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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Pere

Sampol.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Francina Armengol.

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, del

representant de la  Confederació d'Associacions

Empresarials de Balears (CAEB); del Sr. Lluís Moyà i

Bareche, Degà del ColAlegi d'Economistes, i del Sr. Antoni

Montserrat i Moll, director general d'Economia durant la

V legislatura, per tal que exposin la seva opinió i informin

sobre la matèria objecte d'estudi.

EL SR. PRESIDENT:

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

relatiu a compareixences: la del representant de la

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, la del

Sr. Luís Moyà i Bareche, degà del ColAlegi d’Economistes, i del

Sr. Antoni Montserrat i Moll, director general d’Economia

durant la cinquena legislatura, d’acord amb el calendari de

compareixences aprovat per aquesta mesa el passat dia 21

d’octubre per tal que exposin la seva opinió i informin sobre la

matèria objecte d’estudi.

Passam, idò, a la primera de les compareixences d’avui, la

compareixença del representant de la Confederació

d’Associacions Empresarials de Balears, el Sr. Josep Oliver i

Mir, a qui aquesta presidència dóna la benvinguda i agraeix la

seva assistència. El Sr. Josep Oliver ve acompanyat per la cap

de premsa, Xesca Díez, a qui també donam una molt bona

benvinguda i agraïm la seva assistència. Té la paraula el Sr.

Oliver per tal de fer la seva exposició oral.

EL SR. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (Josep

Oliver i Mir):

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Sempre és un

plaer comparèixer en aquests fòrums a donar la nostra opinió

quan aquesta se’ns ha requerit. Se’ns ha demanat que avui

donem opinió sobre dues qüestions, que són la finançació de

l’educació pública i la finançació de la sanitat pública, també.

Si començam pel tema de l’educació pública sabem que

Balears té una situació deficitària en relació a la població que

tenim actualment. En el moment de realitzar les transferències

de les competències es varen fer amb un desajust financer que

és el següent, quant a cost alumnes i a cost de professor: la

mitja del territori nacional, MEC, essent 100, el de Balears

seria 73 i el cost de professor, el cost alumne seria 80. Per tant

aquest és un dels més baixos que hi ha en el territori MEC.

Balears, juntament amb Múrcia i Madrid, és allà on ha

augmentat més la taxa de variació percentual protegida en

aquests darrers anys, sobretot en el que fa referència a

l’educació no universitària. 

La despesa per alumne escolar de l’escolaritat obligatòria

ens situa l’any 2001 novament dins un segment baix, 3.788

euros, quan a Canàries en tenien 4.318, quan a La Rioja estaven

quasi 1.000 euros per damunt, amb 4.600 i busques, i a Navarra

amb més de 2.000, estan en 5.900. Balears experimenta una

variació també important a la població en edat escolar entre els

6 i els 16 anys, en el 2003, en relació al 99, de més d’un 3%. És

la comunitat autònoma que més augmenta en aquest període, ja

que la mitjana espanyola és d’un decreixement de la població

escolar d’un 4,7, mentre que, com hem dit, la nostra sofreix un

augment d’un 1,3. Hi hauria dades que podrien augmentar i

argumentar tot aquest, com és el dèficit acumulat dels períodes

anteriors, que el fet que tenguem una població estrangera de les

més altes d’Espanya en relació al nombre d’habitants, 60

alumnes per 1.000 habitants, i que això ha anat creixent en un

95% des de l’any 2001. 

A més d’aquest tema tenim un tema que la comunitat és una

comunitat bilingüe i el fet insular fa que el problema encara de

finançació pugui estar també, entenem, més agreujat. El

nombre d’estrangers, com dèiem, és el més elevat de l’Estat

espanyol, i dins el curs 93-94 al 2003-2004, el percentatge de

variació només a la comunitat autònoma de Balears ha

experimentat un 14%, que és una proporció elevadíssima. Per

tant continuam pensant que tenim una escassesa de finançació

per complir adequadament les tasques que s’imposen en

l’educació. 

