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EL SR. PRESIDENT: Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
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sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sr. President, Dolça Mulet per Miquel Nadal.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Miquel Gascón.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Xisco Molina sustituye Miguel Munar.

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, del Sr.

Joan Mesquida i Ferrando, conseller d'Hisenda i

Pressuposts del Govern de les Illes Balears durant la

cinquena legislatura; del Sr. Damià Pons i Pons, conseller

d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears durant

la cinquena legislatura, i del Sr. Antoni Rami i Alós,

conseller d'Economia i Hisenda del Govern de les Illes

Balears durant la quarta legislatura, per tal d'informar

sobre la matèria objecte d'estudi.

EL SR. PRESIDENT:

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

a compareixences del Sr. Joan Mesquida i Ferrando, del Sr.

Damià Pons i Pons i del Sr. Antoni Rami i Alós, d’acord amb

el calendari de compareixences aprovat per aquesta mesa el

passat dia 8 de setembre perquè exposin la seva opinió i

informin sobre la matèria objecte d’estudi. Aquesta presidència

vol informar als membres de la comissió que el Sr. Joan

Mesquida i Ferrando, conseller d’Hisenda del Govern de les

Illes Balears durant la cinquena legislatura ens ha comunicat,

mitjançant escrit RGE núm. 5782/04, la impossibilitat d’assistir

a aquesta sessió.

Passam idò a la compareixença del Sr. Damià Pons i Pons,

conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

durant la cinquena legislatura. Aquesta presidència vol agrair

la deferència que ha tengut en assistir en aquesta comissió i li

donam una molt bona benvinguda. Té la paraula el Sr. Damià

Pons.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL

GOVERN DE LES ILLES BALEARS DURANT LA

CINQUENA LEGISLATURA (Damià Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Vostès comprendran que va un cert temps que no havia mirat

papers i per tant, per ventura hi ha un cert desordre en la meva

exposició, però ben segur que la disculparan.

Bé una mica diria quina era la situació en què quan

l’anterior Govern va accedir a les diferents àrees i a mi en

particular em va correspondre la d’educació i cultura,

ràpidament férem allò que fa qualsevol nou equip i que és

revisar la situació del pressuposts de l’any en qüestió i

ràpidament ens vàrem donar compte que en els pressuposts que

s’havien aprovat el 1999 és evident que com a mínim faltaven

aproximadament uns 6.000 milions de pessetes per cobrir totes

les necessitats que aquell any era absolutament obligat haver de

cobrir. I a la vegada ràpidament férem una primera diagnosi de

les necessitats urgents en infraestructures, bàsicament nous

centres, ampliació de centres i millora de centres i el càlcul

aproximat va ser que les necessitats oscilAlaven entre 20 i

25.000 milions de pessetes, per tal de poder disposar d’un parc

immobiliari, per dir-ho d’alguna manera, destinat a l’educació

amb una mínima capacitat d’eficiència. 

ParalAlelament vàrem decidir tot d’una que es tanqués el

període de transferència de l’educació a les 10 comunitats

autònomes que la varen rebre entre el 98 i el 99, fer un estudi

comparatiu per tal de determinar si la transferència que s’havia

fet a les Illes Balears s’havia ajustat al paràmetres de la mitjana

de les altres 9 comunitats autònomes restants. I aquest estudi

comparatiu, amb el qual es va comptar amb la colAlaboració del

director general d’Economia d’aleshores que era Antoni

Monserrat, quedaven demostrades tot un seguit de coses que jo

ara mínimament recordaré en veu alta. Així i tot les vaig

recordar en veu alta en un plenari del Parlament allà on a

proposta meva vaig presentar una comunicació i com a

conseqüència d’aquella sessió del plenari es va aprovar una

moció a principis de l’any 2000 que va ser remesa a la ministra

d’Educació del Govern de l’Estat, després ja explicaré amb

quina fortuna.

Bé en qualsevol cas jo crec que hem de fer cinc cèntims

d’aquest estudi comparatiu per poder entendre tot el procés.

Aquest estudi comparatiu recordem que la comissió mixt Estat-

Illes Balears havia arribat a un acord definitiu sobre la

transferència d’educació d’implantació a partir de dia 1 de

gener del 98, a partir de dia 1 de gener del 98 la gestió

educativa passava a ser responsabilitat del Govern de les Illes

Balears i havia arribat amb una quantitat final acordada de

40.343 milions de pessetes. Sempre estic parlant d’educació no

universitària, això es suposa que es sobreentén. Recordem que

del 98 al 99 feia 7 anys que no s’havia transferit l’educació a

cap comunitat autònoma i del 98 al 99, amb voluntat de tancar

el mapa autonòmic en matèria educativa, es va transferir a 10

comunitats autònomes i la primera d’aquestes 10 comunitats

autònomes i d’aquest fet de ser la primera probablement se’n

deriven múltiples desgràcies, varen ser les Illes Balears. 

Aleshores en aquesta anàlisi comparativa vàrem triar 6

variables, per habitant, per centres escolars, per unitat-grup, per

nombre d’alumnes matriculats, per nombre de professors i per

Producte Interior Brut i en tots els casos les Illes Balears tenien

un percentatge notablement inferior a la mitjana de les altres 9

comunitats autònomes. Per exemple per habitant Balears va

rebre un 21,7% manco, per centres escolars un 17,7% manco,

per unitat-grup un 15,9%, per nombre d’alumnes matriculats un

15,4%, per nombre de professors un 18,2 i no parlem ja pel

Producte Interior Brut que a Balears era un 1,6% del PIB la

transferència d’educació i la mitjana era d’un 2,7.

Si les Illes Balears haguessin rebut la mitjana de la

transferència per al cost de totes les variables que hem anat

esmentat, la mitjana que va correspondre a les 9 comunitats

autònomes restants a les Illes Balears no li haurien correspost

40.000 milions de pessetes sinó que li haurien correspost

exactament 54.500 milions de pessetes. I si deixéssim de banda
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el Producte Interior Brut la transferència hauria hagut de ser

d’entre 48.000 i 50.000 de pessetes. A més a més tenint en

compte que tot això es produeix en un context de creixement

demogràfic desorbitat de les Illes Balears. Recordem que l’any

91 Balears tenia 709.000 habitants i en el padró del 98,

concretament el gener precisament el mes que es gestiona la

competència educativa per primera vegada, les Illes Balears ja

tenen 796.000 habitants, o sigui han crescut un 12,3%, 87.000

habitants més i l’any 2001 ja en tenen 878.000 d’habitants, o

sigui 82.000 més en relació a l’1 de gener del 98. Entre el 91 i

el 98 la població del conjunt de l’Estat va créixer un 2,5. La de

les 9 comunitats autònomes que varen rebre la transferència

d’educació els anys 98 i 99 un 1,9. I la població de les Illes

Balears un 12,3. Durant els anys 90, pensem-ho a això, la

població escolar de l’Estat va disminuir en uns 600.000

alumnes i això tenint en compte que va allargar-se en dos anys

el període d’escolarització obligatòria, dels 14 als 16 anys, a

causa d’una baixada de natalitat que s’havia produït

anteriorment i es va produir aquesta disminució.

Parlem de població escolar. El curs 88-89 a les Illes Balears

hi havia 150.993 alumnes, el curs 97-98 n’hi havia 140.727,

m’estic referint a alumnes de règim no especial, no escoles

d’idiomes, ni educació d’adults, ni totes aquestes coses.  Durant

el mateix període, la resta de comunitats autònomes en què

comparam les Balears, n’havien perdut més de mig milió

d’escolars, això representa quasi un 17% de reducció. En el cas

de Balears però la pèrdua de població escolar es produí entre

els cursos 1988-89 i 1995-96, a partir d’aquell moment s’inicia

una fase d’estabilització amb la particularitat però que comença

un cicle ascendent d’ensenyament públic i concertat. Què vol

dir això? Que molts de centres privats i per tant, no costaven

una pesseta a l’Administració pública, es converteixen en

centres concertats i per tant, passen a començar a costar doblers

a l’Administració pública. Pensem que l’ensenyament públic i

concertat puja en quasi 10.000 alumnes que són, repetesc els

que funcionen a compte dels pressuposts públics.

ParalAlelament també i per demanda social, s’havia anat

incrementant els ensenyaments de règim especial. Això què fa?

Que el curs 2000-2001 més o menys a les Illes Balears ja

puguem tornar a parlar d’una quantitat d’alumnes semblant a la

de 10 anys enrera i comença a haver-hi una presència molt

considerable, molt gran d’alumnat estranger, a més a més

extraordinàriament heterogeni, no com l’alumne estranger de

la comunitat autònoma de Madrid, que tots més o menys són

sud-americans, ja sabeu que aquí hi ha una gran heterogeneïtat

de procedència i això lògicament introdueix factors afegits de

complexitat en la gestió del sistema educatiu i per tant, costos

afegits a la gestió del sistema educatiu. Ara simplement faig

una presentació descriptiva, després ja... 

Inversions. A l’acord de la transferència a les Illes Balears

li constaven com a inversions ordinàries 600 milions de

pessetes, era la quantitat més baixa exceptuant La Rioja de les

10 comunitats autònomes, però amb la particularitat que La

Rioja té manco de la meitat de la població escolar de les Illes

Balears. Però passava una cosa curiosa i és que en els acords de

transferència en els quals havien arribat Castella-Lleó,

Extremadura i Castella-La Manxa hi havia un afegit que era

que el Govern de l’Estat i el Govern autonòmic receptor de la

competència es comprometien mitjançant un conveni a invertir,

de part de l’Estat, a Castella-Lleó 3.000 milions de pessetes, a

Extremadura 5.000 milions de pessetes i Castella-La Manxa

6.000 milions de pessetes. L’any 2000 Canàries se’n dóna

compte de l’assumpte i aixeca el dit, Canàries havia rebut les

transferències l’any 1983, recordau que en aquell moment el

Partit Popular té majoria absoluta, però li va bé el vot de

Coalició Canària per no tenir una immensa solitud de majoria

absoluta en el Congrés dels Diputats i aleshores arriben a un

acord amb Canàries i li donen, o li fan arribar 8.500 milions de

pessetes, mitjançant conveni entre la gerència d’infraestructures

i equipaments del Govern central i el Govern de Canàries per

fer exactament 52 centres educatius. 

Mentre tant a les Illes Balears, no tan sols no hi ha cap

afegitó que digui que el Govern de l’Estat mitjançant conveni

aportarà uns doblers per fer inversions, sinó que resulta que el

Govern de les Illes Balears per una absoluta..., no ho sé, manca

d’atenció per part dels qui varen gestionar aquest tema, resulta

que abans del 98 el ministeri havia signat amb alguns

ajuntaments de Mallorca un conveni que permetia que els

ajuntaments avancessin la inversió per construir el centre, amb

el compromís del ministeri posteriorment retornar aquestes

quantitats. Això concretament va donar origen a tres centres a

Mallorca, un centre d’Infantil i Primària a Calvià, l’Institut de

Sineu i l’Institut de Santanyí. Aquests tres instituts, més o

menys la quantitat a què s’havia compromès l’Estat per aportar

eren uns 700 milions de pessetes. Idò bé, això no surt

absolutament per res en el decret de transferències, sinó que

surt una clàusula genèrica que diu que la comunitat autònoma

es farà càrrec de totes aquelles obligacions contretes pel

Ministeri d’Educació i Ciència, amb la qual cosa aquests 700

milions de pessetes que el ministeri s’havia compromès a pagar

abans de l’any 98 els va acabar pagant, no el Govern del PP

l’any i mig que va gestionar Educació del 98 a mitjans del 99,

sinó el Govern de l’anterior legislatura perquè lògicament hi

estava obligat perquè els ajuntaments estaven lògicament a

l’espera. Per tant, fixeu-vos-hi bé que a les Illes Balears no tan

sols no hi va haver un plus mitjançant conveni per a inversions

per afrontar la construcció dels nous centres que feien falta,

aquests 25.000 milions de pessetes que he esmentat abans, sinó

que fins i tot va haver de pagar deutes que el ministeri d’alguna

manera li havia transferit.

En resum, ja he dit que seria una mica dispers, però no he

tengut...  Fets que caracteritzarien la situació de Balears, un

gran increment de població, una disminució de la població

escolar molt menor que la resta de l’Estat i a partir de la segona

meitat dels anys 90 estabilització i progressiu creixement i a

més a més, creixement amb una població escolar heterogènia,

complexa, fruit de la immigració que lògicament requereix molt

més personal, professionals, atenció a la diversitat per

entendre-nos. A més a més, el fet que d’alguna manera ja

sabem que quan s’estableix la quantitat a transferir en el

moment de transferir la competència es fa en base als criteris

d’allò que s’anomena cost efectiu. Clar, aquí el cost efectiu que

es va prendre en consideració era el de l’any 1996. L’any 1996

va ser el primer pressupost que va aprovar el Govern del PP en

el Govern de l’Estat, és evident que ja hi havia una estratègia

de reduir despeses en educació per tal que la transferència els

sortís més econòmica.

