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en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere

Sampol i Mas.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President. Celestí Alomar substitueix Francesc

Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, del Sr.

Francesc Obrador i Moratinos, president del Consell

Econòmic i Social, i del Sr. Joan Rosselló i Villalonga,

Catedràtic d'hisenda pública de la Universitat de les Illes

Balears i autor de l'estudi financer del BBVA, per tal

d'informar sobre la matèria objecte d'estudi.

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

relatiu a compareixences, la del Sr. Francesc Obrador i

Moratinos i la del Sr. Joan Rosselló i Villalonga, 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 els membres d’aquesta

comissió que el Sr. Francesc Obrador i Moratinos, president del

Consell Econòmic i Social, ens ha comunicat mitjançant escrit

RGE núm. 6555/04 la impossibilitat d’assistir a aquesta sessió.

Passam, idò, a la compareixença del Sr. Joan Rosselló i

Villalonga, a qui aquesta presidència dóna una molt bona

benvinguda i agraeix la deferència d’haver assistir a aquesta

comissió. Ell és professor titular d’economia aplicada de la

Universitat de les Illes Balears i autor de l’estudi “Situació

econòmica de les Illes Balears” del BBVA 2003. Té la paraula,

per tal de fer la seva exposició oral, el Sr. Rosselló i Villalonga.

EL SR. CATEDRÀTIC D’HISENDA PÚBLICA DE LA

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Bé, primer molt bones tardes a tothom i, en segon lloc, vull

agrair-los que m’hagin convidat, suposadament per explicar-los

qualque cosa sobre el finançament de l’ensenyament. He

preparat la presentació que faré, l’he preparada i l’he donada a

tots vostès de manera que la puguin seguir molt més

ràpidament, i si després ho troben interessant que la puguin

emprar amb posterioritat a aquesta compareixença.

Abans de començar també m’agradaria deixar molt clar que

jo no som un expert en ensenyament; per tant no entraré dins

qüestions de gestió educativa tant del que és la competència

com del que és la gestió d’escoles i tot açò, perquè no em

consider preparat. Tampoc no faré referència a sanitat perquè

conec persones que assistiran a aquesta comissió que en saben

moltíssim més que jo; em consta que vindrà d’aquí a dues o tres

setmanes una persona experta en la matèria i per tant jo no en

parlaré, tot i que s’ha de dir que hi ha una sèrie de trets comuns

de la problemàtica del finançament de la sanitat i de

l’ensenyament i bàsicament tots dos es refereixen al càlcul que

es va fer sobre el cost efectiu, o sigui la valoració del cost

efectiu de la competència. Però insistesc en el fet que jo em

referiré exclusivament a ensenyament.

Tampoc no em referiré a temes de qualitat sobre la provisió

d’ensenyament o parlar sobre el nivell de formació de la

població que, com vostès saben, és dels més baixos que hi ha

a Espanya, quant a nivell de formació de la població. El que sí

és cert és que aquesta problemàtica a nivell de formació també

va molt lligada a una manca de recursos a l’àmbit de

l’ensenyament, és a dir, com menys recursos hi ha dins l’àmbit

de l’ensenyament açò evidentment afectarà el nivell, la provisió

del servei, la seva qualitat i el nivell de formació de la població.

I després i finalment abans de començar, també els volia

assenyalar que la meva intervenció és fruit senzillament de

l’observació. El que els diré és el que he pogut observar. Hi ha

moltes coses, evidentment, a les quals una persona que

s’informa, que procura informar-se, no té accés; jo no tenc

accés a les liquidacions de pressupostos d’ensenyament, no he

tengut accés a determinada informació, però sí que senzillament

observant la realitat, la realitat gratant una mica, un pot

observar determinades coses. Aquestes coses que jo he

observat en tot cas seran les que jo intentaré exposar-los aquí,

i evidentment estan subjectes a marge d’error perquè jo no he

negociat cap traspàs de competències, jo no he negociat cap

valoració de cost efectiu, ni tota la política que hi ha hagut

després de revisió dels acords i de les possibilitats de revisió de

la competència quant al finançament. Per tant vegin la meva

intervenció com la d’un observador, no com la d’un expert en

la matèria.

Aleshores, tot allò que es refereix a finançament de

l’ensenyament, que és el que ens du aquí, jo trob que s’han de

destacar dos moments molt importants. El primer moment

tindrà a veure amb el moment en què es rep la competència,

què és el que va passar en aquell moment i, amb posterioritat,

després, em referiré a allò que ha succeït una vegada s’ha rebut

la competència, perquè ja els avanç quin és el missatge que els

podré donar jo: els problemes no són un problema que s’ha

arribat aquí senzillament al cap d’uns anys per evolució de la

població, sinó que els problemes vénen de forma..., bé, molt

anteriorment, i és el que els intentaré explicar. Per tant la meva

exposició separarà dos moments molts clars del temps: el

primer moment quan es va rebre la competència i després el

que ha succeït amb posterioritat.

Ens centram en el moment de recepció de la competència.

Els he de dir que, bé, el primer que destaca és evidentment que

quan es va traspassar la competència la valoració del cost

efectiu estava molt per davall del que es va valorar a les altres

comunitats autònomes. És a dir, que quan..., i açò és important

distingir-ho també: aquí el que va succeir és que ens van donar

una competència, aquesta competència es va haver de valorar

des d’un punt de vista econòmic, i el que van transferir aquí per

a aquesta competència, per garantir la provisió d’aquesta

competència, era en volum molt inferior a la resta de

comunitats autònomes. Açò ho tenen vostès al gràfic aquest que
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els he posat aquí i que també tenen disponible. Com veuen

vostès aquí senzillament el que vaig fer és agafar el volum del

traspàs de la competència, que en aquells moments eren 37.000

milions, 37 i un poc molt petit de milions, i açò es divideix pel

nombre de professors i pel nombre d’alumnes; com veuen

vostès, fent una escala mitja on la mitja espanyola sigui igual

a 100, Balears per cada 100 pessetes que rebia la mitjana

espanyola nosaltres en rebíem 70, 73 si es mira per alumnat, i

unes 80 si es mira per professor. Açò traduït a xifres

senzillament..., que consti i hi insistiré: açò és senzillament la

valoració del que ens van traspassar. Aleshores aquí hi ha una

diferència amb la resta de comunitats autònomes d’uns 600

euros per alumne i 6.000 euros per professor; és a dir, que

mentre la resta de comunitats autònomes quan va rebre la

competència rebien 100, nosaltres en rebíem moltíssim menys.

Clar, si açò es multiplica pel nombre de professors o pel

nombre d’alumnes en aquells moments, alumnes matriculats del

total, ens n’anam al fet que a nosaltres ens varen transferir una

competència que un podria estimar -açò no és un càlcul exacte

del dèficit però sí que es podria dir que és una aproximació-

que nosaltres vam rebre una valoració molt inferior, i aquesta

valoració se n’aniria aproximadament entre els 84 i els 55

milions d’euros. 

Açò no és un càlcul del dèficit, que quedi clar. Per fer un

càlcul del dèficit evidentment es necessitaria la liquidació

pressupostària de la competència de l’any 98, cosa que jo no

tenc, però un sí que pot pensar què és el que ha succeït: quan es

va traspassar la competència el que teníem, el que teníem, com

ens ho van valorar. Açò de què és fruit?, senzillament del fet

que l’Administració de l’Estat en aquells moments invertia,

gastava -no invertia, perdó- gastava molt menys en aquesta

comunitat autònoma que a la resta de comunitats autònomes.

Un altre indicador molt clar, també, del que ha succeït en el

moment del traspàs de la competència és..., és que ens van

transferir uns serveis infradotats tant en termes de professorat

com en termes d’infraestructures. Açò també ha de quedar molt

clar que l’Administració central de l’Estat des de l’any 86 havia

fet un esforç bastant important per millorar les dotacions en

capital públic educatiu en el cas de Balears, conscients

perfectament que les dotacions aquí eren molt inferiors, i

aquesta pujada, aquest esforç inversor va durar fins a l’any 98.

Aproximadament del 86 al 91 la inversió creixia per damunt de

la mitjana, i és el que vostès tenen al gràfic, que em sap greu

però en negre no es veurà gaire, que és aquesta retxa de color

groc amb triangles negres, perquè ho puguin seguir. Com

poden veure des de l’any 86 la inversió en termes per càpita ha

anat augmentat; açò vol dir que l’Administració feia un esforç

considerable per millorar les dotacions aquí respecte a la

mitjana; la mitjana és 100 i nosaltres ens anam aproximant a la

mitjana. 

Però quan va arribar el 91-96 aquest esforç inversor

continuava augmentant però, clar, la població creixia moltíssim

més, de manera que s’estabilitza, i ja definitivament del 96 al

98, tot i que encara es continuava invertint perquè eren els

compromisos de l’Administració, ja no arriben a créixer prou

com per compensar aquest increment de població. Però el que

està clar és que es va fer un esforç important, però no és

suficient com per posar l’estoc de capital públic per habitant o

en aquest cas que els mostraré després entre la població de 6 a

16, posar-lo al nivell de la resta de comunitats autònomes.

És a dir, primer punt: a nosaltres ens traspassen una

competència que estava infravalorada pel volum de despesa

que requeria i, en segon lloc, ens traspassen unes

infraestructures que són insuficient en comparació amb la resta

de comunitats autònomes.

Si un fa un càlcul aproximat emprant el compte de la vella,

que és relativament senzill, tot i que evidentment pot caure a

error, un podria dir que el dèficit traspassat quant a

infraestructures es mou sobre els 51 milions d’euros. És a dir,

açò és el que necessitaríem o el que s’hauria necessitat invertir

abans de l’any 98 perquè les dotacions de capital públic

educatiu a la comunitat autònoma de Balears fossin exactament

les mateixes de la resta de comunitats autònomes representades

per la mitjana. Hi ha comunitats autònomes que evidentment

reben una quantitat desorbitada de duros en comparació amb

Balears. Una altra vegada açò no és un càlcul d’un dèficit en

infraestructures exactament, açò és senzillament un exercici

molt elemental per poder calcular amb quant ens haurien

d’haver compensat, amb quant s’hauria d’haver invertit a

Balears per estar a la mateixa alçada que les altres comunitats

autònomes.