Una característica del nostre sistema educatiu és la

presència, molt important, de centres concertats. El seu pes és

molt més notable que en altres comunitats. Centres concertats

a Balears en educació infantil són un 41%, mentre que nivell

estatal són 34; en educació primària estam en un 38,7 mentre

que a nivell estatal també està en un 33%; i en ESO estam en

un 41,8 contra un 34,4. Aquí quan parlam de centres concertats

incloem també els centres privats, per suposat. S’ha

d’assenyalar que una plaça pública té un cost bastant més

elevat, més enllà del doble d’una plaça concertada, i ens

preocupa el cost de l’ensenyança pública en relació al cost de

l’ensenyança privada concertada, si bé continuam estimant que

la pública té una insuficient i baixa finançació. La dotació de

l’ensenyança privada concertada, a pesar de l’increment que hi

ha hagut aquest any 2004, també té uns dèficits històrics, ja que

des de l’any 1986 a l’any 2003 simplement s’ha anat

incrementant en el que ha estat el producte interior brut, l’IPC,

menys en els tres anys consecutius que ni tan sols no es va

augmentar, durant tres anys, aquest IPC, es va mantenir

congelat, a pesar d’haver sofert un increment important de

nombre d’alumnes. 

Hi ha una certa discriminació en aquests centres, ja que per

exemple les ajudes a transports, menjadors escolars, només ho

són per a alumnes que acudeixin a centres públics; quant als

que acudeixen a centres concertats no poden gaudir d’aquestes

ajudes. Quant al tema de les ajudes als llibres de text, des del

nostre punt de vista pensaríem que, més que la gratuïtat, perquè

el que no val no es valora, en els llibres de text, sí seria

incrementar les ajudes i continuar amb les subvencions
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condicionades, encara que no hi hagués subvenció total, però

sí unes ajudes per subvencionar aquest tema en funció dels

paràmetres que la cambra estimàs convenients. 

Com a conclusió podríem dir que produir-se aquest

increment de població no universitària és un dels fets; tenir una

deficient transferència, també acusam que es produí una

escolarització progressiva de nins de 0 a 3 anys, facilita i

possibilita, i impossibilitaria també la conciliació de la vida

laboral i familiar. 

S’ha d’instar l’Administració central perquè escometi els

passos suficients per regular el mecanisme de revisió

d’aquestes finançacions autonòmiques amb les premisses

ineludibles de colAlaborar, la màxima colAlaboració també amb

els centres concertats, i que els dos sistemes puguin conviure,

els dos sistemes d’educació, amb les millors possibilitats i amb

independència de la titularitat dels cursos. El control de les

despeses i l’eficàcia en la gestió, extremar el rigor en la despesa

i que el creixement de la despesa es tradueixi en millors serveis

i millors prestacions, que una eficiència social i eficiència en la

gestió doni a tots els ciutadans a través de l’educació una major

capacitat creativa i productiva.

Això és el que nosaltres pensam en el tema de la finançació

de l’educació pública que, encara que sigui repetitiu dir-ho,

creim que no té els recursos que hauria de tenir, sobretot en

comparació amb altres indrets de l’Estat espanyol, i tot i tenint

en compte que el nostre és un sistema aïllat i que probablement

per aquestes raons pugui tenir molts més costos.

Si..., Sr. President, si passam... No sé si qualque..., m’atur

ara o pas ja directament a la resta de la finançació de la sanitat

privada?

EL SR. PRESIDENT:

Pot vostè continuar.

EL SR. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (Josep

Oliver i Mir):

Podem continuar. El tema de la sanitat privada, perdó, de la

sanitat pública i de la sanitat privada, parlam avui de la pública

aquí, de la seva finançació, sense oblidar que tradicionalment

en aquesta comunitat hi ha hagut un important segment de la

població que tradicionalment, a pesar de tenir drets establerts

dins la sanitat pública, idò ha anat acudint de forma important

a la privada, la qual cosa ha descarregat sense cap dubte

probablement una despesa que en un moment donat es va poder

espargir i dedicar, però com veurem han ocorregut una sèrie de

circumstàncies que ho fan variar.

El problema que se’ns presenta ara és com mantenir els

actuals nivells de sanitat pública amb una tendència que hi ha

a l’alça de les despeses i una escassa sensibilitat -per què no

dir-ho?- ciutadana sobre el cost dels serveis. La demanda a cost

zero es converteix en infinites amenaces que es posen damunt

aquest sistema: progressiu envelliment de la població;

encariment de la tecnologia i dels medicaments innovadors;

exigència de noves prestacions i creixement imparable de la

demanda; dificultats per trobar fons de finançació

complementària; gestió en algunes ocasions deficient, existeix

algun acord sobre incapacitat d’estructures tradicionals per

gestionar eficaçment no els centres sinó part de centres

sanitaris; creixement espectacular de la immigració, nosaltres

aquest sí que creim que és un problema, és un fet molt

important, més que un problema, un fet molt important al qual

s’ha de donar resposta i també aquest creixement que tenim de

la població flotant. Tot això ha disparat els costos fins a

distorsionar qualsevol possible model. 