El pressupost d’educació estatal de l’any 1999, recordau

que era el pressupost d’allò que anomenaven territori MEC, 10
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comunitats autònomes, va reduir i això que el pressuposts del

93 i 94 que encara havien administrat el PSOE ja havien estat

pressuposts d’un creixement gairebé zero, només el nivell de

vida, després de les inversions importants que havia fet el

PSOE durant aproximadament els primers 10 anys del seu

Govern a l’Estat, els darrers anys en matèria educativa hi va

haver quasi una congelació dels pressuposts. Per tant, fixeu-

vos-hi que agafen la referència del cost efectiu en moments

molt baixos del pressupost d’educació de l‘Estat. Això

lògicament acaben tenint repercussions molt negatives, així i tot

Astúries que va ser la darrera comunitat autònoma que va rebre

la transferència i que sobrepassen les  Illes Balears en un 25%

aproximadament a cada una de les 6 variables que jo us he dit,

també suposadament va partir del cost efectiu de l’any 1996.

Per tant, el cost efectiu era el punt de referència, però després

hi havia la capacitat i la voluntat política de les dues parts per

millorar aquell cost efectiu, o no fer-ho i Astúries va aguantar

fins el darrer moment, pensau que fins a principis de gener de

l’any 2000 no firmen la transferència, això vol dir que han

aguantat fins el darrer moment. Saben aprofitar que el PP té

unes ganes rabioses de tancar el mapa autonòmic educatiu i

aconsegueixen un finançament considerable. 

D’altra banda havia passat una cosa importantíssima i és

que els anys 90 varen començar en l’aprovació d’aquella llei

anomenada LOGSE, l’aplicació de la qual és evident que tenia

un costos molt considerables i el Govern de l’Estat, després

d’haver aprovat la LOGSE va entrar dins una dinàmica no

excessivament inversionista en matèria educativa, que sí varen

assumir en canvi les comunitats autònomes que ja gestionaven

l’educació. Pensau que els anys 90, he dit abans, a nivell

d’Estat es produeix una reducció de quasi 500.000 alumnes en

tot l’Estat. Idò bé, s’incrementa en 80.000 professors el sistema

educatiu no universitari per què? Perquè les comunitats

autònomes en bona mesura sí que aporten els recursos per

poder fer l’aplicació de la LOGSE. D’altra banda recordau que

l’aplicació de la LOGSE implicava moltes obligacions per llei,

per exemple l’atenció a la diversitat i l’educació compensatòria

que quedava institucionalitzada com un dels objectius de tot el

sistema educatiu i això lògicament requereix personal

considerable perquè vol dir convertir la complexitat en un valor

positiu i per tant, aquesta complexitat, aquesta diversitat no

s’ha d’ocultar sinó que s’ha de tractar amb la màxima atenció

singularitzada possible i això lògicament té costos. 

Després hi havia una orientació cap a la disminució de les

ràtios alumnes-aula. Això lògicament vol dir fer més grups, fer

més aules i per tant, més professors. Hi havia l’escolarització

dels alumnes 12 i 13 anys, no a centres de Primària sinó a

centres de Secundària. Això va requerir la creació de molts més

centres de Secundària. Hi havia una aposta per les noves

tecnologies i pera la creació de les aules de les noves

tecnologies. La creació d’aules per desdoblaments, la

contractació de professors especialistes, és quan apareixen a les

escoles per exemple els professors d ‘educació especial,

d’audició i llenguatge, etcètera. L’homologació salarial del

professorat dels centres concertats era una de les exigències que

marca la LODE, per tant, es suposava que era d’obligat

compliment i a la vegada l’homologació dels mestres de

Primària que havien passat a ser professors de Secundària

mitjançant el que permetia la mateixa llei.

Per tant, hi havia unes expectatives de creixement molt

considerables de la despesa en el moment en què es varen

negociar i es varen produir les transferències. Una prova de què

ja d’immediat el llençol ja venia curt i feia que el Govern del

Partit Popular del 98 ja mostrés els peus, és que per exemple en

el pressupost del 98, el pressupost d’educació que es va aprovar

en el Parlament va ser de 40.810 milions de pessetes, en canvi

ja se’n gastaren 44.258. I el 99 el pressupost aprovat va ser de

45.900 milions de pessetes i ja se’n gastaren quasi 50.000. I en

el moment en què entra el Govern de progrés l’any 99, ja us he

dit que hi havia aproximadament uns 5.000-6.000 milions de

pessetes que era evident, que era despesa compromesa,

obligada i que no estaven pressuposts. I aquesta despesa durant

els 4 anys de Govern de progrés en el qual es va voler afrontar

les necessitats reals del sistema educatiu com a prioritat i

evidentment els ciutadans de les Illes Balears no tenen cap

obligació ni una de ser víctimes d’un sistema de finançament

que els perjudica greument, pensem que l’any 2003

aproximadament, la nostra previsió de desfasament entre

pressupost inicial aprovat i pressupost finalitzat era

aproximadament d’uns 12.000 milions de pessetes i sembla que

varen ser en realitat uns 15.000 milions de pessetes perquè la

nova Administració del Partit Popular no tan sols no va voler

tocar res sinó que de vegades hi va afegir i va representar més

doblers. 

A més a més, pensau que estic parlant d’uns pressuposts i

no faig menció de dues coses molt concretes i són les

inversions en obres que no estan incloses dins aquests

pressuposts sinó que havíem cercat una altra línia alternativa

que era la de convenis amb administracions locals i pagaments

a 10 anys vista per tal de poder afrontar unes inversions

absolutament imprescindibles i després tot el que fa referència

a renting d’equipaments, informàtic, mobiliari, etcètera perquè

el Govern de les Illes Balears, sembla ser que no tenia cap

possibilitat ni una de posar cadires als centres nous que

construïa a no ser que utilitzés la fórmula del renting, que va

ser la fórmula que evidentment es va utilitzar perquè els

alumnes de les nostres illes convé que tenguin com a mínim una

cadira i una taula en el moment d’anar al seu centre.

De totes aquestes coses se’n varen parlar a la comunicació

del gener del 2000, això va donar com a resultat una resolució

del Parlament de les Illes Balears, una resolució a la qual el

Parlament constatava que la quantitat aportada per l’Estat a les

Illes Balears en concepte de transferència d’educació no

universitària va ser clarament insuficient i comparativament

molt per davall de la mitjana transferida a les altres comunitats

autònomes els anys 98 i 99. Segona, el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Balears a iniciar amb el Govern

de l’Estat la negociació de la transferència econòmica que ha

de permetre ajustar la quantitat que va ser transferida a les Illes

Balears, d’acord amb la mitjana de les altres 9 comunitats

autònomes que reberen les competències posteriorment, el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a establir amb el Govern de l’Estat un conveni

quadriennal per compartir al 50% les inversions adients per

cobrir les necessitats detectades de creació de nous centres i

ampliació o millora dels existents. 
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Aquesta moció, juntament amb cartes escrites per mi mateix

a les quals se’ls va adjuntar un informe descriptiu de totes

aquestes coses que jo ara he anat resumint varen ser enviats a

la Sra. Ministra, amb anterioritat al Sr. Rajoy, que en els

primers mesos va ser ministre d’Educació, posteriorment a la

ministra, a més a més amb una petició formal d’entrevista per

tal de parlar-li de totes aquestes coses. Aquestes cartes no varen

ser objecte de la més mínima resposta de l’Administració

estatal que aleshores estava en mans d’una ministra de

mentalitat claríssimament totalitària, que a més a més de

bandera roja en el PP, però totalitària tan en una ocasió com

l’altra i que a més a més menyspreava profundament les

comunitats autònomes i que a més devia tenir consignes perquè

al Govern de l’anterior legislatura ni pa ni aigua. Això va fer

que la insolidaritat absoluta de l’Estat central amb els

problemes de les Illes Balears fos el que fos.

D’altra banda el Partit Popular de Balears..., és a dir, no hi

havia possibilitats d’haver-se fet bé les transferències en

educació? Mirau, hi havia possibilitats, per exemple recordau,

els que sou parlamentaris veterans ho recordareu més que jo,

que durant més de 10 anys cada en els pressuposts de la

comunitat autònoma hi havia una partida d’uns 100 milions de

pessetes per preparar la transferència de les competències.

Durant devers 10 anys vàrem preparar en devers 100 milions de

pessetes cada any la transferència de les competències. Després

resulta que l’any 91 per exemple el Govern va encarregar a una

consultoria prestigiosa, de les que sonen, un informe en el qual

aquesta consultaria a més d’avaluar el cost efectiu ja feia tot un

seguit d’observacions importants. Per exemple deia, això a

l’any 91, que la comunitat autònoma de Balears té la ràtio

professor-alumne més alta del territori MEC en Educació

Secundària i una de les més altes en Educació Bàsica. Que la

comunitat autònoma té dues llengües oficials amb tots els

costos addicionals que això representa. Que l’equipament

d’immobles escolars és deficitari i per tant, convé iniciar la

construcció de nous centres amb anterioritat a la transferència.

Que la implantació de la LOGSE implicarà un increment

considerable dels costos i n’avaluaven dos, costos d’inversions

calculaven que eren necessaris 21.050 milions de pessetes i que

anualment, com a mínim, es necessitarien uns 7.000 milions de

pessetes més. 

De cara a la recepció de la transferència es recomanava fer

el mapa escolar, el Partit Popular no el va fer mai, quan encara

no tenia la transferència l’hagués pogut fer, que era un mapa de

necessitats en infraestructures educatives. També recomanava

aquest informe de la consultoria l’any 91, fer un estudi de

previsions demogràfiques. Pensau que hi havia més temps

d’escolarització, de 14 a 16 anys, més educació post-

obligatòria, deia l’informe tenint en compte que Balears és la

comunitat autònoma on manco percentatge de població cursa

educació post-obligatòria, és previsible que hi hagi una

expectativa de creixement i aquí no té en compte el boom

demogràfic generat per la immigració que s’acabaria produint

els anys 90. A més d’aquest informe d’aquesta consultoria, en

el qual els donava una sèrie de consells que jo diria savis,

malauradament cap d’ells, tenc la percepció jo, tengut en

compte. I hi havia un altre estudi importantíssim d’una

organització sindical, l’STEI, que fora cap dubte ni un coneixia

molt més a fons el sistema educatiu de Balears que el Partit

Popular i que l’any 97 avalua que la quantitat més o menys

necessària per poder gestionar amb dignitat el sistema educatiu

de Balears són 54.000 milions de pessetes i no sé quanta cosa

més. Observau que 54.000 milions de pessetes són els milions

de pessetes que haurien correspost a Balears si a Balears li

hagués correspost la mitjana de les 9 comunitats autònomes que

varen rebre les transferències el 98 i el 99.

D’altra banda, bé un minutet. D’altra banda el Partit

Popular que ja gestiona la competència a partir de dia 1 de

gener del 98, jo entenc, que va tenir una actitud d’una banda de

frivolitat i de l’altra d’"entreguisme" al Govern del Partit

Popular de Madrid. Podríem posar molts d’exemples, però per

exemple una actitud de frivolitat, que vol dir que no coneixen

bé el tema, que no acaben de tenir controlat els costos reals del

programes que d’alguna manera volen desenvolupar. En pot ser

un exemple la intervenció del President Jaume Matas a

l’octubre del 97 en el debat general. Exactament va dir el

següent: “passam de 30.000 milions anuals en educació a

gairebé 41.000 milions, ni més ni manco que el darrer

creixement dels darrers anys. Amb això el Govern balear pot

garantir tot l’inici de l’execució i la consecució de tots els

instituts públics que estaven pendents, especialment els

d’Eivissa i els de Mallorca. Pot garantir l’ensenyament

concertat també amb l’ampliació de la llei vigent”. 

O sigui el Sr. Matas l’any 97 feia comptes fer amb 41.000

milions de pessetes allò que no han pogut fer a mitjans de 99,

això són paraules meves, amb 49.000 milions de pessetes,

perquè amb 49.000 milions de pessetes a mitjan 99 quan feia

un any i mig que el Govern del Partit Popular governava no

s’havien fet tots els instituts que necessitaven a Eivissa, ni els

que necessitaven a Mallorca. Aquesta actitud després durant

l’anterior legislatura, el Grup Parlamentari Popular va votar en

contra de la moció aprovada per la majoria del Parlament

demanant a Madrid un compromís solidari assumint el 50%

dels costos d’inversions en infraestructures educatives que

detectar que eren necessaris. El Partit Popular va votar en

contra.

El diputat portaveu d’educació de l’anterior legislatura -un

diputat “bombista” de bombo, perquè...- parlava que fèiem

victimisme, que les transferències havien estat molt ben

dotades, en definitiva, negava totes les evidències.

Després és evident que el Partit Popular de Balears va

cometre un error gravíssim, que és servir de llebre al govern de

Madrid; varen ser els primers, i ser els primers va ser mortal. Jo

diria que essent els primers i assumint les quantitats que varen

assumir com a bones varen sacrificar els interessos del país a

les conveniències del govern estatal del PP, que li interessava

transferir la menor quantitat possible, lògicament, a les Illes

Balears.