Consti una cosa: aquí només estam mirant capital, però el

capital va acompanyat de personal docent, i per tant a aquesta

valoració d’estoc de capital públic, quant a càlcul de dèficit

rebut, també s’hauria d’afegir una partida de personal. Clar, un

té escoles però les ha d’omplir de qualque manera, però com

poden veure el dèficit, així fent un càlcul molt simple, el dèficit

en infraestructures no deixa de ser important perquè es mou

entre els 8.000 milions de les antigues pessetes.

Després hi ha altres..., clar, el problema de tenir mancança

en dotacions tant de professorat com d’infraestructures es

representa amb uns índexs que una altra vegada tornen

sorprendre quan un els va mirant en comparació amb altres

comunitats autònomes. Jo no he duit les dades però estan

disponibles a l’article que hi ha en el llibre del Servei d’Estudis

del BBVA i allà hi tenen les dades. Jo només els les resumiré,

i quan un comença a mirar quina és la situació de

l’ensenyament a Balears en termes de professor per alumne, en

termes de professors per aules, o en nombre de centres públics

versus centres privats, aleshores un es comença a sorprendre i

el que observa és que aquí el nombre d’estudiants per aula és

més gran que a la mitjana de comunitat autònomes; sempre parl

de territori MEC, no parl de les comunitats autònomes de

Catalunya, Andalusia, les que ho van rebre amb anterioritat,

sinó exclusivament les que van rebre la competència l’any 98.

Aleshores un observa que el nombre d’estudiants per aula és

molt més gran que a la resta de comunitats autònomes; el

nombre d’alumnes per professor és també superior; i quan un

mira quin és el pes del sector públic educatiu a Balears respecte

al sector privat i en comparació amb les altres comunitats

autònomes, un se n’adona que aquí el sector privat té un pes

molt més important que no a la resta de comunitats autònomes.

Açò s’hauria de matisar, perquè no és exactament a tots els

nivells d’ensenyament; als nivells de secundària postobligatòria

i de secundària el sector públic hi és molt present, mentre que

el sector privat no hi és gaire, senzillament perquè el nombre
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d’estudiants és molt menor; i en canvi a nivells de primària,

preescolar, infantil, fins a secundària obligatòria, el sector

privat té un pes molt important, en comparació sempre a la

resta de comunitats autònomes.

Per tant aquesta manca de recursos tant pel que fa a

dotacions de professorat i de centres, més la infravaloració que

es va fer de la dotació, repercuteix evidentment en la qualitat de

la prestació del servei.

Quan es va fer (...) de traspàs l’any..., bé, es va firmar l’any

97, el desembre, també es deixaven de banda moltes coses,

perquè açò és un altre dels elements que s’haurien de tenir en

compte. Quan generalment -açò evidentment els membres de

l’executiu m’ho podrien corregir- però evidentment quan es

negocia el traspàs d’una competència es negocia el que es diu

el cost efectiu però es deixa de banda una partida que acostuma

ser important, i són les previsions d’inversió, és a dir, la

inversió nova no acostuma figurar als acords de traspàs. A

l’acord de traspàs figuren els recursos financers que s’estan

executant en aquell moment, tot i que pot ser que estiguin

reconeguts com a necessitat. Aleshores en el cas de Balears

succeïa que hi havia acordades unes inversions per

aproximadament uns 20 milions d’euros, uns 3.000 i busques

milions de pessetes, que l’Administració central de l’Estat

reconeixia que eren centres en els quals s’havia d’invertir o que

s’havien de crear, però una vegada va arribar el traspàs aquesta

inversió es va eliminar, ha desaparegut. Açò per una banda.

Per una altra banda també hi havia el problema, que jo he

dit, que en la inversió que estava prevista també hi havia un

professorat que havia de donar aquestes classes, que havia de

donar aquest servei, i açò s’estimava aproximadament en uns

800 milions de pessetes, el cost addicional de professorat. Açò

evidentment també va desaparèixer de l’acord de traspàs.

I finalment també desapareixien una sèrie de partides que

se sabia perfectament que serien necessàries, perquè en aquells

moments s’estava parlant de la implantació de la LOGSE,

s’estava parlant de la implantació de la FP reglada i després

també s’estava parlant de l’adaptació dels centres de primària.

És a dir, tot açò eren coses que l’any 97-98 ja s’era molt

conscient que apareixerien aquestes necessitats; aquest tipus de

recursos financers desapareixen de l’acord, i aleshores es

deixen de banda suposadament perquè s’havien de renegociar

amb posterioritat. 

En el que es refereix a la inversió nova, generalment quan

hi ha hagut el traspàs i s’han d’escometre inversions que

estaven més o menys compromeses, s’era molt conscient de la

seva necessitat, s’acudeix a allò que es diu els convenis

d’inversió. Aleshores des de l’any 98, aproximadament, no s’ha

firmat cap conveni d’inversió; açò a mi m’ho han confirmat des

d’una conselleria, des d’Economia; si és exacte o no és la

informació que m’han donat a mi. No els vull posar en dubte a

ells, però podria ser que m’equivoqués jo per la informació que

m’han donat. Aleshores no s’ha firmat cap conveni d’inversió.

Açò vol dir que la inversió que estava prevista realitzar, que

estava més o menys compromesa però que no estava

evidentment firmada, ha desaparegut del mapa, i mai durant

tots aquests anys no s’ha firmat un conveni d’inversió per suplir

la mancança en dotacions i infraestructures i, evidentment, de

professorat.

I encara hi ha una altra cosa que és una miqueta més

interessant, i és que a l’acord de traspàs del servei

d’ensenyament, de la competència en ensenyament, figura una

petita clàusula mig amagada que és, bé, ho tenen vostès, figura

en el reial decret: és el punt g). Aleshores aquesta clàusula diu

una petita cosa, i és que des del moment en què es faci el

traspàs de la competència l’any 98 fins que aquesta

competència formi part del sistema de finançament genèric, és

a dir, hem de tenir en compte que en aquests moments s’estaria

renegociant el nou acord de finançament, per tant hi hauria dos

anys de transició, aproximadament, en els quals la competència,

el finançament de la sanitat vindria una mica al marge. Quan

arribés el nou acord la competència estaria integrada dins el

sistema de finançament genèric, on la despesa ja no és

condicionada. Bé, aleshores es donava el temps de dos anys,

aproximadament, per si hi havia cap problema, per si

s’apreciava que hi hagués una manca, una infravaloració de la

dotació que s’estava rebent, hi havia la possibilitat de convocar

una comissió mixta de liquidació per arreglar aquest petit

problema. Aleshores aquesta comissió tampoc mai no ha estat

convocada, segurament perquè en dos anys no hi havia hagut

temps de convocar-la i segurament després perquè tot entrava

dins un nou acord de model de finançament, on tot desapareix

i les coses es negocien així a l’engròs, que ja no es va partida

per partida sinó que es negocia el model genèric. El que està

clar és que hi havia aquesta possibilitat de renegociar la

valoració de la competència, a part de la possibilitat -insistesc-

de firmar convenis d’inversió per millorar les dotacions en

infraestructures.

Aleshores, així en resum per a aquesta primera intervenció

o aquesta primera part de la intervenció, el que ha succeït aquí

és que ens van donar -consti que jo no estic assenyalant ningú,

fos qui fos que estava negociant o fos quin fos el partit que hi

hagués en aquells moments- es va traspassar una competència

que no es donaven els recursos suficients per dur-la a terme

senzillament per un motiu molt senzill: a tot el que he afegit, si

un observa quin era el pressupost de la competència l’any 97 i

un observa quin és el pressupost de la competència l’any 98

veurà que coincideix exactament pràcticament en 2 o 300

milions de pessetes de diferència amb el cost efectiu. És a dir,

la valoració de la competència es va fer pràcticament tenint en

compte exclusivament el que estava pressupostat, d’acord?, i

clar, si l’Administració aquí gastava molt poc, l’Administració

central gastava molt poc en una competència, evidentment

després açò es traspassa a l’administració següent. 

Però hi ha una petita coseta: tothom que hagi fet feina a una

administració pública sap que hi ha un concepte que es diu

“despeses desplaçades”. Aquestes despeses desplaçades quan

una persona negocia sap perfectament quines són, i

evidentment la partida pressupostària o el pressupost que hi ha

per a una competència és el que diuen que és, però després hi

ha un volum de despesa que no apareix. Aleshores el problema

que hi va haver en el moment del traspàs és que totes aquestes

coses van desaparèixer de l’acord de traspàs, no es va rebre cap

tipus de compensació ni per a despesa desplaçada, ni per a les

infraestructures, ni per a la infravaloració, i aleshores

l’Administració no pot dir: “Com que no m’han traspassat
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recursos jo no puc funcionar”, sinó que senzillament es veu

obligada a la provisió del servei i a assumir el cost ella mateixa,

açò des del moment del traspàs. Per tant el que està clar és que

aquesta herència del passat s’ha traduït avui en dia a un

increment de necessitats financeres per part de l’Administració

autonòmica per poder proveir el servei amb uns nivells de

qualitat que almenys arribin als estàndards. 

Passam a la segona fase, que és la que tots vostès hauran

sentit a la segona part de la meva intervenció, que segurament

tots estan més al corrent perquè és el que surt als mitjans de

comunicació i el que diuen polítics, bé, incloent a tots vostès i

després els membres de l’executiu, i aquí sí que comença a

haver-hi una mica més de... Jo no estaré d’acord amb la majoria

de les declaracions que s’han anat realitzat. Aquí hi ha una cosa

molt clara: l’evolució de la partida de despesa en ensenyament

té molt a veure amb l’evolució de la població. És evident que

en la mesura en què la població en edat escolar augmenti

augmentaran les necessitats de despesa en aquesta partida.