La nostra finançació en sanitat (...) com insuficient. Si

s’agafa el punt de partida de les dotacions que es varen fer

l’any 99 tenint en compte la població, la transferència de les

competències es va fer l’any 2001, el 27 de setembre del 2001,

el dèficit sanitari en aquests moments creim que es valora al

voltant dels 140 milions d’euros. Ens trobam en una situació en

què la despesa creix de forma exponencial; el sistema sanitari

públic espanyol ha vengut creixent constantment en el que es

refereix a població protegida i a prestacions, provocant

inestabilitats en el sistema sanitari així com una necessitat

incessant d’incrementar els recursos financers. 

Quan a Balears es transfereixen les competències sobre

sanitat es realitzen sobre estadístiques passades que no tenen

relació amb avui per a res, amb la realitat actual no tenen cap

relació. La finançació es va produir en base a les dades de

població, com hem dit abans, de l’any 99, i des d’aquesta data

fins avui hem tengut un gran creixement demogràfic. La

població flotant ha crescut de forma molt important, també;

tenim, entre altres coses, per exemple, uns 180.000 turistes

d’IMSERSO que requereixen una atenció, sobretot donat que

són persones d’una certa edat; però també tenim 10 milions de

turistes, dels quals n’hi ha una quantitat indeterminada de

comunitaris, venguin amb targeta sanitària o no, amb moltes

despeses són atesos dins centres públics. La immigració nostra,

la immigració que tenim a Balears, supera la mitjana estatal.

Som la primera comunitat autònoma quant a habitants

estrangers que viuen a Balears, i la tercera quant a receptors

d’estrangers extracomunitaris. 

Població de dret a Balears es comptava que l’any 2003 era

de 947.000 i busques d’habitants, un 3% superior a l’any 2002

i un 14%, com hem dit abans ja també en el tema d’educació,

superior al 99. Aquestes dades, que no inclouen aquesta

població flotant, que també s’ha anat incrementant, són tant

d’espanyols, com  d ’es trangers  comunita ris ,  com

d’extracomunitaris. Cada ciutadà rep o, diguéssim, es rep per

a cada ciutadà en concepte de sanitat a Balears 168 euros

menys a l’any que la mitjana estatal, i si aquest conjunt es

tengués en compte amb la població flotant estaríem a favor dels

990 euros menys que la mitjana nacional. Per tant és dels més

baixos que hi ha, i amb un creixement molt limitat; si pensam

que a Balears del 2003 al 2004 hem passat de 716 a 730, 14

euros més, la comunitat per damunt nosaltres, com pot ser

València, n’ha rebut 100 més, no 14; o Navarra, que n’ha rebut

80. Aquí és evident que el nostre dèficit financer del que es rep

de l’Estat per aquest concepte, amb aquestes diferències per

càpita que veim, hauria de ser de tota forma corregit.

Quant a la finançació autonòmica que va ser aprovada pel

Consell de Política Fiscal i Financera del Ministeri d’Economia
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l’any 2002, es permet posar en marxa la reclamació sobre

aquests increments de finançació i obre un nou horitzó que des

del nostre punt de vista seria convenient posar-lo en marxa, per

aconseguir una assignació deguda a l’increment de població,

per millorar el repartiment de fons de cohesió quant als

desplaçaments i, tercer, per la consideració de la nostra realitat

pluriinsular, que això també deriva en un cost afegit. El fet

insular té efectes que han de ser corregits des del punt de vista

financer i l’accessibilitat als serveis sanitaris, i pensam que això

és podria probablement resoldre a través del règim especial de

Balears.

Per tot això creim necessari potenciar la concertació de la

sanitat pública i la sanitat privada, una concertació creim que

del tot necessàries ambdues, deuen haver de prestar i poden

prestar els serveis, i presten a la salut colAlectiva. Això permet

que els serveis als ciutadans, els recursos amb independència

de qui sigui el titular, i que es faciliti aquesta accessibilitat

permetria una major eficiència i control de les demores; com

hem dit abans, tradicionalment aquí ha estat una comunitat en

què durant molts d’anys molta gent no ha fet ús de la sanitat

pública perquè tenia la seva sanitat privada coberta, però tots

aquests increments poblacionals que hem dit d’immigrants, de

persones que vénen, tota aquesta gent, encara que molts

d’estrangers vénen i tenen les seves assegurances privades de

viatge, quan fan ús d’aquesta sanitat pública no contribueixen

a la sanitat privada a les Balears.

