rebre el Govern del

pacte de progrés i que estaven mal dotades econòmicament.

Creim que és fonamental demostrar això per a després anar a

reclamar amb molta més força, perquè ja inicialment se’ns va

donar amb uns doblers que no bastaven per la pròpia

competència de sanitat i d’educació. Per tant, és important

saber l’opinió dels polítics i qui va rebre la competència

d’educació, qui va negociar la competència d’educació. 

Hi ha una errada i la planteig Sr. President, en el pla de

treball el Sr. Antoni Rami posa exconseller d’Educació i ha de

dir exconseller d’Hisenda. Per tant, és qui va negociar aquesta

competència d’educació i creim que seria important la

valoració que en fa el Sr. Antoni Rami, no té res a veure que

sigui de fa dues legislatures, és perquè ell va ser qui va assumir

la competència d’educació i és qui la va negociar amb el

Govern de l’Estat. Creim que allò que pugui aportar el Sr.

Antoni Rami en aquesta comissió pot ser benvingut i pot ser

d’interès per a tots els diputats i diputades. Igual que passa amb

el Sr. Joan Mesquida, que el PP sí accepta perquè és qui es va

trobar amb la transferència de la competència de sanitat. Per

tant, qui es va trobar amb la competència d’educació

convendria que vengués a aquest Parlament per la mateixa

regla de tres que el Sr. Joan Mesquida que és el conseller

d’Hisenda que en certa manera li va tocar rebre la competència

de sanitat perquè no va ser una competència negociada en cap

cas.

Igual que els dos consellers que varen rebre les

transferències, o que varen ser els encarregats de la negociació,

també crèiem important que venguessin els dos exministres

d’Hisenda, encarregats de fer les transferències de les

competències a les comunitats autònomes. Per això demanam

el Sr. Rato i el Sr. Montoro. I crec que podrien, si volguessin

venir aquí i volguessin parlar en aquest Parlament de com es va

transferir la competència d’educació i com es va transferir la

competència de sanitat, crec que podríem treure coses molt

fructíferes tots els diputats i diputades. Una cosa és que vulguin

venir o no, però com a mínim aquesta comissió no tanqui la

porta en demanar-los la seva participació en aquesta comissió

d’estudi. Jo demanaria al Grup Popular que reflexionés, que no

aturi un pla de treball que nosaltres hem preparat per aportar en

positiu en aquesta comissió, que no ho vulgui fer d’una forma

subjectiva i d’una forma sectària, sinó que anem a aportar a

aquesta comissió el màxim de documentació i el màxim

d’informació de gent que estam segura que si accepta venir a

aquesta comissió pot ser molt fructífer per a tots els diputats i

diputades de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:
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Gràcies, Sr. President. Jo lament enormement que no hagin

volgut entendre la meva exposició i es vulgui utilitzar per anar

en contra, com sempre, del Grup Parlamentari Popular quan

se’ns qualifica de greuges parcials. Crec que no hem de

confondre aquesta comissió de finançament amb una comissió

d’investigació, la senyora del Partit Socialista Obrer Espanyol

sempre empra el “latiguillo”darrera, pareix mentida que no

puguem arribar a un acord.

Miri, nosaltres acceptam que venguin aquí les màximes

persones possibles, però resulta que aquesta comissió de

compareixences si vostès sumen ja n’hi ha una trentena que

acceptarem des del Grup Parlamentari Popular i des dels altres

grups també. Miri, hem de tenir una limitació del temps,

aquesta comissió no pot dur aquí 50 persones, jo estic ben

segur que totes elles aportarien arguments importantíssims,

però hem de posar una limitació perquè francament això podria

ser in aeternum  i al cap i a la fi poca cosa substancial

aportarien, encara que ells tenen moltíssimes coses per dir-nos.

Miri, estam d’acord en què venguin els exconsellers de la

passada legislatura, que venguin, ho hem dit, els de la passada

legislatura i que són els que hi havia en el Govern i que tenen

tota aquesta informació. Però em cregui, que venguin persones

del Ministeri de Sanitat, Universitat de Granada, el Sr.

Exministre d’Hisenda, exconseller d’Educació, experts en

educació, directora d’un institut, tal vegada en sap molt, jo ho

accept, no tenc el gust de conèixer la Sra. Bàrbara Galmés,

directora d’institut, poden venir de 50 instituts. Sr. Mestre,

exdirector general de Formació Professional.

Nosaltres francament Sra. Armengol, estam d’acord en què

venguin els sindicats, patronals i institucions, que venguin els

exconsellers i al mateix temps que puguin venir una sèrie de

personalitats a títol personal, com són el Sr. Joan Rosselló

Villalonga i el Sr. Antoni Riera. Que vengui també el Sr.