Aleshores què succeeix? Contràriament a tot el que se sent pels

mitjans de comunicació la població en edat escolar no ha

augmentat tant com per provocar uns increments de despesa tan

desorbitats com s’estan reclamant, sobretot a nivell agregat.

Ara els explicaré una mica quina és la petita trampa en tot açò.

Jo em referiré a nivell agregat, després ho desagregaré, en

tot cas, per un motiu molt senzill: perquè les possibilitats

d’estimar o de reestimar la valoració del cost efectiu passen per

una variable en termes agregats, no pel que passa a nivell

desagregat per nivells d’estudis, i açò és una cosa molt

important perquè és una de les crítiques que faré a l’acord de

finançament i a la possibilitat de revisar-lo. Per tant els

explicaré el que ha passat a nivell agregat i després en tot cas

parlaré una mica a nivell desagregat.

A nivell agregat les dades són molt decebedores, perquè

analitzant el 97-2003 un pot observar -en açò donarà la raó als

qui ho diuen, evidentment- que la població a Balears en edat...,

açò que els don aquí és nombre de matriculats, perquè també

una altra cosa és molt important; que qualcú digui que la

població ha augmentat molt i açò ha fet augmentar les

necessitats financeres en ensenyament és una falAlàcia, açò no

té absolutament res a veure; el que té a veure és l’evolució de

la població en edat escolar. No és el mateix l’evolució de la

població que l’evolució de la població en edat escolar,

senzillament perquè qualsevol procés migratori generalment es

caracteritza perquè primer vénen els pares i després vénen les

famílies, d’acord? Per tant no s’ha de confondre, que molt gent

ho diu, a vegades, que ha augmentat molt la població; no té

absolutament res a veure respecte a l’ensenyament l’evolució

de la població. 

Tampoc no té a veure l’evolució de la població en edat

escolar. Les previsions del cens, perdó, les previsions de l’INE

basades en el cens indiquen o assenyalen com evoluciona la

població de 6 a 16 anys però, una altra vegada, la població de

6 a 16 anys no té res a veure amb la població matriculada en

edat escolar i sobretot a Balears. Aleshores jo m’ajustaré al que

diu l’acord de finançament i sobretot el fons d’anivellament,

que és l’evolució de la població matriculada que després

especificaré una mica.

Un veu que a nivell infantil i preescolar la població

augmenta un 16% en cinc anys, o en aquests anys, mentre que

a la resta de comunitats autònomes augmentat senzillament en

un 10%. Bé, en açò és fàcil fer, és trivial fer una resta, perquè

dóna un 6% respecte a la mitjana d’altres comunitats

autònomes; però aquí hi ha una petita trampa: açò és el que

augmenta en sis anys, en cinc o sis anys. Açò no serveix per a

res perquè els acords no es refereixen a l’evolució en cinc anys

o sis, els acords es refereixen a l’evolució cada any, de manera

que si distribueixen aquest 6% entre els cinc o sis anys al final

es produeix una evolució aproximada d’un 2% per damunt de

la mitjana, la qual cosa no és tant com un podria voler indicar.

Després hi ha un altre petit problema. Açò és nivell

d’infantil i primària. Si vostès miren a nivell de secundària

resulta que a Balears -açò ja també és de sobres conegut- la

població en edat escolar a nivell de secundària i secundària

postobligatòria decreix moltíssim en comparació a les altres

comunitats autònomes. El nivell de la taxa d’escolarització a

secundària obligatòria és una cosa realment sorprenent en

comparació a altres comunitats autònomes, de manera que per

una banda tenim un increment a nivell d’infantil i preescolar, i

després primària, evidentment es traslladarà, però tenim una

baixada molt significativa a nivell de secundària. 

Tot açò el que fa és que a nivell agregat, exclusivament a

nivell agregat, les dades indiquin que durant tots aquests anys

ha augmentat un 2%. Estic parlant d’un 2% en cinc anys de

població matriculada a nivell agregat; ja no estic parlant

d’infantil, de primària, ni cap nivell, sinó que a nivell agregat

la població matriculada a tots els nivells d’ensenyament tenint

en compte educació especial, garantia social, educació

d’adults..., a tots els nivells augmenta en un 2%, amb

comparació a una caiguda del 6% a la resta de comunitats

autònomes durant aquest mateix període. Però és que, açò una

altra vegada, hem de distribuir aquest 2% durant cinc o sis

anys, i açò dóna uns increments molt, molt petits any per any,

que és el que realment importa. Si un mira el nombre a nivell

agregat, si es mira quants d’alumnes més tenim respecte al

1997-98 tenim 600 alumnes més a tots els nivells

d’ensenyament, a tots, tots els que he dit: infantil, primària,

etc., etc., perquè senzillament un increment es compensa amb

un decrement a altres nivells d’ensenyament. Per tant quan un

parla d’evolució de la població aleshores ha d’anar, supòs, una

mica alerta perquè un increment de 600 alumnes a tots els

nivells d’ensenyament no crec que sigui un increment

desorbitat de la població en edat escolar. 

Però açò té una petita trampa. Primer intentaré ser

provocador i després els explicaré què succeeix aquí.

Aleshores, bé, el darrer punt, bé, punt cinc, senzillament és

perquè tenguin en compte que les dades de població en edat

escolar de 6 a 16 anys sí que donen un creixement d’un 3%, i

els demanaria que retinguessin aquest 3% en ment, igual que

retenir el 2% anterior, però les dades (...) no serveixen per a res

des del punt de vista del finançament autonòmic. Aleshores si

un es mira, ara ja no els mostraré, aquestes dades no es

corresponen amb estudiants matriculats, sinó que açò són

estudiant matriculats a nivell, exclusivament a nivell

d’ensenyament obligatori. També els pos aquesta taula per un

motiu molt senzill: perquè l’acord no parla de població en edat

escolar, no parla de població matriculada, sinó que parla de
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població matriculada en ensenyament obligatori. Si vostès

miren les dades en ensenyament obligatori quedaran -supòs- tan

sorpresos com jo quan les vaig veure perquè els increments són

molt, molt, molt petits anualment. Estam parlant que l’any que

es va créixer més de tot és l’any 97-98, el curs 97-98, el curs

98-99, comparant aquests dos anys, i l’increment és d’un

1,44%. Però a mesura que va evolucionant, si s’hi fixen en el

darrer any 2001-2002, 2002-2003, l’increment és d’un senzill

0,92%. Aquí insistesc que estic parlant de població matriculada

en ensenyament obligatori. Aleshores, bé, tal vegada vostès

pensaran que açò és un increment desorbitat de la població en

edat escolar, però jo no ho diria així. 

Amb l’altra cosa amb la qual ho hem de comparar és amb

la mitjana de comunitats autònomes, perquè la dada en si no val

res si no es compara amb la mitjana de comunitats autònomes,

i com poden vostès veure els increments van variant una mica,

la mitjana, eh?; consti que la mitjana no inclou Navarra i el País

Basc, senzillament perquè són territori foral i per tant no

formen part de l’acord de finançament, del mateix que tenim

nosaltres. Aleshores si s’hi fixen hi ha en el primer any de la

taula és un 2,16% i després va evolucionant; cau, és cert que

cau, però vostès per..., per poder demanar finançament el que

s’ha de fer és fer la diferència entre el creix Balears i el que

creix la mitjana. Si açò els dóna 3 aleshores tenen possibilitats,

hi ha possibilitats de demanar que s’activi el fons

d’anivellament; si no, no hi ha res a fer. Si vostès fan la

diferència veuran que la diferència es mou entre el 2%, no es

mou entre un 3%. M’agradaria que retinguessin aquesta

informació.

Bé, el que els deia així, com a síntesi, només els diré que

pel que sembla l’evolució de la població no sembla que

expliqui aquesta demanda tan gran de recursos que s’està fent

ara, sinó que sembla, aparentment, per a una persona ignorant

en la matèria com jo, sembla que es deu a una herència del

passat i no pas a unes necessitats així peremptòries actuals. 

Però ja els he dit que també té una petita trampa. El

problema és que l’evolució primària i infantil, perdó, l’evolució

infantil i preescolar està augmentat moltíssim, com han vist

vostès, i en canvi la població a nivell de secundària i secundària

obligatòria està decreixent. Aleshores què succeeix? Clar, els

agregats el que diuen és que l’evolució és molt pobra, de 600

estudiants en tots aquests anys, però açò té un petit problema,

clar, i tothom açò m’imagín que s’ho haurà pensat i no dic res

nou, i és que els centres no són substitutius; és a dir, un centre

on es dóna secundària no es pot intercanviar per un centre on

es dóna primària i infantil. De manera que allò que pot estar

succeint, d’aquí les necessitats de recursos en infraestructures

exclusivament motivades per una variació de la població en

edat infantil, com que la població infantil i preescolar està

augmentat moltíssim, no hi ha centres per atendre aquests

alumnes, mentre que sí tenim prou centres de secundària o

almanco els suficients per acollir els estudiants, en el futur no

serà així, segurament, però avui en dia tal vegada les dotacions

són les adequades, però sempre s’ha de seguir invertint per

millorar els centres, per canviar-los d’ubicació, tal vegada per

ampliar determinats serveis, açò ja he dit que no hi entraria. 

Però el que sí és cert és que les necessitats les trobam avui

a nivell d’infantil i preescolar i evidentment açò després es

traspassarà a nivell de primària. Però avui en dia el problema

és aquest, jo no sé si hi són o no, perquè jo desconec les

necessitats de finançament per a nivells d’estudiants, però pens

que una de les justificacions perquè hi va haver necessitats

addicionals de finançament, senzillament ve per aquest

esglaonament en l’evolució de la població per a nivells

d’estudis. Però açò que jo ho puc pensar i que tots vostès ho

poden veure, en els acords de finançament no apareixen per

enlloc, no es té en absolut en compte aquesta diferència per

nivells d’ensenyament, sinó exclusivament dades agregades per

matriculats en ensenyament obligatori.