Ens preocupa l’expansió del sistema públic del futur, per la

qual cosa s’hauria de fer una profunda reflexió en aquest tema.

En relació a la Llei de garantia de llistes d’espera desitjam i

desitjaria que hi hagués suficients recursos per a l’any 2005,

perquè aquest desig es pugui abordar amb garanties d’èxit.

La viabilitat financera del sistema nacional de salut és una

premissa, i també és una altra premissa l’eficient gestió

d’aquesta salut. S’ha d’extremar el rigor en les despeses.

L’estat de benestar és una inversió productiva, sense cap dubte,

a condició que l’organització sigui eficient. S’ha de contribuir

a l’estabilitat pressupostària i no es pot assistir a un descens en

l’eficiència de la gestió dels recursos. Un exemple és establir

una major eficàcia en els cobraments dels serveis prestats als

estrangers, quan es té dret al fet que aquests serveis siguin

abonats per altres instàncies.

També pensam que quan es parla d’aquest nou hospital, Son

Dureta 2, que es parla molt que hi haurà un nombre molt

important d’habitacions individuals, esperem que no acabin en

individuals amb un llit al costat; per ventura s’hauria de

reconsiderar aquesta posició, donat que la inversió que es fa en

infraestructures dins un hospital sabem que és pràcticament la

mateixa hi hagi 50 o 100 persones menys, i quan les necessitats

de lloc per a aquestes persones a dins fossin necessàries, idò

potser no s’allotjarien amb les degudes condicions. Per tant

creim que és una de les qüestions que probablement convendria

que les persones que tenen capacitat per veure aquest tema ho

mirassin amb deteniment. S’han d’actualitzar i s’han de

racionalitzar els paràmetres de cada llit hospitalari perquè al

final el que compta és el cost de cada un d’aquests llits

hospitalaris.

Jo també voldria aprofitar l’ocasió per suggerir que el

Consell Balear de Salut (...) compleixi un paper actiu en el

disseny d’aquest futur de sanitat, i on el món empresarial pugui

tenir qualque cosa a dir amb l’experiència que sense cap dubte

es té, com hem dit, en sanitat, per gestar iniciatives que puguin

redundar a millorar i a optimitzar el nostre model sanitari. Ens

causa preocupació el cost sanitari, i si no s’acota, si no es fa

alguna cosa i no s’implementa d’una forma racional, ens pot

dur a un estrangulament econòmic per a l’economia, també,

d’aquesta autonomia, per la qual cosa afrontar una sostenibilitat

financera del sistema de salut entenem que és absolutament

necessari, i un gran pacte d’estat amb els objectius que hi hagi

un creixement de dotacions per cobrir amb suficiència la

despesa sanitària que avui s’exigeix. Tot i això, sempre partint

d’una eficiència de gestió i per tant una eficiència en la

despesa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

deman als grups parlamentaris si podem continuar.

Podem continuar. Per tant pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per agrair la

presència del Sr. Oliver, i de ben segur que totes les seves

explicacions serviran a aquesta comissió per tenir una idea molt

més clara d’allò que ens afecta, i que puguem fer des d’aquest

parlament una negociació per dotar del finançament que ens

pertoca per millorar tant l’ensenyament com la sanitat pública.

Vostè ha dit, tant d’un tema com de l’altre, que hi ha un

dèficit que està constatat, que ja les transferències varen -

segons el seu criteri, segons allò que han estudiat a la seva

associació, a la confederació- ja varen arribar deficitàries, ja es

varen fer els càlculs sobre estadístiques passades, i naturalment

crec que això deu haver tengut una repercussió sobre

l’economia. M’agradaria només si ens podia ampliar una

miqueta la seva opinió sobre les repercussions que ha pogut

tenir aquest dèficit de finançament dins l’economia de les Illes

Balears en general.

I per part meva res més, i agrair-li una altra vegada la seva

presència i les seves explicacions.