I després dins aquesta llista jo crec que no podem deixar

d’esmentar la insolidaritat absoluta del Govern de l’Estat i la

insolència que he qualificat de totalitària, i ho repetesc, de la

ministra d’aleshores, avui ja afortunadament jubilada com a

ministra, que no va respondre ni les cartes, ni va acceptar una

entrevista, ni va prendre en la més mínima consideració la

moció del Parlament. 
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Evidentment tot això és greu, perquè no tan sols amb la

transferència de l’educació no es va resoldre el dèficit històric

que les Illes Balears tenien acumulat i que era especialment

gravíssim a l’illa d’Eivissa, sinó que no es va tenir capacitat de

previsió de totes les conseqüències de necessitats educatives

que generaria la dinàmica demogràfica dels anys noranta, i no

es va tenir en compte que aquesta dinàmica demogràfica dels

anys noranta generava un tipus d’alumnat i de situació escolar

que, si es volia afrontar amb eficàcia, costava un nivell molt

elevat de pressupostos perquè implicava desdoblaments, aules

d’acollida, atenció a la diversitat, etc., etc. Totes aquestes coses

no varen ser tengudes en compte.

Evidentment, a més a més, els centres de les Illes Balears

tenen una sèrie de deficiències estructurals gravíssimes; per

exemple, disposen d’una quantitat molt escassa per a despeses

de funcionament i de manteniment: ens podem trobar amb un

institut de 1.000 alumnes que gairebé no disposa de doblers per

fer les quatre reparacions elementals en el sistema elèctric i, per

tant, això genera una degradació progressiva d’aquests

equipaments escolars. Després hi ha una altra mancança que té

un impacte negatiu, molt negatiu, sobre la comunitat escolar,

que és la pèssima dotació de les plantilles de personal docent,

de personal no docent, perdó; les plantilles de personal docent

jo crec que estan més o menys ben dotades a partir del gran

esforç que es fa ver en personal, que més o menys s’ha

mantingut, sembla; el personal docent jo crec que està més o

menys ben dotat cada centre, pot haver-hi excepcions, però el

personal no docent és un forat negre espantós que fa que

professors hagin de fer de porters en alguns centres, etc., etc. 

I després, jo que vaig tenir ocasió moltes vegades de parlar

amb altres consellers i conselleres d’altres comunitats

autònomes i assistir amb ells a conferències d’educació i totes

aquestes coses, te n’adones que succeeix un fet que no sé si és

tragicòmic o si és directament tràgic, i és que resulta que una

comunitat autònoma com és les Illes Balears, que pot fer una

aportació de solidaritat a la resta de l’Estat que oscilAla -jo no

me n’entenc, d’aquestes coses- entre 150.000 i 200.000 milions

de pessetes, resulta que té unes institucions públiques molt més

pobres i que disposen de molts més pocs recursos que les

institucions públiques de les comunitats autònomes que són

receptores de la solidaritat de Balears. Això què vol dir? Que

a Castella-La Manxa, per exemple, el conseller pot impulsar un

programa de gratuïtat dels llibre de text dotat amb 2.000

milions de pessetes; que a Extremadura poden impulsar un

programa d’informàtica a les aules amb una dotació també

espectacular, amb mils de milions de pessetes; que a Andalusia

poden fer programes d’activitats extraescolars pels centres de

primària i secundària que tenen jornada continuada amb no sé

quants de mils de milions de pessetes. Clar, totes aquestes

coses, llibres de text gratuïts zero pessetes a les Illes Balears;

informàtica a força de renting, es va fer un gran esforç però a

força de renting i a un ritme més pausat del que hauria estar

recomanable; activitats extraescolars 25 milions de pessetes els

darrers pressupostos dels quals jo en part vaig ser responsable;

etc., etc.; cosa que lògicament no deixa de ser com a mínim

empipadora.

D’altra banda ara, i aquesta ponència no permanent sembla

que va per aquí, afrontam la demanda d’un millor finançament,

i jo crec que les evidències més absolutes demostren que és de

tota justícia que Balears rebi un millor finançament en matèria

educativa. És de tota justícia. En aquests moments les Illes

Balears deuen tenir més de 10.000 alumnes procedents de la

immigració, que a més a més resituen la població escolar sobre

el territori amb tot el que això implica de necessitat de nous

centres a llocs on fins ara petit ha de tornar gros, etc., etc., i

sobretot una gran necessitat d’atendre amb recursos humans

qualificats, especialitzats, que enguany sembla que en els

centres de secundària han començat a minvar-los des de

l’administració educativa, segons les notícies que tenc, personal

especialitzat per tal de facilitar un procés d’integració,

d’acollida de tota aquesta nova població escolar dins la nova

realitat de les Illes Balears, que els ha de respectar tots els seus

drets, ha de potenciar al màxim les seves capacitats

d’aprenentatge i a la vegada ha de tenir una capacitat el sistema

educatiu d’arrelar-los progressivament dins la nostra realitat, i

això, lògicament, costa molts de doblers. Per tant jo crec que

els arguments són absoluts.

D’altra banda recordem que a finals del 2003, a mitjans...,

el primer semestre del 2003 hi havia una previsió d’inversions

en obres escolars, no sé si de més de 25.000 milions de

pessetes, que l’actual administració educativa ha ampliat

afegint-hi nous centres, per tant això té un volum

impressionant, i aleshores jo crec que és molt raonable, per

tant, que es doni un nou i millor finançament a les Illes Balears.

Jo crec que estaria bé que, perquè es donàs, es produïssin dos

fets: d’una banda, que d’una vegada per totes els dos partits

estatals d’alguna manera deixin de subordinar els interessos de

les Balears a les conveniències dels seus partits segons estiguin

governant o no a Madrid; és el que passa fa 20 i no sé quants

d’anys llargs. Els fets són els que són i no val ser reivindicatius

en uns casos o disculpadors en uns altres. I, segona cosa, jo

crec que seria molt raonable i molt legitimador de la demanda

de part del Govern de les Illes Balears una profunda autocrítica

del govern del PP de les Illes Balears respecte a tot el tema

educatiu, reconèixer que varen acceptar unes transferències

inacceptables i que durant la passada legislatura varen ser

còmplices de tots els maltractaments de què el Govern de

l’Estat va fer víctima les Illes Balears. Jo crec que això és

bastant evident que és així. A hores d’ara -pensem-ho- per

culpa de la mala negociació del Partit Popular, les Illes Balears

han deixat de disposar, si sumam els 10.000 milions de pessetes

que es varen perdre per una mala negociació, 70.000 milions de

pessetes, ni més ni manco, que deu ser una mica manco que el

pressupost anual d’Educació.

Bé, em pareix que donaré per acabada la meva intervenció

perquè... Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Ara procedeix la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts, per la qual cosa

aquesta presidència demana als grups si podem continuar.

Doncs bé, per tal de formular preguntes o observacions a la

intervenció del Sr. Pons i per part del Grup Parlamentari Mixt

intervé l’Hble. Sra. Dolça Mulet per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Damià Pons, moltíssimes gràcies per la seva exposició feta

aquí, realment vista, experimentada de primera mà, en primer

fila, la transferència en educació a aquesta comunitat.

Realment, com bé vostè ha explicat, arrossegam tota aquesta

mala transferència que ha arribat a aquesta comunitat, o per

motius polítics, o perquè per un costat governen uns i per l’altre

els altres, però la realitat és que l’educació està, vaja, mancada

de moltíssims recursos dins aquesta comunitat.

Jo des d’aquí vull donar les gràcies, però també he de donar

un missatge: que el que hem de fer és reivindicar en aquests

moments a l’Estat espanyol un millor finançament cap a

l’educació i que realment vegin la realitat d’aquesta comunitat,

la realitat, com bé vostè ha explicat, que hi ha una gran pujada

de població amb una diversitat increïble; en aquest moment em

consta que hi ha més de cent i busques de països diferents dins

les aules, per tant amb tot el cost diferenciat. Per tant a mi

m’agradaria fer una gran reivindicació en aquest moment a

l’Estat espanyol per millorar aquest finançament i equiparar

d’una punyetera vegada -perdonau la paraula- el finançament

d’aquesta comunitat en educació.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Sr. Miquel

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, vull començar per donar

la benvinguda molt cordialment al Sr. Pons una altra vegada en

aquesta casa, que és la seva i que ho ha estat tant de temps des

de diferents posicions, i veure, comprovar que continua en

forma. Moltes vegades la passada legislatura havia ocupat el

mateix lloc que està ocupant ara per presentar qüestions, per

donar resposta, sempre respostes documentadíssimes i

exhaustives, a les preguntes que feien els diputats de l’oposició;

jo crec que era un exemple de donar resposta completa i no

esquivar cap tema i de documentar-se, i veig que a pesar que

diu que està una mica desentrenat i una mica dispers, si no

arriba a estar desentrenat i dispers ja no sé com hauria anat,

perquè ha estat absolutament contundent l’exposició que ens ha

fet, com ho va ser també la comunicació que va fer en el seu

moment, l’any 2000, si no ho record malament, en el

Parlament.

Bé, la nostra posició en aquesta comissió no és de fer grans

discursos sinó de venir a escoltar tots els que vénen a donar el

seu punt de vista, i llavors ja fer la nostra reflexió i proposar les

conclusions que creguem oportunes. Per això no li vull fer més

que una sola pregunta; jo crec que està implícit en tot el que ha

dit vostè, però li vull fer concretament per si llavors en el segon

torn vol respondre. Bé, nosaltres som una mica crítics, nosaltres

hem donat suport a la creació d’aquesta comissió però som una

mica crítics, una mica escèptics sobre el que se’n pugui treure

perquè pensam que és molt poc ambiciosa. Aquesta comissió

bàsicament es planteja o l’objectiu del Govern, que és qui crea

o demana la creació d’aquesta comissió, és que tenguem un

augment de finançament que reculli únicament el que suposa

l’augment de població a partir de les transferències, els majors

costos per augment de població, que és superior a la resta de

l’Estat, a partir de les transferències. La pregunta per al següent

torn, si vostè vol contestar i es vol estendre una mica sobre el

tema, és si creu que això és suficient o si no hem d’anar a

recuperar també uns dèficits històrics que, encara que es tengui

en compte aquest major augment de la població i puguem

treure un finançament una mica superior, la veritat és que

nosaltres pensam que és un objectiu molt poc ambiciós i que no

seria suficient, i m’agradaria que si de cas vol detallar una mica

més la seva posició sobre aquest punt.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També vull agrair la important

comunicació del Sr. Pons, que ve des de les trinxeres, de

conèixer in situ la realitat mitjançant quatre anys d’haver de

combatre durament dins la seu del Govern per poder treure els

pressuposts necessaris per fer front a aquestes terribles

necessitats que hi havia, fruit d’un dèficit històric i fruit d’una

situació de vertadera explosió demogràfica molt complexa que

disparava les necessitats tant d’inversió en infraestructures com

en professorat. 

Crec que es varen fer inversions importants. Ara, jo crec

que d’aquesta comunicació -i enllaçaré amb el que ara deia el

Sr. Rosselló- no ens podem quedar únicament en reivindicar el

que estableix la llei que regula el finançament de les comunitats

autònomes, que quan es produeix un increment demogràfic

superior al de la mitjana de l’Estat dóna lloc a revisar les

transferències, sinó que a més a més d’això és imprescindible

revisar l’origen de les transferències i palAliar el deute històric

que l’Estat, l’administració de l’Estat, té amb les Illes Balears.

Per tant hem d’anar a compensar el dèficit històric d’inversions

en infraestructures i en professors, hem de fer front al

creixement demogràfic de la població escolar, hem de fer front

a la diversitat d’aquesta població escolar i que necessita

professors de suport, i hem de fer front a les necessitats de les

noves demandes d’una nova societat cada vegada més

complexa i que projecta sobre el sistema educatiu molts de

problemes socials.

Ahir mateix compareixien els sindicats, i un dels sindicats,

el senyor d’USO, el Sr. Rafel Pons, calculava les noves

necessitats a partir de l’increment de la població escolar del

curs 2004-2005, i l’increment pressupostari que ja han anunciat

els responsables d’Educació i les inversions previstes. Bé, idò,

aquest increment pressupostari previst per als anys 2004 i 2005,

l’increment de personal i les inversions previstes no basten per

fer front a les necessitats que genera l’increment demogràfic

per al curs 2004-2005. És a dir, que no sols no tenim capacitat

d’anar equilibrant aquests dèficits històrics, sinó que la situació

de vertadera explosió demogràfica ens fa, per dir-ho en
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llenguatge popular, ens fa afegir al banyat. És a dir, que de cada

vegada estam pitjor.