Com evolucionarà la cosa perquè no només depèn de

l’evolució de la població, sinó que les administracions també

prenen decisions i les decisions que prenguin les

administracions, evidentment, es traduiran amb més necessitats

de recursos. Però açò ja és una cosa diferent de l’evolució de

la població. La primera cosa que evidentment voldria destacar,

que sí va lligada a la població, és que aquest increment molt

pronunciat d’estudiants a nivell d’infantil i preescolar que no

formen part de l’ensenyament obligatori, quan aquesta gent

passi a primària és evident que hi haurà unes necessitats

addicionals de recursos i serà molt important cobrir aquestes

necessitats, encara tal vegada no ha arribat, però sí que arribarà

en els pròxims anys. Però açò senzillament és per l’evolució de

la població.

En segon lloc, evidentment seran necessaris més recursos,

d’açò tots vostès en deuen ser molt conscients, quan des de

l’administració central es modifica una llei o quan es fa una llei

tipus la llei, en aquest cas d’aquests anys, la Llei Orgànica de

Qualitat de l’Ensenyament, tenen la mala costum de què quan

fan la modificació de la llei no inclouen partides

pressupostàries per finançar-ho. Senzillament es modifica la llei

i després es diu a les comunitats autònomes, com que elles

tenen la competència, aleshores elles han de portar els recursos.

Clar actualment ens trobam amb un problema bastant greu i és

que l’aplicació de la Llei Orgànica de Qualitat de

l’Ensenyament comportarà unes despeses molt importants i

aleshores hi ha una manca de recursos addicionals per poder

finançar aquests increments de necessitats financeres. En tot cas

clar, açò és allò que s’ha de negociar particularment amb

l’administració central de l’Estat perquè aporti els recursos

suficients.

Però després hem de ser tots molt conscients de què aquí es

prenen decisions, una vegada la competència la rep una

comunitat autònoma és plenament sobirana prendre

determinades decisions i moltes d’aquestes decisions afecten el

nivell de despesa. Bé aquí s’han pres decisions que han afectat

el nivell de despesa i que seguiran afectant els nivells de

despesa. Una de les primeres que es va prendre és que es va

concertar l’ensenyament infantil, és a dir, l’ensenyament

infantil sempre havia estat proveït de forma privada amb

l’excepció d’algun centre i proveïts bàsicament pels municipis,

bé hi ha molta diversitat en açò, però l’administració les va

assumir i senzillament va concertar a finançar els centres. Avui

en dia ja el concert seguirà existint, però la idea sembla que la

tendència és que infantil i preescolar sigui obligatòria, igual

que ja és aquí, però açò no implica una aportació addicional de

recursos, almanco de l’administració central.
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I després hi ha decisions una mica més polèmiques que

s’han pres aquí també, com és la idea d’aquesta homologació

dels sous, igual que es va fer en el cas de la sanitat, me referiré

en el cas de la sanitat perquè me’n record dels nombres, es va

augmentar un milió i mig els sous de mitja dels metges en un

any i mig, quan a la resta de comunitats autònomes

s’acostumava a fer en 4 anys, aquí ho varen fer en un any i mig.

En aquest cas de Balears, en el cas de l’homologació dels sous

del personal docent públic i privat, també no són quantitats poc

importants, senzillament perquè el sector privat té un pes molt

important i per tant, una homologació implica unes necessitats

financeres futures. Però açò són polítiques autonòmiques i per

finançar aquesta política autonòmica i aquest tipus de decisions

evidentment faran falta nous recursos. En aquest cas

l’homologació és molt més lenta.

Bé, aleshores i ja aniré acabant. El tema d’on sortiran tots

els recursos, ja que hi ha una necessitat evident de recursos un

es pot plantejar d’on han de sortir, possibilitats no és que n’hi

hagi gaires, no podem ser gaire originals perquè la imposició

pròpia està molt limitada, tot i que hi ha determinades figures

que es podrien posar, però que tal vegada no són aplicables

socialment. Aleshores d’on poden venir els recursos? La

primera font de recursos supòs que els diran aquells a qui

vostès els reclamin duros, o a l’executiu, senzillament serà

posau impostos que són possibles. Balears pot imposar recàrrec

sobre IRPF, per tant, és una possible font de recursos, el que

passa és que és una font de recursos evidentment socialment no

gaire agradable, sobretot a nivell polític. Però la possibilitat hi

és, vull dir hi ha un recàrrec sobre IRPF, es poden modificar els

tipus impositius, es poden fer coses, es poden crear altres

figures impositives, però sempre és una mica delicat perquè

s’ha d’evitar, evidentment està prohibit que hi hagi doble

imposició. És a dir, crear figures impositives noves és realment

complicat.

L’altra possibilitat quina és? Negociar convenis d’inversió

que és allò que acostumen a fer la major part de comunitats

autònomes quan han de rebre un finançament addicional, com

ha acostumat a fer Catalunya, Andalusia, etcètera. Aleshores els

convenis d’inversió el que permeten és finançar bàsicament

inversió, aquesta seria una manera de demanar els recursos

addicionals per poder superar la infradotació de recursos en

termes d’infraestructures, també en part i tal vegada justificant

aquesta variació de la població. Ara, ja els dic que l’evolució

de la població tampoc no sembla que sigui tan extraordinària.

El problema dels convenis d’inversió, com tots vostès sabran,

també és que estan subjectes a discrecionalitat política, es

firmen i després ja ho veurem. Aleshores açò els ho diré com

a individu que viu al carrer, no que fa feina en aquesta cambra,

ni que pertany a l’executiu, però és prou evident que des de

fora es percep que els convenis d’inversió són percebuts com

a un instrument per fer política. Per tant, sigui un govern o un

altre, m’és exactament igual, no m’estic referint a cap govern

en particular. Açò què vol dir? Bé, que si tens possibilitats de

negociar potser que es firmen convenis d’inversió i s’executin,

si la teva possibilitat de negociació amb el Govern central és

baixa, potser que no rebis absolutament res, senzillament

perquè hi ha hagut tota aquesta possibilitat en el cas de

l’ensenyament des de l’any 98 fins avui i no se n’ha firmat cap

i les necessitats no hi són d’ara, hi són des de fa molts d’anys.

La tercera possibilitat, ja anant a un pla una mica més

tècnic, és la possibilitat de renegociar l’aportació en el fons de

suficiència. L’altre dia varen sortir les dades sobre l’aportació

balear en el fons de suficiència, és la segona comunitat que

aporta més. Però el fons de suficiència s’estableix un any i

després es va fent l’aportació durant una sèrie d’anys, tot i que

es pot anar modificant any a any. Bé, a l’acord del Consell de

Política Fiscal i Financer un dels acords... i açò després es

tradueix a l’acord de finançament de l’any 2002, vostès tenen

una errada en allò que jo els he donat, no és a l’any 2003, és a

l’any 2002, els demanaria que ho canviessin. Aleshores aquest

acord del nou model de finançament surt una, quan et xerra del

fons de suficiència, com es fa el càlcul, és un càlcul

relativament complex, surt una línia allà on es diu que

l’aportació en els fons suficiència podrà ser renegociat, es

negociarà any a any i una de les possibilitats que permet la

renegociació és la recepció d’una altra competència important,

com per exemple podria ser el cas de justícia quan la rebem, o

bé, perquè hi hagi una revalorització d’una competència

anteriorment rebuda. De manera que a l’acord actual de

finançament autonòmic ja recull la possibilitat de què una

competència que hagi estat infravalorada hi hagi una

modificació d’aquesta valoració i açò es tradueixi en una

modificació de l’aportació al fons de suficiència. Açò vol dir

que s’ha donat una revalorització de la competència, tal vegada

no es rebran duros, però sí que es deixaran d’aportar i açò és

una qüestió que no deixa de ser interessant.

En darrer lloc i açò també ha sortit molt en els mitjans de

comunicació, hi ha la possibilitat d’activar el que es diu el fons

d'anivellament, que figura també a l’acord de finançament. A

l’acord de finançament surt una clàusula que xerra d’allò que

se’n diu fons d'anivellament i allò que es diu bàsicament aquí

és que, donada l’evolució de població d’una comunitat

autònoma, les comunitats autònomes poden demanar crear una

comissió mixta amb l’administració central de l’Estat i negociar

les necessitats financeres que puguin aparèixer per evolució de

la població. El problema és que aquesta clàusula, com veuran

ara, és molt restrictiva i pràcticament no es podrà aplicar per

varis motius que ara explicaré. En primer lloc perquè per

activar aquesta clàusula de recepció de fons d'anivellament per

motius d’ensenyament i sanitat, jo no me referiré a sanitat, la

variable és diferent, però el criteri és bàsicament el mateix, el

que diu és que s’observarà l’evolució de la població

matriculada en ensenyament obligatori. Insistesc en açò perquè

les dades que jo els he mostrat indiquen quina és l’evolució de

la població matriculada en ensenyament obligatori. Però no

només és aquesta variable, perquè a tu et diuen que depèn de

l’evolució d’aquesta variable, però ensenyament no només

dóna servei a aquests estudiants sinó que en dóna a molts altres.

Per tant, el criteri per activar el fons d'anivellament és molt

restrictiu, almenys pel que fa a quin tipus d’estudiants es tenen

en consideració.

Però després encara pitjor, la clàusula el que diu i açò és

molt important, és que el fons s’activarà en cas de què la

població en edat d’ensenyament obligatori augmenti en més de

3 punts per sobre de la mitjana. Açò no vol dir que augmenti un

3%, vol dir que si a Espanya augmenta un 3, la mitjana, a

Balears per poder activar aquest fons ha d’augmentar un 6. Açò

com poden comprendre és una cosa desorbitada. Els record les

dades que jo els he mostrat abans i han vist que es tractava d’un
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2%. Per tant, aparentment per un ignorat insistesc que s’ho mira

des de fora, no sembla que hi hagi motiu per activar aquest fons

d'anivellament senzillament perquè no es compleix la condició,

però és que la condició és molt restrictiva, xerram de 3 per

damunt la mitjana i realment el valor és massa gran. En sanitat

passa aproximadament el mateix, la població protegida no ha

augmentat en tres punts per sobre del que ha augmentat a la

resta de comunitats autònomes i açò farà que sigui bastant

complicat activar el fons d'anivellament per aquesta variable,

per la despesa en sanitat. Però en això ja hi entraran altres

persones.