EL SR. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (Josep

Oliver i Mir):

Bé, vostè es refereix a les dues qüestions. De tots és

conegut, i segurament molt més conegut per vostès que per

nosaltres, com es va arribar a aquestes transferències i quins

varen ser, en molts de casos, els condicionants per poder

arribar a aquestes transferències. Però si bé quan es varen fer

eren molt millorables, el que ha passat és que en el transcurs

d’aquests anys no han augmentat de forma adequada. Ho hem
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vist amb el tema de quan es varen congelar aquí les dotacions

per a educació i no s’han anat corregint les diferències

sanitàriament tampoc amb les que hi ha hagut en altres indrets

de l’Estat espanyol. Per tant aquí hi ha dos factors: (...) les

extrauniversitàries, les universitàries tampoc no estaven massa

ben dotades, encara que estaven molt més a prop de la mitjana

que hi havia nacional, però en qualsevol cas nosaltres pensam

que és absolutament necessari que es donin les passes per anar

corregint aquestes deficiències de finançació que tenim, perquè

si no molt ens temem que arribi un moment que, sobretot les de

sanitat, siguin insuportables.

EL SR. PRESIDENT:

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

Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Oliver. En

primer lloc li vull donar les gràcies per la seva presència aquí

i per aquest documentat informe que ens ha presentat. He

arribat una mica tard, ja em perdonarà, i per tant la primera part

de l’educació no l’he poguda sentir, però el seguiré pel Diari

de Sessions, que tindrem tota la seva intervenció per escrit. El

que passa és que al final vostè ha dit una cosa que jo voldria

que me l’aclarís, si pogués ser, que segurament és que no l’hem

entesa, i ja també li faig una pregunta de la segona part.

Vostè ha fet una anàlisi a mi em sembla adequadíssima del

perquè pugen les despeses, tant a educació com a sanitat, i

nosaltres hi estam d’acord, i després ha dit el que també tots els

que estam aquí, home, el rigor a l’hora de controlar la despesa

és fonamental, tant a la sanitat pública com a la privada, a

l’educació pública i a la privada; està clar, aquesta és una eina

fonamental de la gestió. 

Jo li volia fer dues preguntes; en relació al final de la seva

intervenció ha dit una cosa que no hem captat, que ens ha dit

que nosaltres som un sistema aïllat, i a mi m’agradaria saber a

què es referia, si es referia a l’educació, a nosaltres a les nostres

illes... I després també li volia preguntar el seu parer, com que

compartim perfectament aquesta idea que vostè té de la

necessitat de gestionar bé, que això vol dir ser acurat en la

despesa, nosaltres estam molt amoïnats precisament per

l’enorme despesa que s’està fent amb aquest nou hospital de

Son Espases: quan ja hi havia un projecte aprovat ara tornem-

hi, i tornem (...) una empresa privada, i s’estan gastant uns

doblers que ens sembla que no tenim, i a mi m’agradaria saber,

a nosaltres també, per favor, què n’opina vostè, d’això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Per tal de contestar la Sra. Alberdi té

la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (Josep

Oliver i Mir):

Molt bé, moltes gràcies. Quant al tema de l’aïllament

aquest, o no sé com ho he dit, però per ventura és una

deformació professional perquè nosaltres sempre sabem que

per exemple tant en matèria energètica, que avui hem tengut un

gran debat d’aquests sistemes, tenim un altre sistema aïllat aquí,

un altre sistema aïllat que necessita molts més recursos. No hi

ha cap dubte que aquí no tenim un aïllament, en tenim més

d’un, en tenim quatre, d’aïllaments, i especialment en els temes

de sanitat probablement, i des de..., no amb un coneixement

profund, però entenem que pot ser molt més costós haver

d’atendre per mitjans que no són els tradicionals, com poden

ser el transport terrestre o el transport marítim, haver d’atendre

urgències a les illes, idò no hi ha cap dubte que això dóna un...,

i per tant parlava d’aquest sistema aïllat.

I quan li deia el tema de gestionar bé, no volem dir que no

es gestioni bé, però voldria recordar una cosa que va ser molt

anecdòtica; també he de dir que nosaltres, dins la nostra

confederació, l’Associació de clíniques privades és una de les

importants associacions que tenim allà, i per tant el

coneixement que tenim el tenim a través d’això. Jo record, per

exemple, que quan hi va haver el tema de l’Hospital de

Manacor, quan es va inaugurar l’Hospital de Manacor, saben

que fins i tot hi havia bregues perquè els turistes els duguessin

allà, al principi hi havia unes ganes de fer-ho i no es tracta

d’això, jo crec que s’ha de donar tot el servei, però quan es pot

cobrar o es pot derivar i no és suficient. Jo crec que la gestió

pública és per als ciutadans de l’Estat espanyol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Oliver. Per tal de fer alguna observació...