Francesc Obrador, President del CES perquè és una

personalitat que ha ocupat un càrrec i ben segur que té

moltíssima informació per donar-nos. Però que hagi persones

que hagin de venir que siguin experts en demografia, perfecte,

però en aquests moments ja hi ha estudis més que suficients en

demografia i nosaltres pensam que si tenim aquests estudis tal

vegada no hi ha perquè hagin d’haver de comparèixer tota

aquesta gent.

De totes formes jo demanaria un recés, Sr. President,

perquè entenc que és important i des del Grup Parlamentari

Popular voldríem consensuar el màxim possible. Per tant, jo li

demanaria un recés en aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. En funció de les intervencions

dels diferents grups parlamentaris aquesta presidència, en

funció de la solAlicitud del Sr. Oliver, entén que procedeix a un

recés per un temps màxim de 10 minuts.

La presidència oferirà un tercer torn d’intervencions de tots

i cada un dels grups parlamentaris per saber quines són les

observacions o quines són els acords a què han arribat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Per una qüestió d’ordre Sr. President. Atès que els altres

grups parlamentaris han dit que acceptaven les propostes de

tots i que era el Partit Popular que havia posat entrebancs a

alguns, no sé si per ventura valdria més que el Partit Popular

diguéssim el consens, o la proposta que hem fet. No sé...

EL SR. PRESIDENT:

Intervendran el Partit Socialista i... Bé té la paraula la Sra.

Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Tal i com deia el Sr. Oliver hem

arribat a un principi, o a un acord de la proposta del Grup

Parlamentari Socialista, que no accepten totes les persones

proposades. El Partit Popular ens ha dit que acceptaria, a part

dels que ja havia anunciat, la presència del Sr. Antoni Rami,

exconseller d’Hisenda, que va rebre les competències

d’educació. La Sra. Rosa Urbano, el Sr. Josep Maria Bas, que

és el director general de Règim Econòmic del Ministeri

d’Hisenda. 

De totes formes només demanava la paraula per dir que el

Grup Parlamentari Socialista es reserva el dret durant tot el

transcurs de la comissió de en algun moment donat solAlicitar

alguna compareixença més perquè nosaltres creim que és

important tota aquella gent, el polític encarregat de transferir

les competències, tan d’educació i de sanitat, citàvem el Sr.

Rato i el Sr. Montoro, o algun membre, o algun expert més en

temes més de finançament educatiu i sanitari puguin

comparèixer en aquesta comissió.

Però en aquests moments, amb ànim d’arribar a un consens

i de poder posar en marxa aquesta comissió d’estudi,

acceptaríem la proposta que fa el Grup Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Sr. Gaspar

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per dir que des del Grup

Parlamentari Popular no està dins el nostre ànim excloure

ningú, sinó que per la limitació de temps i perquè això pugui

ser una mica funcional és per això que hem demanat de fer

aquesta mica de restricció. No obstant, dir que aquesta llista

que s’aprova, jo entenc evidentment que no és una llista

tancada definitivament. És a dir, és una llista òbviament

tancada, però sempre cau la possibilitat, si ho creim adient,

pugui comparèixer algú més. En principi és una llista tancada

de feina, però si ens posam d’acord i creim que és adient que

vengui algú per l’oportunitat, o pel que sigui, que també ho

puguem fer.

També demanaria de la proposta que fa el Partit Socialista

de Mallorca que l’STEI sigui obert i bé, quant a aquelles altres

dues persones com a funcionaris d’ib-salut, que puguin venir en
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representació dels sindicats i l’exgerent de Son Llàtzer, no és

que no vulguem sinó que per aquesta limitació pensam que si

fos necessari que vengui, però entenem que també per reduir a

algun lloc hem de posar el parèntesi i també pensàvem que no

vengués.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Aquesta presidència entén que

els grups parlamentaris estan assabentats i coneixen quina és la

proposta, en funció de les dues darreres intervencions dels

grups parlamentaris. Per tant, les sotmetem a votació o entenem

que la podem aprovar per assentiment?

L’aprovam per assentiment. Molt bé.

Doncs acabada la votació pregaria als distints grups

parlamentaris que fessin arribar per escrit i durant els propers

dies als serveis jurídics d’aquesta cambra els noms complets,

l’adreça i el telèfon de les persones, la compareixença de les

quals ha estat aprovada per aquesta comissió.

Bé i una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.



FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 5 / 15 de juny del 2004 73

 



74 FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 5 / 15 de juny del 2004 

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