Després hi ha altres cosetes dintre de l’activació.

L’activació del fons d'anivellament començaria a partir del

2002 que és quan es firma l’acord, açò vol dir que tot

l’increment de població que hi pugui haver hagut entre el 98 i

el 2002 queda totalment oblidat. És a dir, totes aquestes

necessitats financeres derivades de la variació de la població

amb els nivells d’ensenyament que jo hagi comentat o que

succeeixin, o que es donin els increments de població,

aleshores tot comença a partir del 2002 i què passa amb

l’increment del 97-2002 que és quant realment s’incrementa la

població en edat escolar en ensenyament obligatori? Mentre

que de l’any 2002 per endavant els increments, com hem vist,

era d’un 0,96% pràcticament, de manera que l’increment és

molt petit. O sigui, és petit per una banda perquè no supera en

3 punts i evidentment perquè aquesta clàusula s’oblida del

passat. Però encara n’hi ha una mica més d’aquest acord.

Aquest acord també no és una, quan a vegades un sent els

mitjans de comunicació que diuen que sí, que es demanarà que

hi hagi més recursos, etcètera, és que açò no dóna dret a rebre

més recursos. 

El fons d'anivellament només és una possibilitat que es pot

activar i dóna la possibilitat de què es reuneixi una comissió

mixta i es decideixi aportar més recursos, però l’aportació de

recursos addicionals no va lligada a l’evolució de la població,

no hi ha cap variable que digui que si a tu t’augmenta la

població en 1 punt per sobre dels 3 punts per sobre de la

mitjana te correspongui un nivell de recursos addicionals

determinat, no és açò. Senzillament obre la porta a una

negociació comunitat autònoma amb l’administració central i

quan s’obri la negociació després no s’analitzarà ensenyament

en particular sinó que allò que s’analitzarà és tot el sistema de

finançament. És a dir, tota la situació financera en termes de

finançament autonòmic de la comunitat autònoma, en aquest de

Balears. De manera que tot açò són, per dir-ho d’alguna

manera, petites barreres que s’han d’anar superant, però

després al final tot, absolutament tot acaba depenent d’una

negociació bilateral una altra vegada, allà un dels problemes

serà l’ensenyament, però un altre dels problemes serà la sanitat,

un altre dels problemes pot ser les futures competències que es

rebin. De manera que insistesc que aquesta clàusula que

s’estableix via fons d'anivellament és molt, bé jo trob que és

molt restrictiva.

Per acabar, no m’agradaria fer-los perdre gaire temps, però

per concloure bàsicament de quin és el missatge que se’ls

podria transmetre i senzillament és que açò és una visió molt

personal però basada en dades, estic segur que hi haurà gent

que dirà absolutament el contrari, però no sembla que

l’argument de la població sigui per allò que hem vist, o pel que

es pot veure, no sembla que l’argument de la població sigui un

argument massa fort per demanar un increment del finançament

de la comunitat autònoma per a aquest partida, estic parlant. En

segon lloc allò que és prou evident també és que caldria revisar,

o caldria demanar una revisió de les clàusules que permeten

l’accés al fons d'anivellament. Ja dic, les clàusules són molt

restrictives, durant 5 o 6 anys Balears no els ha complertes i a

part de tot açò, la revisió no és automàtica sinó que obre

possibilitats a negociar. Després també hora de negociar em

sembla molt importat diferenciar entre allò que són les

necessitats financeres derivades de l’evolució de la població, de

la infradotació rebuda o de la infravaloració de la competència

rebuda. Açò s’ha de separar d’allò que són les necessitats

financeres, les necessitats de finançament, derivades de les

decisions pròpies de la comunitat autònoma. 

És a dir, supòs que s’ha de ser una mica conscients que una

vegada es rep una competència hi ha determinades decisions

que senzillament no es pot anar a demanar que es financin des

de Madrid perquè la comunitat autònoma és sobirana en

prendre aquesta decisió. Per tant, quan es fan els nombres, quan

es calculen dèficits per recursos s’han de separar aquestes dues

coses. Insistesc en què el volum de recursos financers que es

dediquen a l’homologació dels sous del professorat no són gens

menyspreables. Vull dir que són uns quants recursos, jo no

entraré aquí a valorar si açò és una política positiva o no. Jo he

dit que si es fa es necessiten uns quants recursos.

En quart lloc, de cara a dur una negociació amb el Govern

central, amb l’administració central de l’Estat també és

important fer veure que les necessitats financeres que hi ha a la

comunitat autònoma de les Illes Balears són molt particulars en

comparació a la resta de comunitats autònomes. Les mancances

que es diuen aquí són realment molt importants en comparació

a altres comunitats autònomes que també tenen una necessitat

addicional de recursos financers, però allò que succeeix quan

es negocia un acord amb totes les comunitats autònomes és que

mai s’acaben satisfent les necessitats financeres de cada

comunitat autònoma, totes posen a una borsa comuna, es

reparteix i les necessitats no s’acaben cobrint. D’aquí la

necessitat de fer una negociació, almenys en aquest aspecte,

bilateral perquè hi ha característiques dels problemes de

Balears que són molt particulars i no tenen res a veure amb els

de les altres comunitats autònomes. 

Quant a les fonts de finançament, si és que s’ha de

renegociar algun acord amb l’administració, ja he dit que s’han

de canviar les condicions, s’haurien de renegociar les

condicions del fons d'anivellament, relaxar-les una mica per

realment tenir accés a aquesta possibilitat d’activació del fons.

I després per una altra banda renegociar, evidentment lluitar,

per una revaloratizació de la competència. Com he intentat

mostrar-los, gran part dels problemes del finançament

d’aquesta competència deriven de l’herència rebuda del passat

i aleshores una possibilitat que ofereix senzillament la llei. Vull

dir que no és una cosa nova que s’hagi de generar, ni una

clàusula nova, ni negociar un nou acord de finançament, no es

tracta d’açò, senzillament es tracta d’activar una clàusula que

hi ha a l’acord de finançament a partir de l’any 2002 i es

intentar una revalorització del cost efectiu i evidentment

després renegociar una modificació a l’aportació al fons de

suficiència.
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I amb açò jo acabaria i si vostès tenen cap pregunta a fer

que jo els pugui respondre, estaré encantat de fer-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Procedeix ara a la suspensió

de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, deman als grups

parlamentaris si podem continuar? Sí. Doncs per tal de

formular preguntes o observacions a la intervenció del Sr.

Rosselló té la paraula el portaveu representant del Grup

Parlamentari Mixt, que no intervendrà per qüestions òbvies. Per

part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida- Els Verds intervé

l’Hble. Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument com és

costum. Hem vengut aquí a escoltar, a documentar-nos una

mica més i no he començat amb la norma de cortesia de donar

la benvinguda al Sr. Rosselló, però aprofitaré ara per donar-li

la benvinguda i agrair-li sincerament, crec que és una de les

intervencions més clarificadores que hem tengut en aquesta

comissió, n’hi ha hagut altres evidentment de bones. Ha

plantejat una sèrie de problemes que jo crec que normalment no

es tenien massa en compte i que de vegades es feien

afirmacions amb una certa alegria.

Jo crec que ha documentat una qüestió que alguns hi veníem

insistint i consideram evident i és que les transferències en el

seu moment, fetes sobre el cost efectiu quan estàvem en una

situació bastant pitjor que la mitjana, amb menors

infraestructures que la mitjana estatal, és bona part l’arrel del

problema i que hi ha una certa alegria en dir que tenim els

mecanismes dins el propi sistema actual de finançament perquè

es revisi i tenguem majors aportacions de l’Estat. De la seva

intervenció es veu que això és bastant complicat, com també

pensàvem que no seria tan senzill. Ha remarcat la possibilitat

de la renegociació del cost efectiu. Això crec que és una

qüestió que políticament no és senzilla, ni de lluny, però si ens

ha semblat interessant i segurament per aquí s’haurien de fer

actuacions.

En tot cas el que és ben evident és que al final tot, no hi ha

res automàtic, depèn de negociacions polítiques que es duguin

amb el Govern de l’Estat. Vostè recomana actuar, si ho he entès

bé, d’alguna manera en solitari, fent servir les nostres

especificitats i que es tenguin en compte per part del Govern

central i jo crec que sí segurament és una opció que s’ha de

tenir en compte. Però jo crec que a part d’això s’hauria de

veure amb quins socis es pot tenir, d’aquells que plantegen una

revisió global del sistema de finançament que jo crec que al

final s’haurà d’arribar a una revisió global del sistema de

finançament. En aquest sentit jo crec que hi ha comunitats

autònomes que estan treballant també i que tal vegada seria bo

que hi hagués un cert grau de colAlaboració i de comunicació

amb aquestes altres comunitats i que jo crec que avui en dia no

s’estan duent i es fia tot d’altres opcions per aquesta via que el

fons d'anivellament ens donarà la sortida. Vostè ho veu molt

complicat i jo crec que sí que ho és, tal vegada vostè fins i tot

pot haver exagerat les dificultats, però realment no és un tema

senzill. 

L’altra possibilitat són els convenis. Jo crec, encara que són

decisions polítiques que no estan reglades en els convenis i que

després depenen de la bona voluntat de les dues parts, que

s’asseguin a negociar i que facin un conveni, jo crec que no la

descartaria absolutament, tot i les dificultats que hi ha

d’enteniment amb un Govern central d’un color polític i un

Govern de la comunitat d’un altre. Jo crec que és un tema que

no descartaria, però que segurament intentar les negociacions

de convenis específics hauria de passar, és una opinió política

i no li deman que respongui, per tenir un altre tipus d’actitud en

relació a convenis que es signaren en el passat. Però ja dic, crec

que aquest és un aspecte que no s’hauria de descartar.