Gràcies, Sr. Oliver Mir. Per part del Grup Parlamentari

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Només per agrair l’assistència del

President de la CAEB, el Sr. Oliver, donar-li les gràcies en nom

del Partit Popular precisament per haver acceptat la convidada

del Parlament en aquesta Comissió No Permanent de

Finançament. Agrair les seves explicacions i agrair també el

seu diagnòstic que l’hem escoltat amb molta atenció i dir que

és cert que aquí s’ha produït un desajust quant al finançament

de les competències de quan se varen transferir a hores d’ara,

precisament per aquest fort increment de la població. Compartir

també el seu diagnòstic quant a la problemàtica que han incidit

damunt aquestes dues competències, el fort augment de la

immigració, la població flotant, en definitiva l’augment de

població.

Dir-li també Sr. Oliver que compartim amb vostè aquesta

preocupació perquè no hi hagi llistes d’espera als hospitals i dir

també que compartim la defensa que fa quant a l’eficiència en

la gestió, no només en el model sanitari, sinó també en

referència a l’educació. Repetir idò, una vegada més, el nostre

agraïment al Sr. Oliver i dir Sr. President que el Partit Popular

no farà cap pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per tal de fer alguna observació

en la intervenció del Sr. Oliver, si vol intervenir, té vostè la

paraula.

EL SR. REPRESENTANT DE LA CONFEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (Josep

Oliver i Mir):

A veure, jo simplement una vegada més també he donar les

gràcies que ens doneu aquestes oportunitats perquè creim que

poder exposar des de la societat civil, que és allò que nosaltres

des de les organitzacions empresarials també representam, és

un alAlicient per a nosaltres i si les coses que deim poden tenir

alguna utilitat encara ens sentirem molt més..., sempre estarem

a disposició del Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. I amb aquesta intervenció donam

per tancada la primera compareixença de la tarda d’avui. Li

reiterem els agraïments per haver assistit en aquesta comissió.

Passam a la segona compareixença del dia d’avui que és el

Sr. Lluís Moyà..., si vol prendre seient.

Passam idò com he dit abans a la segona compareixença de

la tarda d’avui, compareixença a càrrec del Sr. Lluís Moyà i

Bareche, Degà del ColAlegi d’Economistes i a qui aquesta

presidència li dóna la benvinguda i li agraeix la seva assistència

i té la paraula per tal de fer la seva exposició oral.

EL SR. DEGÀ DEL COLALEGI D’ECONOMISTES (Lluís

Moyà i Bareche):

Simplemente mi entusiasmo me ha llevado a iniciar

rápidamente y me he saltado el protocolo. Por tanto, mis

disculpas y mi más sincero agradecimiento por permitirme

ocupar esta tribuna para tratar un tema tan relevante como es la

financiación de la sanidad y de la educación, pilares del Estado

del bienestar. Agradecimiento que uno a una petición de

benevolencia porque mis conocimientos sobre esta materia son

limitados. No se trata de cubrirme las espaldas, simplemente

me parece justo y leal dejar constancia de la precariedad de mis

conocimientos sobre este tema. Sin embargo esta limitación no

les impedirá, no les será obstáculo para conocer el punto de

vista de un economista de a pie, con un conocimiento digamos

dilatado profesional de la vida empresarial privada y

ciertamente aficionado a las cuestiones que afectan al sector

público. Esta ligereza de exposición implica también el mero

uso posible de las estadísticas.

Ya que hablamos de números, una de las primeras

peticiones que formulamos todos los que estamos interesados

en el análisis del comportamiento del sector público es la

transparencia, objetividad y neutralidad en la elaboración,

publicación y disponibilidad de las estadísticas. Para muestra

les daré unos cuantos ejemplos. Tenemos la información sobre

los balances fiscales de las comunidades autónomas, las últimas

que disponemos corresponden al año 1996, las últimas, las más

recientes son siempre extrapolaciones o simples estimaciones.