Llavors hi ha una altra qüestió, que evidentment no el vull

posar en un compromís, però sí que com a expert, no només

gestor d’educació sinó com a professional de l’educació li vull

demanar l’opinió, perquè també a l’hora de reivindicar majors

dotacions econòmiques per a les Illes Balears, especialment en

serveis essencials, puntals de l’estat del benestar, com són la

sanitat i l’educació, també no ens han de dir que malgastam els

doblers, i en aquest moment s’està produint un programa

experimental mitjançant el qual es posen dos alumnes per aula

per fer front a allò que es diu la llibertat..., dos professors,

paraula per fer front a allò que es diu llibertat d’elecció

d’idioma vehicular, i aquí naturalment no entr en el sobrecost

que això generarà sinó en l’eficàcia de la mesura des de la seva

experiència docent i des de la seva experiència d’assistir a

comissions mixtes, i des de l’avaluació que es va fer de les

mateixes administracions de l’Estat de la qualitat

d’aprenentatge de la llengua castellana. Existeix un institut de

la qualitat de l’ensenyança que en el seu temps, fa pocs anys, va

fer una avaluació per comunitats autònomes del grau de

coneixement de la llengua castellana. Jo he tengut accés a

aquest informe, volia que vostè hi aprofundís perquè pot, en

aquests moments que neix aquest programa, tal vegada s’hi

podria fer alguna aportació, i si no ho tenc entès malament deia

que els alumnes o, millor dit, les comunitats autònomes on

l’aprenentatge es fa amb la llengua pròpia del país,

concretament Catalunya, Galícia i el País Basc, el grau de

coneixement de la llengua castellana era superior a les

comunitats autònomes unilingües, que només parlaven en

llengua castellana.

Aleshores això és important perquè s’hauria d’informar els

pares que si aprenen a llegir i a escriure els seus fills en català

en sortir del sistema educatiu coneixeran els dos idiomes,

mentre que si només aprenen a llegir i a escriure en llengua

castellana només sabran un idioma, que és el castellà, i

desconeixeran el català, i li vull demanar en aquest cas la seva

opinió i si coneix aquest informe de l’Institut de la Qualitat de

l’Ensenyament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Francesc Quetglas per un

temps màxim de 10 minuts.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sr. Pons, jo també en nom del meu grup li vull agrair no

solament la seva presència en aquesta comissió, sinó també la

claredat i la contundència i rotunditat expositiva, però en

qualsevol cas l’aclariment de dades des de la seva experiència

ens ha aportat i ens aporta sense dubte una visió important per

als objectius d’aquesta comissió.

Jo crec que amb això hi ha una coincidència entre els dos

temes a tractar per aquesta comissió, sanitat i educació. Una de

les característiques fonamentals que tenen els problemes

financers d’aquestes dues competències és que hi ha una

desproporció, que no existeix a altres tipus d’inversions, entre

les despeses necessàries per posar en marxa una inversió nova

i les despeses de manteniment que fan que al final les despeses

d’inversió siguin relativament poc rellevants en relació al que

és mantenir un hospital, o mantenir una escola, o una

infraestructura educativa. Per tant aquí el problema és més greu

perquè no es tracta de resoldre un problema com el de

carreteres, que es fa una inversió i després el manteniment, en

relació a la inversió inicial, és relativament petit; en canvi aquí

ens trobam dins una qüestió on el finançament reiterat i continu

és essencialment important.

Jo crec que el Sr. Pons ha analitzat de manera molt clara

quins són els dèficits de partida que teníem, els dèficits que

mantenim i les raons per les quals -el Sr. Sampol ara

manifestava també la seva preocupació- aquest dèficit no es va

eixugant a mesura que anam avançant, sinó que el (...) es va

obrint i cada vegada estam més enfora d’arribar a una solució

satisfactòria. Jo de totes maneres li volia fer una pregunta,

encara que supòs que si no ha donat la dada és perquè no la té,

i em pareix absolutament raonable, no té per què tenir-la, però

en qualsevol cas sí que m’agradaria subratllar una cosa: vostè

ha parlat del que ha estat l’evolució del nombre d’alumnes a les

Illes Balears en comparació a la resta de comunitats autònomes

i concretament a les nou comunitats autònomes que reberen les

darreres transferències, i si no he pres les notes malament -

després ja ho miraré al Diari de Sessions- vostè parlava que en

el curs 88-89 a les Illes Balears hi havia al voltant de 150.900

i busques de alumnes, i en el curs 95-96 havia passat a 140.000

i a partir d’aquí, d’una estabilització, havia començat un

increment en el curs 2000-2001 per inici d’una allau

immigratòria que, a més a més, de característiques d’una gran

heterogeneïtat i per tant encara una exigència de costos més

elevada. No ha donat, però, que jo recordi, una quantificació

d’aquestes xifres; no sé si en disposa, però de totes maneres

que seria interessant, i jo lament que potser hi ha hagut altres

aportacions en aquesta comissió però és la meva segona

assistència a la mateixa i per ventura és una dada de la qual ja

disposam, però en qualsevol cas estaria bé tenir una

quantificació.

Per últim jo, bé, vull subratllar, lògicament, que en aquest

dèficit inicial ens trobam tot l’increment d’exigències

qualitatives que tant la posada en marxa de la Llei Orgànica

general del sistema educatiu com els processos d’homologació

dels professors, tant concertats com de les transferències dels

mestres de primària, etc., etc., signifiquen lògicament un

increment a partir d’una situació deficitària de demandes

d’exigències de finançament. 

En aquest sentit lògicament no puc més que manifestar el

meu acord sobre el gran drama que ha suposat per a les Illes

Balears el problema de les relacions entre el Govern de les Illes

Balears, en un cas del mateix color polític i en uns altres de

distint color polític, quant a les mancances de finançament,

quant a la utilització espúria dels mecanismes financers que

dóna el pressupost de l’Estat per premiar o castigar

determinades actituds polítiques o fins i tot per exigir submissió

a aquells governs del mateix color, que en definitiva han vengut

a castigar de manera irremissible els ciutadans de les Illes
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Balears. Està per escriure, encara, l’ús partidista que s’ha fet

des del Govern de Madrid aquests darrers vuit anys en relació

als ciutadans de les Illes Balears; està per escriure i no solament

en matèria educativa, també en matèria sanitària, també en

matèria d’infraestructures, també en matèria de ferrocarril,

també en matèria de carreteres, etc., etc.

Jo crec que en qualsevol cas la prepotència dels governs del

Sr. Aznar ha estat suficientment castigada per les urnes, que és

la manera que tenim de purgar els pecats que tenim en

democràcia, i afortunadament a partir d’ara s’obre un període

en el qual un nou tarannà per part del Govern permet plantejar,

dins unes limitacions pressupostàries òbvies i d’unes dificultats

clares de dèficits ocults heretats, etc., però en qualsevol cas es

vol encarar el problema, es volen enfrontar els dèficits

financers de sanitat i d’educació, i hem d’aprofitar aquesta

situació per oferir un catàleg de reivindicacions ben

argumentat, ben raonat i, per suposat, que demostri que exigim

aquest finançament per a coses raonables, per a coses

necessàries i no per a capricis com el que deia el Sr. Sampol i

que jo també li agrairé un pronunciament sobre el tema, com

aquesta pintoresca qüestió, aquest pintoresc intent de posar dos

professors per aula per satisfer les necessitats del bilingüisme.

Moltes gràcies, Sr. Damià Pons. Una vegada més el felicit

per la seva exposició, i res més.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Popular té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar Oliver per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, em

correspon, en primer lloc, agrair l’assistència del Sr. Pons,

agrair també les seves explicacions, les explicacions que ens ha

donat a la primera part de la seva intervenció; no així les

valoracions que ha fet a la segona part, però de totes formes les

hi respect, té tot el dret a dir-ho sí així ho creu adient i

convenient.

Miri, jo li voldria fer una sèrie de preguntes o reflexions. Li

vull demanar en primer lloc si té record, més o menys, de

quants nous instituts, nous colAlegis, quantes aules o unitats

noves es va trobar en marxa quan ell va entrar de conseller; si

recorda també més o menys quantes unitats es varen inaugurar

o posar en marxa per primera vegada en el curs 99-2000; si té

record també de quantes noves unitats es varen construir o

iniciar en els quatre anys de mandat a la Conselleria

d’Educació; quants de professors, també, quin increment, en

quina quantitat es va incrementar la plantilla i també amb quin

cost?; més o manco què va costar també l’homologació del

personal? I li deman a veure si creu que aquests increments,

aquests costs, si els podia quantificar, que ho ha fet, si aquests

costs creu que tenen relació directa amb el dèficit de la

liquidació pressupostària d’any rere any. És a dir, a més a més

de cada any augmentar el pressupost, cada any el pressupost en

matèria d’educació, la liquidació era amb dèficit; concretament

el 99 es va liquidar amb 40 milions d’euros, el 2000 amb 34,

amb 68 el 2001, amb 168 el 20002, amb 111 el 2003, tenint en

compte que cada any s’incrementava el pressupost, si bé és cert

que no s’incrementava el pressupost en la mateixa quantia amb

què s’havia liquidat, sinó sempre una mica per davall, això ho

sabem, tenint en compte, a més, que les transferències es pren

com a any base l’any 96. A més a més aquí s’ha dit que des del

95, l’època 96-99 pràcticament la població escolar estava, no

estancada, però sí amb un estàndard de no creixement i que va

ser a partir de l’any 99 quan hi va haver una gran afluència de

nouvinguts, concretament entre l’any 99 i el 2003 es pot dir que

hi ha hagut un increment d’un 5% anual acumulat. Podem dir,

idò, per tant, que des de l’any 2000 fins a dada d’avui està en

un 20% el creixement que hi ha hagut de la població escolar i

que en aquests moments tenim uns 20.000 escolars immigrants.

Deman, idò, a veure si creu ell que això influeix de forma

directa en aquest dèficit que tenim dins educació, a més a més

de tenir tot un dèficit històric quant al fet que -com se sap- el

cost efectiu es transfereix, efectivament, el que hi ha, i que hi

ha tota una sèrie d’instituts i aquestes infraestructures que s’han

duit a terme, que en aquests moments, segons dades de la

Conselleria d’Hisenda, calculen aquest dèficit històric en 582

milions d’euros, només des de l’any 2002 fins al 2004.

En resum, Sr. Pons, jo he entès, no ho sé, i per això li

deman a veure si és clar que hi ha dos temes. Un, el primer, és

la revisió de la finançació, que això precisament és perquè la

població escolar té aquest increment molt fort, i la mateixa llei

21/2001 diu que quan se supera un 3%, que hi hagi un

increment un 3% superior a la mitjana espanyola, es té dret a

plantejar, a reivindicar la renegociació, no que es demani una

renegociació només per aquest fet, que hi ha un 3%, que hi ha

molta població, sinó que això dóna dret a fer una revisió o

solAlicitar una revisió del finançament. Però jo he entès, he

cregut entendre que vostè plantejava aquí també el suggeriment

o la reivindicació, és igual, de la revisió del sistema del

finançament. Una cosa és allò que és la revisió del finançament

i una altra cosa és el sistema, ha fet vostè relació a les 6

variables que es varen tenir en compte i jo crec que aquí he

sentit que volia plantejar aquesta revisió del sistema. 

Com dic, jo crec que una de les causes més importants ha

estat precisament el gran increment d’alumnat, no només

d’alumnat nacional sinó que d’alumnat estranger que suposa

molta més despesa i també aquest increment que hi ha hagut

dels centres concertats. Miri jo en les valoracions que vostè ha

fet no hi entraré, són uns criteris que ja coneixem, del partit al

qual pertany i també en la seva època de conseller. Només dir-

li per acabar Sr. Conseller, que veig que per a vostè no passa el

temps, el veig molt en forma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. A continuació té la paraula el Sr.

Damià Pons per formular observacions de les intervencions

dels senyors diputats.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DURANT LA

CINQUENA LEGISLATURA (Damià Pons i Pons):

Gràcies. Bé comentaré algunes coses, de vegades no sé si

concretaré amb la persona que ha intervengut. Bé d’acord amb

la petició de reivindicar un millor finançament que ha fet la

portaveu d’Unió Mallorquina, evidentment, tan per a educació

com per al conjunt de les competències que té el Govern de les

Illes Balears.

Respecte la intervenció del portaveu d’Esquerra Unida. Jo

efectivament també crec que el tema de plantejar un nou

finançament, un augment del finançament de l’àrea d’educació

no només es pot basar amb el criteri de l’augment de població,

jo crec que és totalment legítim intentar rectificar uns errors

que es varen cometre en el moment d’acceptar les

transferències que situaven les Illes Balears 10.000 milions per

davall la mitjana de les 9 comunitats autònomes que en el

mateix període varen rebre la transferència. I crec que perquè

això sigui legítim, com he dit, és raonable que es demani una

autocrítica del Partit Popular, com a partit que va assumir des

del Govern de les Illes Balears aquestes transferències tan

pèssimament dotades.

Respecte la intervenció del Sr. Sampol. És evident que les

Illes Balears arrosseguen un dèficit històric, recordem que les

Illes Balears, Palma en concret era la capital d’una província

que manco centres públics de Secundària tenia quan va

començar la dècada dels anys 70. Recordau que abans de la

legislatura anterior a totes les Illes Balears hi havia una sola

escola d’idiomes, a Múrcia ja n’hi havia devers 6. És a dir,

podríem fer un inventari llarguíssim de dèficit històric, malgrat

dir que els 10 primers anys de Govern del Partit Socialista

varen ser 10 anys de moltes inversions en infraestructures a les

Illes Balears. Aquest dèficit històric sobretot és molt greu a

Eivissa i molt difícil de solucionar, com sap mot bé, la qui en

l’anterior legislatura en va ser Presidenta, problemes de solars,

constructores i un creixement de població fora mesura. Després

hem de tenir en compte que som una societat que encara d’una

manera molt insuficient, però de cada vegada reclama més

serveis educatius, això vol dir nous cicles de Formació

Professional que fins fa 4 dies, avui mateix m’he trobat amb un

cap de servei que ho era l’anterior legislatura i amb criteri

l’actual Administració l’ha mantingut perquè és un tècnic,

nosaltres no el coneixíem i el vàrem mantenir perquè era un

tècnic qualificat i me deia que estan fent un curs perquè

introdueixen 4 nous cicles de Formació Professional relacionats

amb qüestions de seguretat i totes aquestes coses. Perfecte. Vull

dir que hi ha unes demandes immenses.