En tot cas no vull estendre-me més, hem escoltat amb

atenció la seva intervenció, com la de tots els que han

comparegut aquí i al final a tots nosaltres ens correspondrà

adoptar unes resolucions i ja dic, tal vegada la seva intervenció

ha refredat una mica els ànims, però jo crec que és molt positiu

també que hi hagi intervencions que es plantegin les dificultats

de modificar el finançament actual, no només de les que ens

engresquen a demanar més perquè crec que és una mica de

realisme que també ens ve bé. Consideram que necessitam

millor finançament, que és incorrecte el que tenim, però s’han

d’analitzar correctament les dificultats per no equivocar-se a

l’hora d’adoptar estratègies polítiques determinades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

PSM-Entesa Nacionalista intervé l’Hble. Sra. Diputada Joana

Lluïsa Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la presència i

l’explicació del Sr. Rosselló, realment tenim poques a dir

després de la seva explicació, ha estat prou aclaridora, prou

entenedora i una mica ens reforça aquesta frase amb què ha

conclòs fins i tot les seves propostes de cara a augmentar el

finançament, aquesta frase de què “al final tot acaba depenent

d’una negociació bilateral entre la comunitat autònoma i

l’Estat, per tant, sempre acaba depenent de molt poques

persones”, ens reforça la necessitat de renegociar el marc

global d’un nou sistema de finançament que ens permeti ja des

de la comunitat autònoma el poder establir quins són les

necessitats que tenim i quins són els doblers que hi podem

destinar abans d’enviar-los a l’Estat.

Simplement això, agrair-li la seva presència i agrair-li la

seva intervenció aquí que ha estat prou entenedora i prou

aclaridora.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup

Parlamentari Socialista intervé el Sr. Andreu Crespí per un

temps màxim de 10 minuts.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí Sr. President, no havia anunciat la meva substitució, però

he vengut aquí com a substitut de Miquel Gascón.

Bé jo en primer lloc volia felicitar el company Rosselló,

m’atrevesc a dir-li company perquè crec que tenim el despatx

molt a prop a la Universitat. I dir-li també que a mi m’agradaria

ser tan ignorat com diu ell que és en moltes altres matèries,

perquè la seva documentació sobre aquest tema i la seva anàlisi

crec que ha estat aclaridor i realment dur perquè no ens ha

amagat les dificultats que tenim per fer allò que pretén aquesta

comissió i que més o manco és aconseguir una postura comuna

de tots els grups polítics per resoldre el problema de

finançament a través dels mecanismes que la pròpia legislació

de finançament de la comunitat autònoma i de les pròpies de

transferències ens permet.

L’anàlisi de les estadístiques evidentment s’han de fer amb

seriositat, jo crec que el Sr. Rosselló ho ha fet. Ell ha manifestat

que no era un expert en matèria educativa, jo no som un expert

en matèria econòmica i crec que en els temes educatius esbrinar

el fet estadístic és molt important. Per exemple hi ha unes

estadístiques molt curioses que són aquelles que te diuen que

un 30% dels accidents els provoquen conductors que havien

begut, bé una lectura d’això podria ser que el 70% d’accidents

no havien begut, per tant, el no beure provoca major número

d’accidents. És una lectura un poc salvatge de l’estadística,

però es pot fer. Per tant, en matèria estadística s’ha d’anar molt

alerta amb el tema educatiu.

Bé el Sr. Rosselló ha dit a una frase que jo he apuntat: “el

cost efectiu es va determinar amb el que estava pressupostat”,

ha dit en aquesta frase. I jo ho crec, a més és veritat, és

autèntic. A més ha de ser veritat perquè hem de tenir en compte

que la transferència es va fer entre un Govern del Partit Popular

a Madrid i un Govern del Partit Popular aquí. Per tant, hem de

pensar que tampoc hi va haver una intencionalitat política de

perjudicar, a més s’hi va fer i a més no hi havia manera de no

fer-ho perquè està en el Butlletí Oficial el pressupost de l’Estat

i és molt difícil. El problema quin és? El sistema estava mal

finançat, hi puc estar d’acord, hi puc estar en part d’acord. El

sistema va tenir un finançament creixent, ell ens posa

estadístiques del 86, podríem anar més enrera, jo crec que amb

estadístiques des de possiblement el vuitanta, amb els pactes a

la Moncloa, en aquesta comunitat hi va haver una important

sobretot inversió en centres educatius i que conseqüentment

duen un increment de despesa, perquè més escoles vol dir més

professors, per tant més capítol 1, més capítol 2, etcètera, hi va

haver aquest creixement.

En el 91, ell cita molt bé, hi va haver una petita inflació, tots

recordam que hi va haver una certa crisi econòmica a l’any 91,

i per tant els pressuposts, en general, varen minvar una mica,

que es va corregir a partir de l’any 93 i que després decau a

l’any 96, amb un canvi de govern sense raó externa molt

aparent, provoca una caiguda bastant més notable que la del 91.

Però fixin-se, amb les estadístiques que vostè ens dóna,

quan parla del cost en el moment de la transferència, comparin

Balears amb Madrid. Balears i Madrid estan molt per davall de

la mitjana, i per què? Perquè són dues comunitats que

educativament són molt paregudes, tenen una gran incidència

d’educació privada i no tenen el que s’entén com a escola rural,

és a dir, aquella escola que s’ha de mantenir amb un número

d’alumnes econòmicament insostenible, però que viuen allà i

necessiten una escola i un mestre. Madrid és una comunitat

molt poblada, per tant amb poblacions grosses, amb poca

població rural, com poden ser Extremadura, Castella-La

Manxa, Castella-Lleó, Aragó, etcètera. Per tant, si s’hi fixen el

cost mitjà és més baix.

Per tant quan parlam de cost mitjà no podem dir que

estiguéssim mal finançats, estàvem finançats d’acord amb un

sistema educatiu, amb una realitat concreta. I és ver que aquesta

realitat concreta provoca que les taxes mitjanes d’alumnes per

aula surten altes, perquè totes les escoles són a centres poblats

i les unitats no es desdoblen de manera gratuïta, sinó que es

desdoblen quan superen un cert nombre. Però clar si a un poble

tu tens 11 nins, doncs és que no els pots augmentar i allà la

ràtio mestre-alumne és baixíssima. Per tant, si l’escola rural és

molt extensa, la mitjana baixa.

Aquesta introducció la feia perquè facem una anàlisi; és a

dir, Balears, en el moment de la transferència té un sistema amb

una finançació per davall de la mitjana i un sistema molt

comprimit, és a dir, un sistema que permet poques alegries, és

a dir que petits increments de població creen grans problemes,

mentre que a altres comunitats, que tenen sistemes que poden

assumir increments de població sense que els costa

pràcticament res, perquè el cost de posar tres alumnes més per

aula si no s’han de posar més aules ni més professors doncs el

cost és zero. Per tant, aquest és un fet.

Quin és el problema en el moment de la transferència? Que

la transferència es fa com es feien les transferències, d’acord

amb el cost efectiu. I a nosaltres, que som la primera comunitat

que ho accepta, hi va haver en aquell moment una eufòria per

ser la primera en arribar, ens apliquen la regla, al céntimo però,

al céntimo, amb un emperò: hi ha una partida addicional en

temes de bilingüisme i normalització lingüística, quantitat que

es gasta en escreix dins el departament d’educació. Per tant, la

perversió és el sistema de transferència, tu no pots transferir

d’aquesta manera, com transferiràs la justícia, amb una llei que

incrementa el cost notablement; el problema és que ens donen

una cosa, ens donen un nin que creix, que li han d’anar canviant

la roba perquè creix i que per tant hi haurà una inversió

important i un capítol 1 molt notable. I això és el que ha passat,

entre d’altres coses.

Mirin, el fet de canviar Educació General Bàsica en

Educació Secundària Obligatòria comporta diverses coses:

primer, que els nins deixen unes aules buides a una escola i

necessiten construir-se unes aules noves a una altra, perquè

canvien de nivell educatiu i per tant de centre. Aquesta cosa tan

simple, d’un pur nominalisme, en inversió suposa la necessitat

de construir una quantitat de centres importants a les Illes

Balears que si no hagués passat això no haurien estat

necessaris. Però no només això, en capítol 1 passam d’una

educació, que era de tipus primari, EGB, d’una relació d’1,3

alumnes per aula, d’1,3 professors per unitat escolar a 2,4

professors per unitat escolar a secundària, pel fet de dir ESO en

lloc d’EGB. I clar, ens transfereixen un sistema en el qual s’hi

produeixen aquests increments de cost. Això, aquest fet, és a
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l’acta de la Comissió Mixta en què es produïren les

transferències, de la qual jo en formava part; perquè no es

podia aplicar aquest mateix sistema, com es pugui haver aplicat

a sanitat, perquè era un sistema que s’anava encarint any a any.

Per tant, aquest és un dels elements importants del dèficit.

 Les inversions no produïdes eren més de les que vostè ha

citat, perquè en els pressuposts del 94 la inversió quadriennal

que estava prevista a la Junta de Construccions Escolars

sumava més de 3.000 milions de pessetes. Alguns d’aquests

centres s’han fet en anys posteriors, però sumava bastant més.

Però si a més d’aquest dèficit que s’ha generat, no per una

mala transferència, ni per una mala voluntat, sinó perquè vàrem

aplicar un sistema allà on no es podia aplicar, i per tant hi havia

una perversió, que s’havia d’haver resolt -hi havia mecanismes

per resoldre-ho que no s’han aplicat, jo no voldria fer una

alAlusió estranya, no sé per què en aquest punt de l’acord de

transferència li varen posar la lletra G, perquè no es pogués

trobar, però vostès sabran, supòs, a què me referesc-; però

després s’hi ha afegit un dèficit molt important, que vostè el

cita en el seu informe, que són decisions de la pròpia

administració educativa, que provoquen un dèficit o un

encariment, perquè de dèficit no en podem parlar, podem dir el

que costa i ho hem de finançar; que són decisions polítiques

que ha d’assumir la comunitat autònoma com sigui, les haurà

fetes un govern i altres les haurà fetes un altre, però que no

podem utilitzar com a elements de reclamació.