El último, el más divulgado análisis de las balanzas fiscales ha

sido realizado por el catedrático de estadística Ezequiel Uriel

y corresponde al periodo 91 a 96. Otro ejemplo de la distinta

metodología utilizada para la imputación de los gastos de

estructura del Estado y en especial la diferente consideración

del efecto (...), para que se hagan un idea, en el año 1968 un

60% de las 500 primeras empresas según ventas tenían su sede

en Madrid y si contemplamos las empresas que cotizan en bolsa

el 92% tiene su domicilio fiscal en la capital de España, cuando

su actividad empresarial, la generación de sus recursos, se

tienen en todo el territorio español. 

Saco estos dos ejemplos porque toda mi exposición se va a

centrar sobre el acuerdo financiero y sobre los estudios que se

tienen sobre la balanza fiscal y consecuentemente sobre la

financiación de las comunidades autónomas. Y la estadística en

un sentido u otro da una información diferente, según la utilice

la administración central o técnicos de las administraciones

periféricas. Lo cual hace muy difícil saber cuál es la estadística

cierta. Mark Twain decía: “están las verdades, están las

mentidas y además las estadísticas”. Pierre Salinger, secretario

de prensa de Kennedy solía decir: “dime lo quieres demostrar

y yo te encontré la estadística que lo acredite”. Pensando así lo

único que les puedo garantizar es que mi exposición, como el

desnudo de las películas, utilizaré los números sólo cuando el

guión lo exija. Aprovechando esta exposición de hoy he escrito,

escribí el mes pasado un pequeño artículo sobre el Estado del

bienestar, lo titulaba un poco llamativamente El malestar del

Estado del bienestar, si me permiten voy a utilizar para entrar

en el tema del debate de hoy que es la financiación de la

sanidad y de la educación esta introducción de este artículo y

decía así: 

“Un cierto malestar afecta desde hace tiempo al sistema

público de la salud europea. España no puede mantenerse ajena

y nuestra comunidad balear tiene todos los síntomas del origen

de esta desazón, la preocupación se extiende y la presión sobre

los responsables de las haciendas públicas se acrecienta. Lo que

en principio aparecía como un simple desfase financiero se está

convirtiendo en un déficit crónico y consolidado que amenaza

con agotar las arcas públicas. 

En Francia y Alemania se adoptado medidas siempre

populares destinadas a atajar, o al menos paliar esta dolencia,

medidas que por supuesto no siempre son bien recibidas. En

España, lo leímos el otro en día en la prensa, el Ministerio de

Economía y Hacienda está preparando una batalla de medidas

para el primer trimestre del 2005, con el único propósito de

recortar el déficit sanitario de las comunidades autónomas,

cifrado según él, en más de 1.000 millones de euros anuales.

Con este motivo el Secretario de Estado Miguel Ángel Ordóñez

anuncia para el próximo año un gran pacto para paliar los

problemas de financiación de la sanidades públicas semejante

al Pacto de Toledo. 

En nuestra comunidad esta turbación tiene un origen

conocido, un diagnóstico y unos efectos, en mi opinión,

fácilmente cuantificables. Sin embargo la solución, o las

diversas alternativas que la configuran no son tan fáciles de

definir, mucho menos de consensuar y más difícil aún ejecutar

con éxito. 
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Existe entre políticos y expertos una rara unanimidad sobre

el germen, el nacimiento y el déficit de la sanidad y la

educación pública balear. 

Para todos, incluido yo por supuesto, el origen surge en el

propio acuerdo que regula las transferencias de estas

competencias, es el denominado déficit histórico. 

El sistema actual nació titubeante y receloso, como todos

ustedes saben, en 1987. No es de extrañar que existieran dudas

en su inicio sobre su viabilidad, dada la nula tradición federal

de nuestro país. El punto culminante de este proceso de

descentralización, origen del actual sistema de financiación de

las comunidades autónomas de régimen común, entró en vigor

el 1 de enero del 2002, de mano de la Ley 21/2001, de 27 de

diciembre.

Los principios y criterios que configuraron el acuerdo de

transferencias diseñados por esta ley, en mi opinión, son muy

ricos en matices y han sido determinantes en la gestación del

vigente modelo económico que han desembocado en la actual

situación de precariedad financiera. Su análisis y el

conocimiento de sus consecuencias serán y son una ayuda

valiosa para las futura negociaciones y para el planteamiento de

la próxima estrategia.” 

En la disección de este acuerdo y en los efectos que tiene

para Baleares y las alternativas futuras que se presentan es en

cierto modo lo que desde mi punto de vista voy a exponer a

continuación. Alrededor del acuerdo nunca he sabido si era una

intención política, o simplemente en el ánimo de llegar a un

acuerdo desde el poder central en determinar la creación de

este marco, pero la realidad es que este acuerdo se configuró a

través de 4 principios. Uno, el que nosotros denominamos

principio de equidad, de entrada se consagra..., que no se

respeta en absoluto. 