I després clar, hi ha el tema lingüístic que ha comentat el Sr.

Sampol. Aquí hi ha un fet que convé avui aprofitar per dir-ho.

El Partit Popular a l’anterior legislatura, sobretot a nivell

d’Estat, es va omplir la boca permanentment del qualificatiu

qualitat, la llei era de qualitat, tot era de qualitat. L’anterior

Govern de les Illes Balears va crear un Institut d’Avaluació i

Qualitat Educativa, el va dotar amb personal qualificat, ja

vàrem començar a elaborar els seus informes i fins tot, n’hi

havia un ja editat i un altre a punt d’editar, faltava que el nou

conseller donar ordre d’imprimir-lo. Saben vostès que

exactament 14 mesos després de la constitució d’aquest

Govern, aquest institut es troba sense director i absolutament

aparcat, absolutament inexistent. Qualitat com a retòrica

política, com a retòrica de marketing mediàtic, o qualitat de

bon de veres? Anem per feina. El cert és que l’Institut

d’Avaluació i Qualitat de les Illes Balears no té director fa 14

mesos i està aparcat sense cap tipus d’utilització, quan ja havia

donat un magnífic resultat. I aquests resultats van una mica

lligats a allò que plantejava el Sr. Sampol.

Efectivament, les dades estatals, l’INCE, Instituto Nacional

de Calidad Educativa, que és un organisme de l’Estat, l’any 99

va fer una avaluació de sisè de Primària a les Illes Balears i

l’any 2000 va fer una avaluació, ara no sé si era de segon

d’ESO o quart d’ESO a les Illes Balears i la conselleria

d’aleshores va demanar a aquest institut estatal que fes una

ampliació de mostra per tal de què els resultats de Balears

fossin més fiables. I en aquesta avaluació, contràriament a allò

que la demagògia dels antinormalitzadors sol dir que aquí la

normalització va en contra del castellà i tota aquesta història,

demostraven que els alumnes, precisament perquè tenen un

procés de formació familiar-escolar en dos idiomes, té com a

resultat final una millor habilitat en llengües, superior a les

comunitats autònomes per exemple monolingües o unilingües,

com pugui ser Castella-La Manxa, que era una de les

comunitats que es comentava. Això què vol dir? Això vol dir

que aquells alumnes que ara el Partit Popular els aplica

l’experiment, em sembla que són 11 centres, evidentment això

també és una maniobra de cara a la galeria, varen vendre durant

la campanya electoral unes determinades coses i ara ha de

parèixer que les compleixen. Evidentment no en compleixen

cap, però ha de parèixer que les compleixen. 

Això no és res més que aquests alumnes, no tan sols

deixaran de saber un idioma que és l’idioma que no aprenen a

la família i que aprenien a l’escola, sinó que fins i tot aprendran

manco llengua perquè, efectivament Sr. Diputat que somriu,

aprendran manco llengua perquè el maneig de dos idiomes des

de la infantesa i els catalanoparlants familiars tots estan

permanentment en contacte amb el castellà a través de mitjans

de comunicació, cinema, televisió i mil històries, per tant, estan

en contacte amb els dos idiomes, familiarment, mediàticament

i contextualment, aquells que quedin dins la campana de vidre

del castellà familiar, del castellà de la televisió i del castellà del

cinema, no tan sols deixaran d’aprendre català, que es suposa

que l’han de saber quan acabi l’ensenyament obligatori, així ho

diu la Llei de Normalització Lingüística, sinó que aprendran

manco llengua, però hi ha voluntat de fer-los fer de conillets

d’indi a aquests pobres alumnes, aquestes pobres 11 escoles.

Evidentment, es suposa que els mestres són intelAligents i hàbils

i ja se’n sortiran. Confiem amb els professors, ells sí que tenen

experiència i saben què és l’educació.

Per tant, allò que diu el Sr. Sampol crec que ho he contestat.

Efectivament una avaluació estatal demostrava que aquells

alumnes castellanoparlants que a ca seva parlen el castellà, hi

escolten la televisió, que tota la seva cultura d’entreteniment i

d’oci és en castellà, en contacte amb la llengua catalana a

l’escola adquireixen una potencialitat de coneixement de

llengües i de maneig de llengües superior si estiguessin centrats

exclusivament amb el seu idioma familiar. Això ho demostrava

un estudi estatal que està publicat, supòs que el trobaran a
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alguna biblioteca, si hi van i sinó jo els puc enviar fotocòpies

de les pàgines que ho diuen. 

Respecte el Sr. Quetglas. Efectivament aquí hi ha una cosa

important, l’error seria poder centrar excessivament la millora

del finançament en acords només per a inversions, que al final

es fa la inversió i desapareix, quan el que costa és obrir els

centres, amb professors, netejar-los cada dia i mantenir-los en

estat de visita. Per tant, jo crec que seria important que això es

tengués molt en compte perquè al final les inversions s’acaben

fent si són necessàries. Ara allò que són les despeses de

funcionament ordinari, sobretot el capítol de personal,

evidentment això no és senzill.

Respecte el tema del nombre d’alumnes. La veritat és que

va resultar molt difícil, parl per experiència pròpia,

especialment a Eivissa, la sensació que vàrem tenir el primer

any de l’anterior legislatura és que a Eivissa creixia brutalment

el nombre d’alumnes. Però en un moment determinat, a mitjan

legislatura aproximadament, ens vàrem començar a donar

compte que no acabava de ser cert del tot, què passa? Que hi ha

una mobilitat increïble. Per tant, si l’Administració no té un

control permanent d’aquesta mobilitat les xifres fluctuen molt.

Per exemple de les 3 illes els 4 anys de l’anterior Govern l’illa

que va augmentar manco en nombre d’alumnes va ser Eivissa,

mai m’ho hagués pensat els primers mesos de l’anterior

legislatura. Al final va acabar augmentant més Menorca que

Eivissa i per què? Perquè a Eivissa hi ha un moviment

demogràfic familiar, gent que ve, gent que se’n va i aleshores

moltes vegades se’n van i no es donen de baixa enlloc i per

tant, continuen comptant com alumnes fins que acaba el curs i

el curs següent no apareixen com a matrícula real, etcètera.

Els quatre anys de l’anterior Govern aproximadament el

nombre d’alumnes en xifres globals va augmentar en uns 4.000

alumnes. Ara el problema no és només quants, sinó quins

alumnes. No és el mateix augmentar en 4.000 alumnes d’una

societat, per dir-ho d’alguna manera, cohesionada, arrelada,

més o manco que forma part de la realitat social del país, que

tenen mecanismes d’integració familiar, ambiental, o una

població d’una procedència heterogènia increïble, que moltes

vegades no saben cap dels dos idiomes que són oficials a les

Illes Balears, moltes vegades, si són sud-americans no, però si

són del nord d’Àfrica o del centre d’Europa, o fins i tot de

l’Europa de l’oest, etcètera, no saben cap dels dos idiomes,

molts d’ells tenen unes mancances educatives d’origen greus.

Per exemple molt d’alumnat de procedència sud-americana

gairebé no ha estat escolaritzat mai i lògicament no és el

mateix... És a dir, allò que deu haver succeït aquests darrers

anys és que ha disminuït considerablement allò que podria ser

l’alumnat generat per la població arrelada a les pròpies Illes

Balears i ha augmentat, el Sr. Gaspar Oliver ha parlat d’uns

20.000 alumnes, jo no sé si són tants, però com a mínim deuen

ser, el darrer any si no record malament eren 12 o 13.000 i

pensem que estam pensant d’alumnes estrangers, no estam

parlant d’alumnes peninsulars de l’Estat, que en alguns casos

també necessiten atenció particularitzada a nivell lingüístic,

etcètera.

Per tant, quants? Uns 4.000 aproximadament, però com són

aquests alumnes? Un alumne que requereix molts més recursos,

que introdueix unes dinàmiques dins el grup-classe que

exigeixen més desdoblaments, atenció particularitzada, per tant,

més professorat, més recursos pedagògics, més material

didàctic específic, etcètera.

-No sé si m’he deixat res més.

Finalment el Sr. Gaspar Oliver m’ha fet una sèrie de

preguntes. Em diu quants de nous instituts vàrem inaugurar?

Que jo recordi, el de Llucmajor que no el va pagar l’anterior

Govern, ja estava pagat. Sineu, que el va pagar l’anterior

Govern i l’Institut de La Colomina d’Eivissa, que es va

inaugurar a començaments de legislatura. Em perdonarà si

n’oblit algun, però en aquest moment no en record cap més.

D’altra banda unitats posades en marxa el curs, no sé quin.

Bé és evident que durant els primers 5 anys i mig, no parlem

només dels 4 anys de l’anterior Govern, els primers 5 anys i

mig hi va haver un creixement molt considerable del pressupost

d’educació. Ja li he parlat que el primer any que gestiona el

Govern Popular se’n pressuposten 40.000 i se’n gasten 45.000.

Un nombre considerable de professors, amb bona mesura no

tan sols per atendre la diversitat produïda per la nova població

escolar d’origen immigrant, sinó per aplicar la llei vigent

d’aleshores i que era la LOGSE, que amb recursos estatals no

s’havia acabat d’aplicar en cap moment, audició i llenguatge,

logopedes i totes aquestes coses. Per tant, hi va haver un

increment considerable, si mirés aquí que és un resum li ho

podria dir, però ara no veig... Miri per exemple, el curs 99-

2000 hi va haver a les Illes Balears exactament 9.674

professors i el curs 2002-2003 n’hi va haver 11.069. O sigui

quasi uns 1.500 professors més en 4 cursos.

Que aquí hi ha una altra cosa a dir important, que això

també fa referència a allò que m’ha demanat abans el Sr.

Quetglas. Pensem que durant aquest temps el nombre

d’alumnes que passen a dependre, per dir-ho d’alguna manera,

de recursos públics s’incrementa. Per exemple és quan el Partit

Popular el curs 98-99 decideix iniciar un procés de concertació

de l’educació infantil. Per tant, hi ha més alumnes, és a dir, una

cosa són els alumnes que existeixen i l’altra són el nombre

d’alumnes que són atesos per pressuposts públics. Clar, pot

haver-hi manco alumnes, però més alumnes atesos amb

pressuposts públics. Això és una variable que els anys 90 es

dóna i que és molt important.

Bé vostè em demana si aquest increment de costos tenen

relació amb l’increment del professorat, amb la creació de

noves aules. Efectivament, fora cap dubte ni un. Ara una cosa

sempre queda clara, el dèficit no és només perquè s’hagin fet

coses noves que no estaven fetes per l’Administració estatal,

sinó que el dèficit també hi és perquè es varen acceptar unes

transferències valorades en 10.000 milions de pessetes a la

baixa en relació a la mitjana de les altres 9 comunitats

autònomes. Per tant, s’haguessin pogut fer aquestes coses noves

amb més tranquilAlitat de pressupost, per entendre-nos.

Respecte la revisió del finançament d’educació. Home jo

ara estava plantejant la necessitat d’una revisió del finançament

d’educació que sigui més favorable a les Illes Balears. És a dir,

els ciutadans de les Illes Balears no hi ha cap raó ni una perquè

hagin de ser castigats en relació als alumnes d’Extremadura,
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d’Andalusia o Castella-La Manxa, no tenim dret a determinats

programes educatius que els alumnes d’aquelles comunitats

autònomes tenen perquè la comunitat autònoma, globalment

considerada, té més bon finançament. Per tant, jo som partidari,

lògicament, d’un millor finançament de l’educació i

probablement això s’ha de contextualitzar en un millor

finançament de les Illes Balears i aquestes 6 variables són les

variables que més o menys són tengudes en compte a tots els

estudis de pressuposts o de finançament que es fan dels

sistemes educatius.

Gràcies i perdonau si m’he deixat alguna cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Ara obrim un torn de rèplica per

part dels grups parlamentaris que en vulguin fer ús d’ell. Grup

Parlamentari Mixt? No en farà ús. Esquerra Unida i Els Verds?

PSM? Partit Socialista? Partit Popular? Sí. El Sr. Gaspar Oliver

té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Molt breument. Gràcies, Sr. President. Jo em deman i li

deman Sr. Pons, a veure si era previsible que hi hagués aquest

fort increment de població, atès que del 96 al 99 pràcticament

la població escolar estava estancada. I també a veure si era

previsible aquest fort increment de la població immigrant que

es va començar a produir a l’any 2000. Podria ser previsible?

Tal vegada sí, tal vegada no, és discutible. La veritat és que es

va agafar la base del 96 i fins el 99 no hi va haver aquest fort

increment i això ens afecta, pens jo, negativament o ens

incideix moltíssim en aquest dèficit, que efectivament hi ha

hagut una sèrie de decisions polítiques que s’haguessin pogut

emprendre d’una manera més tranquilAla, si s’hagués tengut

millor finançament, estam d’acord. Però també hi ha unes

decisions polítiques com és l’ensenyament gratuït, vostè ho ha

mencionat, de 3 a 6 anys, o també l’homologació de personal.