Homologació salarial dels funcionaris docents, equiparar-

los a diferents nivells de l’administració. Això ha costat

doblers, això no ho contemplava ni la nostra ni cap altra

transferència. Segona, l’equiparació salarial del professorat de

l’ensenyament privat, produït ara fa poc, un altre element

important. El finançament de l’educació infantil, tot això són

decisions que seran discutibles políticament, però que són

decisions que un hi pot estar d’acord o no però que en realitat

són competència nostra, d’aquest Parlament que ha aprovat la

Llei de pressuposts, etcètera, el finançament de l’educació

infantil, ja dic. I després el manteniment d’un determinat acord

d’estabilitat en el professorat que ha provocat un desfasament

del capítol 1 de la conselleria.

Bé, per tant ens trobam amb aquesta situació. Vostè ha fet

una anàlisi molt bona de l’alumnat, és a dir, l’alumnat no

canvia tant com pareix, és a dir, aquí pareix que estam

desbordats i la realitat no és aquesta. I ens planteja jo crec que

una situació en què, d’acord amb el sistema de finançament,

que era molt just i haurem de reflexionar molt en aquesta

ponència parlamentària, de ser capaços d’introduir-ho,

d’introduir el dèficit o quina part del dèficit podem imputar a

la transferència i al sistema de finançament i no altres coses.

Perquè jo crec que és objectiu d’aquesta ponència arribar a un

acord de tots els partits per defensar una cosa seriosa i rigorosa

davant l’altra administració, l’administració de l’Estat, per

aconseguir doncs alguna solució a un problema que jo crec que

de cada vegada és més important. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Popular, intervé l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver, per un

temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No les gastaré ni molt manco,

únicament és per donar el nostre agraïment, del Partit Popular,

al Sr. Rosselló Villalonga; donar-li les gràcies per la seva

intervenció, també per haver acceptat la convidada que hem fet

des del Parlament. 

I bé, dir que jo no entraré en aquests moments a opinar i a

discutir damunt les valoracions i les manifestacions que s’han

fet, no només pel portaveu, pel ponent, pel Sr. Rosselló, i no ho

faré perquè en alguns hi podem estar d’acord però en molts

d’altres hi estam en desacord. Crec que l’objecte d’aquesta

compareixença no és per discutir, almanco des del nostre punt

de vista, sinó que nosaltres el que volem és escoltar les

manifestacions, les valoracions i l’exposició que ha fet el Sr.

Rosselló per prendre-ne molt bona nota. Crec que l’important

és, efectivament, entre tots ser capaços d’arribar a un consens.

I bé, aquí s’ha parlat de la possibilitat de la revisió del

sistema de finançació, són dues coses: una cosa és la revisió del

sistema, que en podríem parlar; i l’altra cosa és la revisió del

finançament d’aquestes dues transferències en l’educació i en

la sanitat. Bé, nosaltres entenem que la Llei 21/2001 preveu,

precisament, aquesta renegociació o aquesta negociació del

finançament, evident que l’increment de població no suposa un

increment automàtic de la finançació, no és això el que diu la

llei és, efectivament, el que diu és que hi ha la possibilitat,

s’obre la possibilitat de renegociar aquest finançament.

Bé, s’ha de tenir en compte també que quan es fa fer el nou

sistema de finançament de la Llei 21, la Llei 21 va deixar de

banda una clàusula, per a nosaltres molt important, que és la

clàusula de garantia que hi havia quan la Llei de transferència

del 97 amb el sistema d’educació, que per aquesta clàusula de

garantia el Govern balear va ingressar 45.000 milions de

pessetes perquè es va passar per baix del 90% respecte de la

mitjana espanyola quant a l’equiparació de la comunitat

autònoma de Balears amb la mitjana de les altres comunitats

autònomes. Això, dins la Llei 21/2001, com dic, va

desaparèixer i crec que era idò un bon sistema d’aquest

equilibri de finançació.

Ho dic perquè tot això sí que per ventura es podria tenir en

compte de cara a la revisió d’aquest nou, bé, de la finançació

no del sistema, que del sistema sí que en podríem parlar. Però

en definitiva no me vull allargar més, només agrair una vegada

més, reiterar el nostre agraïment al Sr. Rosselló; agrair-li totes

aquestes aportacions que ells ens ha fet i bé, esper i estic

convençut que entre tots serem capaços de poder arribar a unes

conclusions que siguin satisfactòries per a tots, però sobretot

que siguin satisfactòries per a la nostra comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per tal de contestar les

observacions dels senyors diputats, té la paraula el Sr. Joan

Rosselló i Villalonga.

EL SR. CATEDRÀTIC D’HISENDA PÚBLICA DE LA

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Procuraré ser, com que les intervencions han estat breus,

estic acostumat a intervencions més llargues degut als meus

estudiants, seré també breu amb les meves respostes.

El primer que vull assenyalar, també en resposta al Sr.

Gaspar Oliver, tot i que començaré per darrera, però és una

anotació, evidentment quan un fa una exposició i sobretot en

temes d’aquests, un pot estar d’acord o no amb les meves

manifestacions, sobretot quan estan manifestades des de la

ignorància, perquè, no, no, això és cert, jo no conec els

enrevessaments d’un sistema, de la negociació política que hi

pugui haver o de com funciona per nivells d’ensenyament, tot

això són coses complicades que una persona com jo no hi

acaba d’entrar. El que passa és que tot és producte de

l’observació, jo m’he dedicat a observar i de vegades les dades,

sense conèixer exactament com funciona un sistema les dades

canten, com aquell que diu, i això després ho enllaçaré amb la

resposta al Sr. Crespí.

Bé, el primer que voldria dir al Sr. Miquel Ramon és que jo

no he dit que s’hagi d’actuar en solitari, jo no crec que sigui bo

actuar en solitari o ser un autista, sinó que és evident que s’ha

de negociar tenint en compte els interessos d’altres comunitats

autònomes; jo l’únic que dic és que quan es negociï me sembla

interessant posar molt clar que les necessitats aquí durant molts

anys han estat diferents a les de la resta de comunitats

autònomes, perquè vostès coneixen també el que es coneix com

a café para todos, i al final quan es modifica un sistema de

finançament i de facto s’estableix aquesta clàusula, sempre hi

ha qualcú que pugui sortir perjudicat, i després que les

necessitats reals no es cobreixin.

Evidentment, s’han de cercar aliances polítiques, els deix a

tots vostès que són polítics, jo no som, per tant vostès sabran

quins són els millors companys de viatge. El que sí moltes

vegades sembla interessant és que el company de viatge sigui

un company que tengui les mateixes necessitats, no que tengui

el mateix color polític que tu de vegades, perquè de vegades en

aquest tema si es mesclen coses polítiques amb necessitats

financeres o amb necessitats mínimament objectives la cosa es

desvirtua totalment. Però això els ho deix a tots vostès que són

els que en saben.

Respecte del que ha dit la Sra. Lluïsa Mascaró, jo tampoc

no he dit que s’hagi de renegociar un nou sistema de

finançament, no, no, tot i que tal vegada hi podria estar

d’acord, el que sí assenyal és que, una vegada que es negocia

un acord de finançament, una vegada que es negocia un acord

de traspàs, allò va a missa, i allà és on s’ofereixen determinades

possibilitats com s’ofereix en el cas de l’acord de finançament

que comença a aplicar-se a l’any 2002. Per tant, en el que s’ha

de ser és molt conscients, trob jo, és que quan un negocia un

acord de finançament després sàpiga quines clàusules firma,

perquè les clàusules que firma són les que determinen

posteriors revaloritzacions o posteriors compensacions que es

puguin rebre. Per tant, tal vegada és possible acceptar que hi

hagi un nou sistema de finançament, però estrictament, en el

que es refereix a la sanitària i a l’ensenyament, l’acord de

finançament actual ja ofereix determinades possibilitats per a

la revisió. Per tant, de vegades no fa falta canviar tant el model,

senzillament amb el que tenim, si s’aplica el que hi ha, si hi ha

voluntat, evidentment, de fer-ho, ja es poden aconseguir

determinades coses. Jo m’he cenyit estrictament a ensenyament,

no he parlat d’un nou sistema de finançament, perquè això té

moltes altres implicacions bastant més complexes, que avui no

hi entrarem.

Respecte del que diu el Sr. Andreu Crespí, el company de

passadís, les estadístiques evidentment un els fa dir el que

volen, jo en això he intentat ser honest, igual que el document

que vaig preparar per a la Conselleria d’Economia, jo he posat

les dades que demanen en els acords, jo no he entrat, he insistit

en això, jo no he entrat a valorar població de sis a setze anys,

població en edat escolar, que és una de les variables que

circulen, jo no he tret població en absolut perquè no és la que

serveix, sinó que emprat personal matriculat, estudiants

matriculats i matriculats en ensenyament obligatori, que és el

que surt a la clàusula. A les estadístiques les poden fer dir el

que volen, però aquestes, que curiosament coincideixen les de

l’INE, és a dir, del Ministeri amb les de la comunitat autònoma,

són exactament les mateixes. Hem de dir el mateix el mateix

d’aquestes dades que emprem nosaltres amb les que emprin a

Madrid i el que diuen aquestes dades, s’hi estarà d’acord o no

que la variable adequada no és població matriculada amb

ensenyament obligatori, jo no hi entr en això, jo agaf aquesta

variable, per això hi he entrat posteriorment, agaf aquesta

variable i veig què és el que passa i un observa allò, i els

resultats són els que són.