Miri jo reiter, una vegada més Sr. Pons, el meu agraïment,

l’agraïment del Partit Popular per totes aquestes dades i

explicacions que vostè ens ha fet. Però em permeti també que

li digui i li ho dic afectuosament, que per una altra part no m’ha

decebut vostè en res en la seva intervenció. Li reconec que ha

sabut aprofitar molt bé la seva oportunitat per criticar el Partit

Popular, però de totes formes era d’esperar, a més va ser el

PSM que va proposar la seva compareixença, que per cert des

del Partit Popular no ens hi oposàrem, hi votarem a favor i a

més ja sabíem perfectament quin era el seu posicionament

polític, la seva ideologia enfront de la nostra. Però miri al cap

i a la fi, les eleccions es varen celebrar l’any passat i al Partit

Popular no ens va anar tan malament i sobretot a Eivissa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per contrarèplica té la paraula

per un temps màxim de 5 minuts el Sr. Damià Pons. Moltes

gràcies.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DURANT LA

CINQUENA LEGISLATURA (Damià Pons i Pons):

Gràcies. Tenc la sensació que el Sr. Gaspar Oliver encara està

una mica a la defensiva quan parla d’aquest tema, recordi que

a Madrid hi ha hagut un canvi de Govern i per tant, ara podrien

ser més poc autojustificadors de la decisió que varen prendre

vostès en el moment d’acceptar les transferències.

D’altra banda vostè em parla de què era previsible un fort

creixement de població? Miri la consultoria l’any 91 ja els

recomanava que tenguessin en compte aquest factor. La

LOGSE sense creixement demogràfic ja generava una quantitat

de despesa... i quan dic la LOGSE no diguin això és la llei que

va fer el PSOE i el Partit Popular hi va votar en contra. La

LOGSE no feia res més que posar en una llei educativa allò que

la societat ja demanava i que era per exemple si un disminuït

físic existia no l’havies de tenir en un racó, sinó que l’havies de

dur a l’aula. Això no és una qüestió de LOGSE, ja ho

demanava la societat.

(Remor de veus)

I després recordi que els anys 95-99 a les Illes Balears,

entre altres coses, hi va haver un pla governamental clarament

expansionista que era el Pla Mirall de construccions, que ja va

generar uns primers moviments de població claríssims. Primer

vénen els qui vénen a fer feina, després vénen les seves

famílies, després vénen els fills i després comencen a néixer

membres nous d’aquestes famílies noves a les Illes Balears. Per

tant, jo per ventura amb l’espectacularitat en què s’ha produït

el creixement demogràfic, possiblement no. Ara que una certa

insinuació que hi havia un creixement demogràfic a

l’expectativa, o en perspectiva, jo crec que és bastant clar que

sí.

Li puc assegurar que no tenia cap necessitat ni una d’avui

venir a fer cap tipus d’intervenció aquí. Així i tot els agraesc

que hagin acollit la proposta que va fer el Grup Parlamentari

del PSM. I això sí, Sr. Gaspar Oliver, les persones que tenim

l’edat que tenim i fa tants d’anys que tenim les idees que tenim

i les conviccions que tenim i el caràcter que tenim, lògicament

fins a les darreres conseqüències.

Gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Damià Pons. Reiterar una vegada més

l’agraïment per haver assistit a aquesta comissió. I passaríem

doncs a la segona compareixença del dia d’avui.

Vagin ocupant les seves posicions.

Passam idò a la segona compareixença de la tarda d’avui

per part del Sr. Antoni Rami i Alós, conseller d’Economia i

Hisenda del Govern de les Illes Balears durant la quarta

legislatura. Aquesta presidència li agraeix la deferència

d’assistir a aquesta comissió. Li donam una molt benvinguda.
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Té la paraula el Sr. Antoni Rami i Alós per fer la seva

exposició oral.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DEL

GOVERN DE LES ILLES BALEARS DURANT LA

QUARTA LEGISLATURA (Antoni Rami i Alòs):

Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que tendría

decir es que estoy encantado de estar aquí. Cuando se me invitó

a participar pues la verdad es que hace cinco años o más que

estoy alejado de estos parajes, lo cual a todos los que algún día

lo van a estar les indico que es sumamente agradable y que en

fin, que nadie piense que tiene un futuro nada prometedor, todo

lo contrario. Sin duda el hecho de estar cinco años separado de

estas materias de financiación autonómica pues primera y

además a eso contribuye mi tradicional mi mala memoria,

primero contribuye a que uno olvide muchos detalles y como

además estoy metido en una problemática actual muy intensa,

pues tampoco he visto ni el momento ni la forma de recuperar

esa mala memoria. Pero en cualquier caso tampoco creo que

sea importante recuperar cuáles eran los datos concretos que

había en el período del 96 al 99, intentaré hacer uso de la que

me quede, si es que hace falta. Pero el paso del tiempo sí

permite hacer un análisis más reposado y más analizando la

esencia de cuáles son los puntos fuertes, la debilidades que

tiene esta comunidad autónoma en materia de financiación

autonómica, desde una perspectiva de análisis estructural y no

tal vez coyuntural.

En este sentido lo que sí recuerdo de la época, a mi me tocó

nada más llegar al Govern trabajar en el consejo de política

económica y fiscal, trabajar en la revisión del sistema de

financiación autonómica del período 97 al 2001. Ese proceso

negociador desde la Conselleria de Economía y Hacienda nos

planteamos en aquel momento un objetivo muy claro. Hubo un

proceso de reflexión, de análisis de cuál era la situación, de qué

era lo que le interesaba a Baleares, lo que era posible porque

desde luego en esta materia es muy fácil hacer discursos

demagógicos, esto es muy fácil, expresar, documentar y hasta

presentar unos datos preciosos que pueden hacer sólido un

discurso demagógico y precioso de requerimientos, exigencias

y de deseos, documentar los deseos es la cosa más fácil del

mundo. Pero desgraciadamente las Islas Baleares con un 2% de

población, con un 2% de los votos en la elecciones nacionales

en cualquiera de sus variedades tiene muy poca posibilidad de

imponer sus deseos. Por tanto, la única fuerza que a las Islas

Baleares le cabe es la de plantearse cosas razonables y defender

cosas razonables por el peso que tienen las cosas razonables.

Entonces este sentido ha tratado de ser la linea de actuación

que desarrollamos en la Conselleria de Economía y Hacienda

durante esos 3 años vertiginosos. Y en ese proceso de análisis

llegamos a la conclusión cuando teníamos que hacer la revisión

del sistema de financiación autonómica, que lo que parecía muy

razonable y además absolutamente a contracorriente y

revolucionario o no, pero en fin, totalmente a contracorriente

en el año 96 cuando se planteaba y era que el modelo de

financiación autonómica que de entrada no podía ser así, sí que

debería ser un modelo capitativo, un modelo en el cual la

financiación per cápita en España fuese igualitaria entre todas

las comunidades autónomas, con independencia de que la

financiación de esa capacidad de gasto provenga de un sistema

fiscal progresivo, tal y como estable la Constitución.

Evidentemente los ciudadanos que más ganan son los que

deben pagar más, pero eso no significa que las administraciones

públicas, autonómicas o no autonómicas que están dispersas en

el territorio y que prestan servicios a los ciudadanos, lo que

deben asegurar es una igualdad de los ciudadanos y esa

igualdad de los ciudadanos la mejor traducción que tiene en

términos de financiación es que el conjunto de los ciudadanos

reciba una financiación igual en cualquier territorio, sea en

Extremadura, sea en Baleares o sea en cualquier sitio.

Ese fue el discurso que desarrollamos en la Conselleria de

Hacienda. Buscamos las alianzas en otras comunidades

autónomas que podían ser favorecidas por ese discurso.

Recuerdo que del análisis nos salía que las comunidades

autónomas que estaban recibiendo, excluídos los fondos de

solidaridad interterritorial y otros fondos que podríamos

considerar de solidaridad, pues eran, hablo de memoria, pero

eran las comunidades en aquel momento de Murcia, Valencia,

Madrid, Cataluña y creo recordar que también Asturias,

hicimos una labor diplomática en aquel momento en

desplazarnos a todas y cada una de esas comunidades y

sencillamente presentarles los números y decirles, miren

ustedes somos las comunidades que estamos recibiendo menos

financiación per cápita que la media y por tanto, nos interesaría

hacer un discurso en el cual la financiación per cápita vaya

adquiriendo solidez.

Evidentemente plantear un modelo así en el año 96, en el

cual la financiación entre las comunidades del artículo 143, se

distribuía sólo al 60 y tantos por ciento, en términos de

financiación per cápita, pues era un modelo rompedor en aquel

momento. Pero en cualquier caso tampoco se trataba de

plantear que a ese modelo había que llegar ya, luego en un año

o en tres años. Se trataba de discutir cuál era el horizonte

temporal en el cual se llegase a ese escenario y bueno el

horizonte temporal que sea el que tenga que ser, el que del

debate político resulte, que de los equilibrios políticos resulte.

Pero que en cualquier caso se establezca el principio, que se

reconozca por primera vez en la historia de España, que el

modelo de financiación autonómica debe estar basado en una

financiación per cápita igualitaria. 

Bueno ese fue el planteamiento que hicimos, encontramos

aliados en el camino y el resultado fue que por primera vez en

la historia de los modelos de financiación autonómica, apareció

en el texto legal de los modelos de financiación autonómica el

concepto de financiación per cápita, y apareció por la vía de

una cláusula de garantía que establecía que al final del

quinquenio, al final del periodo 97-2001, todas aquellas

comunidades autónomas que no hubiesen llegado a una

financiación per cápita de un 90% como mínimo, o sea, que sus

ciudadanos estuviesen recibiendo financiación autonómica

inferior al 90% de la media, tendrían derecho a ser igualados a

esa media al final de periodo.

Bueno, eso fue una cláusula de garantía que conseguimos.

No costó poco conseguirla, incluso..., bueno, mejor olvidar

algunos detalles de cómo se consiguió eso. En cualquier caso

sí insisto en que es un precedente en todos los modelos de

financiación autonómica anteriores porque todos ellos eran

copias directas de la LOFCA, de la Ley Orgánica de
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financiación de las comunidades autónomas, creo que del año

81, en las cuales se establecía que el peso máximo de la

financiación per cápita era del 64% sobre el total del conjunto

de la financiación a distribuir entre las comunidades

autónomas.

Sorprendentemente este avance histórico ha desaparecido

en el último modelo de financiación autonómica, que fue,

bueno, por lo que yo vi -la verdad es que hice el seguimiento a

través de la prensa y no de forma exhaustiva- vi que esta

comunidad autónoma renunció a lo que particularmente yo y,

bueno, pues creo que en la Conselleria de Economía y

Hacienda quedaron suficientes funcionarios convencidos de

que eso era así, lo que aparentemente era el avance mayor que

había conseguido no sólo esta comunidad autónoma sino a mi

particular entender el conjunto de España en cuanto a dibujar

un horizonte de cómo debería ser el sistema de financiación

autonómico para que sea estable en el medio y en el largo

plazo.

Sorprendentemente, insisto, en el modelo actual Baleares

acepta que desaparezca no sólo la referencia a la financiación

per cápita sino que también acepta que el modelo de

financiación del que se parte en el año dos mil..., no sé cuántos,

del que se ha partido ahora, el 2002 debe ser, acepta que ya en

la financiación de partida del 2002 estemos ya por debajo de

ese 90% que había sido el horizonte de llegada en el sistema

anterior, lo cual, bueno, a parte del disgusto que te produce el

que un camino que has conseguido, que una cima que has

conseguido no con pocos esfuerzos, pues parece que por falta,

no sé, de conocimiento, de conciencia, de capacidad

negociadora o de capacidad de presión, el caso es que de un

plumazo damos un paso hacia atrás y volvemos estar totalmente

en el aire, exactamente igual que estábamos anteriormente.

Sinceramente, de los cinco años que han transcurrido, el hecho

más relevante en materia de financiación autonómica al que a

mi me gustaría hacer referencia es éste.

Por otro lado, bueno, esto también se ve..., bueno, la

cláusula de garantía ésta, por lo que posteriormente he podido

saber, supuso a las Islas Baleares un ingreso de 51.000 millones

de pesetas de golpe que ha resuelto en buena medida muchos

de los problemas que tenía planteados esta comunidad

autónoma, exactamente por 51.000 millones de pesetas, todos

los problemas que se podían resolver con 51.000 millones de

pesetas.

¿Qué más asuntos...? Bueno, he oído mucha argumentación

y mucha expresión de deseos en materia de competencias de

educación. Sin duda analizar de forma separada las

competencias, cosa que lógicamente hacen los responsables

sectoriales, pues evidentemente para un consejero de

Educación las competencias de educación son las únicas que

existen y tiende a hacer un análisis exclusivo de la financiación

de la educación que, además, está distorsionado porque

normalmente para un conseller de Educación la financiación de

la educación no es la que recibe la comunidad autónoma, sino

que es la que el conseller de Hacienda de turno le facilita al

conseller de Educación. Por tanto cada conseller de Educación

se queja o se deja de quejar de lo que su conseller de Hacienda

de su tiempo le da o le deja de dar.

Lo cierto es que cuando se recibieron los traspasos de

educación en el año 98 la cifra que conseguimos acordar con el

Estado efectivamente fue de 40.000 y pico millones de pesetas.

Esa cifra era aproximadamente un 10% más de lo que el que

había sido delegado provincial de Educación durante 12 o 13

años, y no sé si ahora sigue siendo diputado, el Sr. Andreu

Crespí, pues era un profundo conocedor, probablemente el

mejor conocedor que existía en el Parlament en aquella época

del ámbito de la educación, de la responsabilidad de educación,

y él se supone que siendo un político avezado y que por tanto

no comete ingenuidades, pues se atrevió a lanzar el reto de que

conseguir una financiación de 37.000 millones de pesetas sería

lo razonable para el traspaso de esa competencia. Eso fueron

unas declaraciones del Sr. Crespí que aparecieron reflejadas en

todos los medios de comunicación en plena época de

negociación de las competencias de educación, y el resultado

es que unos meses más tarde se firmó con el Estado un traspaso

competencial de 40.000 millones de pesetas. Además ese

traspaso competencial nos permitió acceder a una variación en

el modelo de financiación autonómica que permitía que nuestra

financiación no dependiese sólo de las transferencias que se

pactasen con la Administración del Estado y a través del

sistema de financiación, sino que además permitía aumentar el

tramo de financiación que dependía de la evolución del IRPF.

En la medida en que nuestra comunidad autónoma tenía una

evolución del IRPF en consonancia con la evolución de la

economía -hay que recordar que en el periodo 96-99 nuestra

comunidad autónoma crecía a ritmos entre el 5 y el 8%; en el

99 dejamos esta comunidad autónoma creciendo a un ritmo del

8%, que por supuesto explica mucho más la atracción

inmigratoria el crecimiento del 8% que no la puesta en marcha

del Pla Mirall, que fue una acción que se desarrolló a lo largo

del tiempo y que no tiene prácticamente..., de efectos poco

relevantes en términos macroeconómicos. Lo que sí es

relevante en términos macroeconómicos para explicar la

atracción inmigratoria es el crecimiento del PIB del 8%, y

desde luego el “parón” actual del crecimiento de la inmigración

pues sólo tiene explicación ante la recesión económica que

hemos estado viviendo en los últimos cuatro años, que hemos

conseguido pasar de un 8% de crecimiento del PIB al 0,7 o al

0,8, que creo que ha sido el crecimiento en el último año.

Esos son los factores que yo considero más relevantes en

materia de financiación autonómica y, en cualquier caso, pues

como tampoco quiero cansar a sus señorías -¿son señorías,

aquí, los diputados?-, pues a todos mis excompañeros, me abro

a las preguntas y a... ¿Esto es un debate o no es un debate? Yo

no tengo nada que debatir, o sea que cualquier pregunta que

queráis hacer encantado respondo, si puedo.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rami. Ara procedeix la suspensió de

la sessió; entenc que podem continuar, veritat?

Doncs bé, per part del Grup Parlamentari Mixt no

intervendrà per qüestions òbvies. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds intervé l’Hble. Sr.

Diputat Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per agrair també la

presència del Sr. Rami aquí, les explicacions que ens ha donat.

Jo com sempre seré molt breu. En tot cas li vull dir que

compartesc amb ell que un dels criteris bàsics a tenir en compte

en el finançament de les comunitats autònomes és el del

nombre d’habitants, el finançament per càpita que diu.

Lògicament qualsevol sistema que s’agafi com a base ha de

tenir alguns mecanismes correctors. Aquí, com que estam

parlant de sanitat i d’educació, per precisar una mica més jo

crec que hem de parlar d’alumnes o d’usuaris, més que

d’habitants, perquè a vegades no és exactament la mateixa

proporció.

Jo en tot cas, a pesar que vostè ha dit que porta una

temporada feliçment apartat de la política i no ho segueix amb

tant de detall, bé, aquí els estudis que hem pogut manejar, la

gent que ha comparegut en general, tant en aquesta comissió

com en una comissió que hi va haver la passada legislatura,

parlen que un i un altre servei, de sanitat i d’educació, el que

rebem per usuari o per habitant estam per davall, en els dos

casos, de la mitjana estatal, i un altre afegit: si el criteri del fet

que es rebi la mateixa quantitat per usuari d’un servei és bo, ja

dic que hi ha d’haver sempre elements correctors, i un element

a tenir en compte és la situació de què parteixes: si hi ha un

dèficit d’infraestructures a una comunitat, un dèficit important,

s’ha de corregir, s’ha de corregir aquest dèficit. Per tant, encara

que no ens doni xifres concretes, que diu que no està molt al

dia en xifres concretes, li vull demanar la seva opinió -ho dic

perquè és que no m’ha quedat prou clar, si és que ho ha dit- de

si en aquests moments el finançament que rebem tant per al

sistema sanitari com per al sistema educatiu en funció del

nostre nombre d’habitants o d’usuaris, segons els casos, el

considera correcte i adaptat a la mitjana estatal o si creu que

realment estam en una situació, diguem-ne, d’inferioritat de

condicions en relació a la mitjana de les comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

PSM-Entesa Nacionalista intervé l’Hble. Sr. Pere Sampol per

un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, i benvingut i demanar-li disculpes en

nom de tots els presents perquè l’hem fet esperar excessivament

i..., res, perdoni, perquè tothom té el seu temps, és or i és

imperdonable no escalonar les compareixences. Crec que això

ho corregirem en el futur.

Jo li he d’agrair la seva sinceritat, és a dir, realment a les

Illes Balears històricament no hem tengut capacitat política per

exigir qüestions que podem veure des de distints prismes, però

que matemàticament demostren que hem estat sempre a la cua

del finançament per càpita. Jo he estat un estudiós des que l’any

91 vaig entrar aquí; he vist la revisió de dos sistemes, en cada

ocasió les Illes Balears hem millorat en xifres absolutes, però

curiosament no només han millorat les Illes Balears, sinó que

totes les comunitats autònomes han millorat, és a dir, ningú no

hi ha perdut. És a dir, la base perquè el nou sistema fos

acceptat, encara que fos acceptat a la força, com en el darrer

cas, per les Illes Balears, era que en xifres absolutes l’any

d’implantació del sistema cada comunitat autònoma rebia ics

mil milions de pessetes més que l’exercici anterior. El que

passa és que jo crec que l’Estat ha fet un gran negoci, a pesar

d’això, ha fet un gran negoci perquè hi ha hagut trampa, hi ha

hagut trampa perquè per una part, especialment en el que són

les dues competències més importants i que generen més

despesa, com són primer educació i després sanitat, són

competències que generen una gran demanda, que en el nostre

cas i en el cas d’altres comunitats autònomes es partia d’un

dèficit històric molt important, que després en el conjunt de

l’Estat i especialment a les Illes Balears hi ha hagut aquest

increment demogràfic que ha suposat una despesa molt

important, i llavors hi ha hagut un factor que no es tenia en

compte a l’hora de rebre les competències, i era que l’Estat s’ha

quedat capacitat legislativa que ha condicionat despesa. És

evident que la LOGSE genera unes obligacions a les comunitats

autònomes i no els transfereix els recursos per fer-hi front.

Bé, vull dir amb això que l’any 96 estic d’acord amb vostè

que aconseguim evolucionar cap a un sistema de finançament

per càpita. S’introdueix un altre element molt positiu que és el

de la corresponsabilitat fiscal mitjançant la participació en el

30% de l’Impost de Renda de Persones Físiques, ara, això sí,

condicionat a rebre educació. I s’ha demostrat que la millora

global que fa suposar el nou sistema en pocs exercicis va ser

absorbit per l’extraordinària demanda que va generar educació,

i el primer exercici ja tanquen amb 44.000 milions més les

factures que quedaven dins el calaix, que d’això el Sr. Pons no

n’ha parlat, però aquesta és una altra, i avui ja devem estar, és

a dir, parlam de cinc, sis anys més tard, ja devem estar, per

parlar en la mateixa unitat de mesura, en més de 65.000 milions

de pessetes, que és la despesa real d’educació. I el 2002 ens

passa una cosa semblant: la millora, en xifres absolutes

milloram en alguns mils de milions de pessetes respecte a

l’exercici de l’any 2001; això sí, has d’assumir sanitat i, si no,

no entres en el nou sistema i et quedes amb el sistema antic; per

tant perds aquesta millora en xifres absolutes immediata, però

no ets conscients de la despesa que generarà la nova

competència de sanitat que, en aquest cas, ens ha desbordat

molt més del que va ser educació, i de fet el ministre, perdó, el

conseller d’Hisenda la setmana passada es va entrevistar amb

el ministre d’Economia, amb el Sr. Solbes, i li va plantejar una

reivindicació de més de 1.000 milions d’euros únicament per

fer front al dèficit que han generat educació i sanitat a les Illes

Balears.

Vull dir amb això que al final l’Estat fa els comptes al

revés, i pacta amb cada comunitat autònoma una quantitat a

assignar i després fa una fórmula no polinòmica que, la veritat,

són uns mestres, i la quadren, i és així. Però a la pràctica l’Estat

s’ha desprès de les competències que generen més despesa

pública, que són un vertader pou sense fons, mentre ha

controlat la major part dels ingressos en uns anys de bonança

econòmica que li han permès bravejar de dèficits zero, etc., etc.

Bé, aquesta és la meva opinió.

Al final què va passar? A les Illes Balears i Madrid se’ns

aplicava el finançament per càpita; havíem tengut un

creixement demogràfic molt superior a les altres comunitats

autònomes i aleshores teníem un benefici, entre cometes, molt
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superior als altres i se’ns va aplicar el fons de suficiència

financera mitjançant el qual hem d’aportar al fons comú uns

30.000 milions de pessetes, em pareix que ha estat el 2003,

cosa que eixuga el benefici potencial que havies de tenir amb

el nou sistema, però l’agafaves o el deixaves, i això encara era

millor que allò anterior.

Bé, evidentment coincidim des de la discrepància més

absoluta i en tot cas no estam aquí per polemitzar sinó per

agrair-li les seves aportacions a la comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Francesc Quetglas per un

temps màxim de 10 minuts.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com no pot ser d’una altra

manera també en nom del meu grup parlamentari vull agrair al

Sr. Rami la seva compareixença en aquesta comissió. Tant a ell

com a mi aquesta compareixença amb aquests mateixos

posicionaments físics ens recorda temps més antics, on la

discrepància cordial també formava part del dia a dia. I li vull

agrair no solament, diguéssim, la seva presència en aquesta

comissió, sinó també d’alguna manera la seva claredat

expositiva i el seu posicionament ideològic que, malgrat tot,

malgrat la seva distància en relació a l’activitat política, es

manté absolutament ferm, exactament igual que l’anterior

compareixent. 

El Sr. Rami en primer lloc ha manifestat com un triomf de

la seva gestió personal el fet d’anar convencent i introduint

l’element del finançament per càpita com una qüestió essencial

per millorar el nostre finançament autonòmic, cosa amb la qual,

lògicament, hem d’estar d’acord, però sense dubte no hauríem

de deixar de banda una qüestió que sí que forma part d’una

discussió ideològica i és que, diguéssim, pel que és el

pensament polític conservador, el pensament polític de la dreta,

la política de redistribució es fa únicament des de la vessant

d’ingressos públics, és a dir, només a través de -pràcticament,

estic simplificant, però pràcticament- només a través de la

recaptació i, en canvi, es lleva la vocació redistribuïdora a la

política de despesa pública i això, lògicament, des d’un

pensament polític progressista, des d’un posicionament

socialista, és totalment inadmissible. La despesa pública és un

element que probablement té una força reequilibradora, una

forma redistribuïdora més important que la dels ingressos

públics i, per tant, des d’una visió política d’esquerres no es pot

oblidar la vocació redistribuïdora, reequilibradora de la despesa

pública. Per tant no és admissible, sota el punt de vista

progressista, que es reivindiqui que el cent per cent del

finançament, per posar un exemple, radiqui exclusivament en

el finançament per càpita.

Per tant qualsevol qüestió, lògicament, ha de ser resultat

d’una atenció i, per tant, la conclusió és un punt intermedi en

el qual, evidentment, s’ha de millorar el pes específic de la

població, del finançament per càpita, però també s’ha de tenir

en compte la vocació redistribuïdora de la despesa pública. Si

no estam dins un procés enormement negatiu, i tal vegada

aquesta va ser l’element que, diguéssim, va produir un dèficit

de partida a la posició negociadora de la qual encara ens hem

de lamentar i hem d’arrossegar, perquè crec que qualsevol

lament que en aquests moments estiguem fent sobre el dèficit

de finançament autonòmic es basa, lògicament, en decisions

preses amb anterioritat que després costen molt de reconduir.