Després, també vostè diu: s’ha de conèixer una mica com

funciona el sistema. Totalment d’acord, això sé que hi ha unes

necessitats reconegudes, sé que hi ha els plans aquests

plurianuals que són de quatre anys, alguns ja es van executar i

l’execució es va acabar abans de l’any 98, per tant els recursos

ja s’havien gastat; però després, tot el que es refereix als

problemes de gestió d’una competència jo no hi entenc en això

i no hi puc entrar i per tant sí que és ver que tal vegada les

necessitats en matèria lingüística aquí són diferents d’una altra

comunitat autònoma, que tenim una població immigrant, no ho

sé, molt més gran aquí, el nombre d’estudiants estrangers per

cada mil alumnes aquí doble la mitjana espanyola, tot això està

molt bé, però a l’acord no apareix en absolut. Està molt bé que

ho discutim i que entrem una mica a analitzar, no, això ja ho

faran vostès, quina és la realitat del sistema d’ensenyament,

però això als acords no figura, no els importa, no figura enlloc

que aquí hi hagi necessitats lingüístiques diferents, a part d’una

petita compensació que es va rebre. Però després tot això, una

vegada s’ha transferit la competència això no hi entra, igual que

no hi entra que pot ser que hi hagi diferents necessitats per

nivells, diferents d’ensenyament.

Tot això queda oblidat i quan es fa la negociació i les

possibilitats de revalorització de la competència sempre es

refereix a dades agregades. Per tant, està molt bé i,

evidentment, un ha de conèixer quina és la realitat del sistema

d’ensenyament, però també hem estar d’acord que si el sistema
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d’ensenyament diu que s’utilitzarà una variable en concret, no

fa falta conèixer quina és la realitat des del punt de vista de la

gestió, perquè això, des del punt de vista del finançament, no

hi entra.

Quant que va ser un traspàs entre un govern d’un partit i un

govern d’un altre partit és cert, però això tampoc no, perdó, he

dit d’un altre, del mateix partit, home, això és cert, però

s’hauria de ser bondadosos i pensar que pel mateix fet que són

del mateix partit la dotació és molt positiva. Però al final no és

així. Bé, tots vostès són els que estan acostumats a negociar

amb polítics o amb uns altres i saben perfectament que tota

negociació no depèn de la realitat de les necessitats financeres

en aquell moment, sinó, ni tan sols si són del mateix partit, sinó

que, com que això es negocia a nivell central, les necessitats

són les del moment, de manera que tal vegada es reconegui que

hi ha unes necessitats però es creu oportú, per una qüestió de

restriccions pressupostàries, que això es debati o es negociï a

un altre moment del temps. I després hi ha canvis polítics, quan

es hora de negociar, aleshores l’interlocutor ha canviat.

De manera que, jo evidentment no puc entrar en tot això, tot

i que som molt conscients, però exactament és el que ha passat

amb el tema de la sanitat, amb el tema de la sanitat ja no

negociaven els mateixos, sinó que hi havia dos governs

diferents i tampoc no sembla que fos gaire positiva la

negociació. Per tant, jo no sé què és millor, si coincideixin si no

coincideixin, no en tenc ni la més mínima idea, la qüestió és

que al final les competències s’han transferit infradotades o

infravalorades.

Jo no he donat dades de dèficit, només volia remarcar això,

jo no don dades de dèficit jo només faig en el que els he

presentat qualque aproximació al que un podria pensar què és

el que hauríem de rebre per estar al mateix nivell que la resta

de comunitats autònomes. És evident que les necessitats

financeres o el cost de la provisió d’un servei a Balears és

diferent d’una altra comunitat autònoma, no és el mateix

Andalusia, on el territori és molt més elevat, on hi ha una

població rural bastant més important que no, quant a pes, que

no a Balears i això implica costs de provisió bastant més cars.

Però això no és el que volia reflectir, tal vegada sí que és cert,

però home, les diferències són un poc grans, si un es mira per

estudiants i un mira per professors les diferències que hi pugui,

que hi havia en el moment del traspàs no crec que justifiquin

una diferència en provisió de costs tan elevada com la que un

pot observar. Si vostès haguessin agafat Castella-La Manxa o

Castella i Lleó haurien vist que els costs, suposéssim que són,

que la despesa va d’acord amb els costs de provisió, les

diferències són desorbitades. Per tant, hi ha part de raó en el

que vostè diu que es deu a una diferència de costs, però una

altra part no es deu a això, sinó a una qüestió pura i dura de

negociació política.

Bé, i per acabar amb el Sr. Gaspar Oliver, com bé ha dit

vostè i com bé ha dit la Sra. Lluïsa Mascaró, una cosa és el

sistema de finançament i l’altra és el tema del finançament

d’aquesta competència; jo només m’he volgut referir al

finançament d’aquesta competència i a les possibilitats que

dóna dintre d’un sistema de finançament; que després avui en

dia, no sé exactament què és el que passa a l’administració

central de l’Estat, no sé exactament cap on anirà, si anirà a

renegociar un nou sistema de finançament, si es farà participar

a totes les comunitats autònomes que declaren que tenen

aquestes necessitats en finançament d’ensenyament i de sanitat,

jo no en tenc ni idea; no faré política ficció en aquest cas. Però

el que sí està clar és que hi ha unes necessitats i les necessitats

són prou evidents. I jo des d’aquí no vull ser negatiu ni vull

donar missatges pessimistes, jo l’únic que dic és que és difícil

poder negociar quan els acords estan tan tancats, quan les

clàusules de revisió estan tan tancades. Evidentment que es

podrien modificar, que se n’haurien pogut incloure unes altres,

tot això s’hauria pogut fer, però ara ja no està fet.

I per tant el que s’ha de cercar és o rompre amb el sistema

anterior, demanar un sistema de finançament nou, que això, si

es fes així, estarà molts anys a poder-se negociar, senzillament,

jo no sé si vostès coneixen el sistema de finançament com

funciona, però el sistema de finançament ve molt blindat, es

poden anar afegint partides, però el sistema funciona en base a

una sèrie de qüestions, en base a una sèrie de ponderacions i

modificar-les no és una cosa trivial. Perquè al final és posar-ho,

hi ha una borsa per repartir i després més o menys un va veient

què és el que pertoca a una comunitat autònoma, el que pertoca

a una altra d’acord amb unes ponderacions de població,

població relativa, població en edat escolar, etcètera. Per tant,

modificar un sistema és a llarg termini o a mig termini. En

canvi les necessitats són presents ara, per tant jo trob que són

dues vies diferents de negociació, la de reforma del sistema de

finançament i després la d’intentar superar les necessitats

financeres que tenim ara i que previsiblement tendrem en els

pròxims anys.

I la clàusula aquesta de garantia que vostè comenta, no he

entès si és que figura la clàusula o que no va figurar al final, si

m’ho pogués aclarir perquè m’interessa saber-ho bàsicament.

Aleshores, en el nou sistema de finançament que es va

firmar és cert que Balears va rebre un increment del

finançament, però també és cert que ens van limitar l’aportació

per baix; és a dir, Balears havia de rebre molts més recursos

dels que havia de rebre perquè després es va posar una clàusula

de revisió, una clàusula que matisava una mica el que s’havia

de rebre, perquè aquelles comunitats autònomes que vessin

incrementar els seus recursos financers en excés, posant un

nombre en concret, aleshores se’ls rebaixaria l’aportació. Això,

jo no estic imputant culpes a ningú, senzillament això és

afirmar i ja està; però el que vull dir és que quan es va

negociant de vegades, en aquest cas de nou cost de

finançament, es va rebre una partida per a tot el conjunt de

despeses. Però clar, aquí només ens hem fixat en el dèficit

d’infravaloració o d’infradotació d’una competència, ens

podríem mirar sanitat, però és que són quasi totes les que es va

fer així, com deia el Sr. Andreu Crespí, per un govern, per un

altre, un color o un altre, és exactament igual. Per tant, de

vegades donar un increment general dintre de l’aportació que

rep a través del sistema de finançament, de vegades no ajuda a

resoldre el problema, perquè un rep una quantitat però després

les necessitats són tantes que ningú diu que els recursos vagin

a parar a aquella competència que és molt necessària. Si es

negocia amb l’administració per una competència, aleshores sí

que un pot estar més o menys segur que els duros addicionals

que es rebin aniran a suplir, a cobrir les necessitats financeres

d’aquella competència.
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I bé, jo no els vull enredar més, senzillament agrair-los la

possibilitat de venir a explicar-los això i evidentment dir-los

que tot el que he dit està dit des de la bona fe i des d’una

persona que no coneix exactament l’enrevessament de tots

aquests processos de negociació. Per tant, amb això vull acabar,

és molt fàcil que jo vengui aquí i critiqui que s’ha firmat un

acord de finançament quan jo no sé amb quins termes es van

negociar. És a dir, els economistes tenim el defecte d’aquests

ante, perdó, ex post, ho sabem tot, clar, no veim el passat, és

molt senzill criticar; som perfectament conscient que quan es

negocia un acord de finançament d’aquestes mesures, hi ha

molts determinants dintre de la negociació i que per tant ex

post, una sèrie d’anys després, en aquest cas, parlam de sis o set

anys després, és molt fàcil criticar-ho. Jo no vull entrar dins

aquesta crítica fàcil, sinó que som perfectament conscient que

a l’hora de negociar la manca d’informació, per una banda, i

l’excés d’informació per una altra, perquè un a part té

moltíssima més informació que un altre, pot determinar el

resultat. Només que aquella persona que acaba negociant,

supòs que acaba firmant amb tota la bona fe del món i una mica

conscient que tal vegada no li han donat el que esperava que li

donassin.

I insistesc en agrair-los que m’hagin convidat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Els grups parlamentaris que

vulguin fer ús d’un torn de rèplica ho poden fer. Ningú vol fer

ús del torn de rèplica.

Llavors, aquesta presidència vol informar que degut a les

qüestions que es varen suscitar respecte de les

incompareixences que hi ha hagut en aquesta comissió, doncs

hem decidit, vàrem prendre un acord d’ampliar una setmana

més la comissió per tal de donar cabuda a tots aquells que no

varen tenir l’oportunitat de poder participar en aquesta

comissió, simplement a efectes informatius.

Bé, i una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només

queda agrair l’assistència del Sr. Rosselló i Villalonga, que

aquesta presidència també li agraeix que hagi vengut a aquesta

comissió tan ben dotat i amb la documentació que ens ha

aportat, que estic segur que facilitarà molt la feina dels senyors

diputats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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