Sr. Rami, vostè ens ha donat una alegria. Ens ha donat una

alegria perquè ens ha dit explícitament i implícita que vostè no

hagués acceptat el sistema de finançament de l’any 2002. Això

és el que ens ha vengut a dir, és a dir que és un finançament

mal acceptat perquè no vàrem tenir capacitat negociadora, que

va ser un finançament negatiu, que ens vàrem deixar dur i

enlluernar per aquest miratge d’un finançament a curt termini

però que arrossegava un dèficit a llarg termini, però vostè sap

sense cap dubte que el finançament de l’any 2002 no va ser

negociat, va ser una imposició del Govern central, una

imposició sobre la base de la imposició d’acceptar el

finançament de la sanitat, i aquella frase que ja ha fet fortuna

que es va dir a tots aquells consellers, lògicament no del Partit

Popular, que es plantejaven no acceptar el finançament, quan

se’ls va dir des del Ministeri d’Economia i Hisenda: “Afuera

hace mucho frío”; és a dir, “si no acceptes aquests termes de

finançament, ho passaràs molt malament”. Per tant jo he de

discrepar amb vostè en relació a la capacitat negociadora, i és

una llàstima que avui no hagi pogut venir, però ja vendrà en

una altra ocasió, qui va ser el conseller Mesquida, perquè pugui

explicar amb pèls i senyals efectivament com va anar aquest

procés de negociació. Per tant, bé, insistesc una vegada més,

decisions preses en el passat que ens condicionen.

Després també volia fer una altra postilAla a una qüestió que

ha dit. És a dir, home, vostè diu que el conseller d’Educació no

rep els doblers que s’envien de Madrid, que el conseller

d’Educació rep els doblers que el conseller d’Hisenda o, per ser

més exactes, el Govern quan aprova els pressupostos generals

de l’Estat, li concedeix, o quan el Parlament, que és el que en

definitiva aprova el pressupost, li aprova. I això que

teòricament és impecable, a l’hora de la veritat, amb una

competència que té tant de pes específic en el pressupost com

és sanitat o com és educació deixa de ser veritat, és a dir, el

marge de joc que té el pressupost de la comunitat autònoma en

relació a modificar la capacitat de despesa en sanitat i educació

atesos els ingressos que aquestes dues competències duen, és

francament molt petit. Per tant aquest marge de maniobra

només és teòric; és a dir, no es tracta només d’una qüestió de

prioritats polítiques expressades a través del pressupost; això

seria cert si els ingressos fossin ilAlimitats o, com a mínim, la

capacitat de generar ingressos fos molt més ampla que la que

actualment té, no aquesta, sinó qualsevol comunitat autònoma.

En conseqüència lògicament no és tan bo de fer i no és reduïble

a: “Escolti, això és una qüestió de prioritats polítiques decidir

quants de doblers es destinen a educació”. És una qüestió de

prioritats polítiques però sobretot una qüestió de finançament;

jo voldria acotar aquesta qüestió.

I en fi, en definitiva, el fet que..., lògicament el Partit

Socialista no té absolutament cap..., bé, és un ardu defensor de

la insuficiència de les dotacions financeres per a educació i per

a sanitat, i ho deim, ho deim en aquests moments en els quals

el Partit Socialista té la responsabilitat de subvenir aquest

defecte que ve arrossegat de la mala gestió de governs anteriors
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del Partit Popular tant a Madrid com a Palma. Per tant sabem

on som quan deim això i sabem la responsabilitat que assumim

quan ho deim, però no ho deixam de dir: els finançament de

sanitat i educació estan mal dotats i els hem de donar una

resposta. Ho feim i ho deim. 

Vostè alAludeix com a tot argument d’autoritat per subratllar

que la competència d’educació estava ben finançada a unes

declaracions del Sr. Crespí, que ja moltes vegades després ell

mateix va dir que s’havia equivocat quan va fer aquella

valoració; ho hem de repetir?, idò ho tornarem repetir, però no

ho posi com a argument d’autoritat. La competència en matèria

educativa està mal finançada; estava, està i continua estan mal

finançada, i s’ha d’arreglar aquest tema, hagi dit el que hagi el

Sr. Crespí o qualsevol altra persona, que com tothom té dret a

l’equivocació, sobretot quan ho reconeix, i no passa res. És a

dir, aquest no és l’argument per dir que el tema d’educació no

està ben finançat.

Res més i moltes gràcies, Sr. President, reiterant que

aquests comentaris no tenen tan l’ànim de polemitzar sinó de

puntualitzar algunes de les coses que el Sr. Rami ha deixat

dites. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. També vull ser com els diputats que

m’han precedit en la paraula i agrair la presència del Sr. Rami

en aquesta comissió no permanent.

Seré molt breu, només vull plantejar dues qüestions o,

millor dit, que m’aclareixi dos punts concrets. Sr. Rami, vostè

crec que ha dit que si no hagués desaparegut del sistema de

finançació actual la clàusula de garantia, he cregut entendre que

ha vengut a dir que en aquests moments no ens trobaríem en

aquesta situació, sinó que, atès que aquest greu increment que

hem tengut en població, i sobretot que aquesta finançació per

càpita, com que estaríem a menys del 90% de la mitjana

europea, perdó, de la mitjana espanyola, que això ens suposaria

uns ingressos, com ha suposat que ha dit, de 55.000 milions

que varen suposar per aquesta revisió quinquennal. Aleshores,

si no hagués desaparegut aquesta clàusula de garantia, vol dir

que en educació, concretament, no ens trobaríem en aquesta

situació que ens trobam ara? En matèria d’educació,

concretament, perquè sanitat no hi era, com és natural, que va

ser posterior.

Tampoc no l’he entès, crec que ha dit que l’evolució de

l’IRPF també incidiria en el sistema que teníem abans i

incidiria positivament dins la finançació. M’agradaria, si és

possible, que m’ho explicàs perquè no l’he acabat d’entendre.

I bé, jo esper que si la Llei 21/2001 preveu ara que puguem

replantejar la revisió de la finançació en base a dos articles,

l’article de la suficiència financera i també perquè hem

augmentat la població un 3% -no em cansaré de dir-ho- un 3%

la població respecte a la mitjana espanyola, tant en població

escolar com en població protegida, esperem, idò, jo confii,

desitj, estic convençut a més que així serà, que en aquesta

comunitat amb aquesta revisió del finançament tornem a

l’equilibri que es tenia quan es varen rebre aquestes

competències i la finançació, lògicament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Ara té la paraula per contestar

les observacions i les preguntes que han fet els senyors diputats

el Sr. Antoni Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DEL

GOVERN DE LES ILLES BALEARS DURANT LA

QUARTA LEGISLATURA (Antoni Rami i Alòs):

Pues muchas gracias a todos por sus palabras y cordialidad.

Únicamente me gustaría contestar un poco en común a todos,

sin personalizar, porque veo un concepto que me gustaría

enfatizar. Hablar de la financiación de la educación o de la

financiación de la sanidad sí, porque es un modelo diferente, es

un modelo de financiación diferenciado; por lo menos lo era

antes, supongo que lo sigue siendo ahora. Es un modelo de

financiación específico para la sanidad y diferenciado del resto

de gastos autonómicos. Pero en el caso de educación no se

puede hablar de la financiación de la educación porque está

metida en el conjunto de la financiación del resto de gastos de

la comunidad autónoma. Por tanto, sólo se puede hablar del

conjunto de la financiación del sistema, luego son las

decisiones del Gobierno las que deciden aplicar esta

financiación a educación, o a otra cosa. Por eso insisto en que

la perspectiva exclusiva del responsable de educación es una

perspectiva que parte de una visión parcial, no está viendo el

conjunto de la evolución del sistema.

En ese sentido y contesto las preguntas concretas que hacía

Gaspar Oliver, evidentemente a partir del momento en que

pasábamos de un modelo de asignación por subvenciones que

evolucionaba con el crecimiento del PIB, a un modelo que se

financiaba principalmente por la evolución del IRPF con

nuestro sistema de participación en la evolución del impuesto

y considerando que estábamos en una economía que estaba

creciendo al 7 y 8%, lo cual significa que crecen las rentas de

esa economía y por tanto, crece el IRPF más que

proporcionalmente al crecimiento del PIB y que eso

evidentemente tiene una incidencia sobre nuestra financiación.

En ese sentido acordar un sistema basado sobre el IRPF

beneficia más que proporcionalmente a las economías más

dinámicas y con un dinamismo superior a la media del conjunto

del Estado.

Y en ese sentido no sólo la educación sino el conjunto de

competencias mejoraban más que proporcionalmente, por

tanto, estábamos recuperando posiciones sobre la situación de

partida. La situación de partida es mala en Baleares, per lo es...,

en fin a mi se me pierde en la noche de los tiempos. Hay

motivos atávicos que han condenado a esta comunidad

autónoma a recibir escasas inversiones por parte del Estado,

probablemente el hecho de tener que venir con barco y que los
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castellanos se mareen cuando se suben a un barco pues

probablemente haya afectado en la época en que este país era

un país centralista y las decisiones se tomaban en Madrid. Lo

cierto es que cuando se establece el Estado autonómico en

España y se inicia el proceso de traspaso competencial y de

atribuciones competenciales a las comunidades autónomas se

hace lo único que se puede hacer y que es lo que se resumía

con traspasar lo que hay. 

Por tanto, quedó congelada la maldición balear de tener que

recibir lo que había y lo que había era poco, ya era menos que

la media, probablemente en la cola, desconozco los datos que

existían a principios de los 80, pero yo llegué como funcionario

destinado aquí en el año 81 y era funcionario del Estado en

aquel momento y desde luego la impresión que sacabas era que

en Baleares siempre se estaba por detrás en el conjunto de

cosas que tenías la oportunidad de tocar. Por supuesto no

manejaba datos exhaustivos, ni me dedicaba a hacer estudios

sobre esta materia, pero era la impresión, el olfato que te daban

estas cosas. Además, el cargo que yo ocupaba en aquel

momento era de interventor del Estado en Baleares y eso te

daba una cierta perspectiva global sobre el conjunto de

acciones del Estado en el territorio.

Lo que se traspasa a la comunidad autónoma a mediados de

los 80 es esa situación y desde mediados de los 80 estamos

arrastrando esa situación y una forma de recuperar, bueno la

forma definitiva de recuperar esa situación es conseguir a llegar

a pactar un modelo de financiación autonómica que esté basado

en una igualdad capitativa, en que reciban las mismas pesetas

per cápita los ciudadanos de Baleares que los ciudadanos de

Extremadura, o de cualquier otra comunidad autónoma,

independientemente de cuál sea la renta de esos ciudadanos.

Por supuesto que estoy hablando de la financiación de los

servicios generales de la Administración, no estoy hablando de

lo que podemos llamar fondos de solidaridad, en referencia a

la apreciación que hacía el Sr. Quetglas. No, evidentemente si

a nivel del Estado se acuerda que exista una solidaridad

interterritorial, como de hecho constitucionalmente está

establecido así, pues por supuesto que debemos dejar de lado

esos fondos a través de los fondos de cohesión interterritorial

u otros mecanismos que se puedan crear para canalizar esa

solidaridad que es un debate totalmente a parte del que

entiendo que se está haciendo aquí. 

Entiendo que no se está estableciendo cual debe ser ni los

mecanismos, ni el nivel de solidaridad que Baleares debe de

tener con otras comunidades autónomas, se está planteando de

qué modo deben de ser financiados los gastos de carácter

general, los servicios de carácter general entre los cuales están

los de educación y los de sanidad. Y por supuesto entiendo que

la única forma de conseguir recuperar ese atraso, no sé si

secular, pero desde luego en lo que yo conozco, decenal de esta

comunidad autónoma, es conseguir pactar algo que se vaya

acercando paulatinamente a una financiación per cápita

igualitaria y que permita por tanto, que poco a poco se recupere

esa desigualdad en la financiación.

Por otro lado también hay que distinguir dos conceptos, una

cosa es la renta, o sea el flujo de renta de financiación hacía los

gastos generales de la comunidad autónoma y otra cosa es la

herencia de capital público heredada. En las dos cosas estamos

en la cola de España y además el hecho de que estemos en la

cola en la herencia de capital público heredado también es una

causa de que también los gastos que genera ese capital público

sean menores y por eso también el flujo de renta asignado a los

gastos de gestión de la comunidad autónoma pues también es

menor, precisamente porque hemos heredado menor capital

público. Este es otro debate que debería plantearse a nivel

estatal, el de la equiparación del capital..., en fin a una

convergencia en el capital público en las infraestructuras de las

que disponen las distintas comunidades autónomas, es un

debate bastante más complejo, pero un debate en el cual

nosotros sólo ponemos ganar, o sea que aunque sea complejo,

yo diría que más allá de complejo, probablemente sea de

imposible resolución. En cualquier caso es un debate que nos

interesa de cualquier modo. Por tanto, aunque no haya que

esperar grandes cosas de ahí, lo poco que esperemos será

bueno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rami. A continuació...

EL SR. RAMI I ALÓS:

No, no estaba mirando si había contestado todo lo que

quería contestar y creo que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rami. A continuació s’obri un torn de

rèplica per als grups parlamentaris que vulguin fer ús d’ell.

Entenc que cap grup parlamentari vol fer ús del torn de rèplica.

Per tant, entenem esgotat l’ordre del dia d’avui i només queda

agrair la presència del Sr. Antoni Rami i Alós.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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