Es decir, de entrada se consagra un trato claramente

discriminatorio entre comunidades autónomas. La joven

democracia española da un tratamiento de privilegio por

ejemplo a las comunidades forales, País Vasco y Navarra, al

otorgarles un régimen fiscal propio, autónomo y con capacidad

recaudatoria que les permite percibir más de un 60% de

ingresos que el resto de comunidades en régimen fiscal común

que se han convertido y se ha convertido en el principal agente

del vigoroso desarrollo de estas comunidades y que les ha

permitido en los últimos 6 o 7 años colocarse las primeras y

sobrepasar por supuesto a Baleares, antes de Cataluña y

Madrid. No es de extrañar por tanto, y lo digo insistentemente

porque estuve estos días con él, que el consejero de Economía

y Finanzas, Sr. Castells, de la Generalitat pide para su

comunidad un régimen similar a las provincias forales e

implantar en España un modelo recaudatorio asimétrico. 

Ante esta pretensión la reacción de autodefensa de

Andalucía y Extremadura es inmediata, porque siendo idéntico

el volumen de la masa monetaria recaudada, cualquier

concesión a las denominadas comunidades históricas perjudica

necesariamente a las comunidades actualmente más

beneficiadas y probablemente también a las menos

beneficiadas, como es la nuestra. Y esto se complica si

pensamos que gran parte en estas comunidades menos

beneficiadas, no en la nuestra, el desarrollo al cual me referiré

posteriormente, se ha visto beneficiado también, no sólo de las

ayudas del Estado central, sino las provinentes de Europa y que

a partir del 2007 estas ayudas de Europa no existirán, o se

verán fuertemente mermadas. 

La realidad es que el acuerdo del año 2001 sobre la

financiación de las comunidades autónomas de régimen común

han desarrollado un marco redistributivo de los recursos

recaudados que globalmente se han ido alejando de lo que

nosotros llamamos modelo de equidad territorial.

El otro principio es bastante conocido porque fue, en mi

opinión, la guía rectora del acuerdo y es el principio de

continuidad. Este principio, junto con el principio de

estabilidad, es el principal origen de los efectos negativos del

actual modelo de financiación de nuestra comunidad autónoma.

Por este principio, para cada transmisión de competencias,

ninguna comunidad autónoma ha de percibir, o debía percibir,

menos recursos que los recibidos en el régimen de financiación

anterior, es decir, el régimen centralizado. La aplicación de ese

principio ha supuesto el mantenimiento de un status quo que ha

beneficiado a las comunidades autónomas con una dotación de

infraestructuras más desarrollada en el momento del traspaso de

competencias, en perjuicio de las comunidades menos dotadas,

como era la nuestra. 

En el caso de sanidad, las infraestructuras sanitarias por

habitantes de las Islas Baleares, antes de la transferencia, eran

mucho más precarias que las existentes en la mayor parte del

territorio español. Como consecuencia la valoración del coste

efectivo fue minimizado, situándose a un nivel inferior a las

reales necesidades financieras de nuestra sanidad. Como

muestra menciono el Hospital Son Llàtzer, que ha salido aquí.

En el momento de las transferencias se estaba finalizando su

construcción por lo que sus gastos de funcionamiento no se

consideraron en la elaboración del coste efectivo. Luego esto

lleva implícito un desfase en el momento ya de la firma. 

La situación definitiva, al menos hasta la fecha, es que

actualmente somos la tercera comunidad que recibe menos

financiación per cápita de España y que tiene el menor ratio de

camas públicas por cada 1.000 habitantes. En cuanto al número

de habitantes por centro de salud Baleares se sitúa en el

segundo lugar por la cola, sólo superado por La Rioja. 

En educación Baleares y Canarias son las comunidades

autónomas con menor gasto por alumno. Es decir, estamos

situados en los niveles inferiores de un país que la UNESCO,

hace poco ha salido en la prensa, nos sitúa en el puesto 23 al

lado de Chipre y cerca de un país africano. 

Esto nos da un poco la idea del grado de influencia que ha

tenido el principio que nosotros denominamos de continuidad,

ahí se une el principio de estabilidad. Por este criterio se

sacramiza con vocación de permanencia la cláusula rebus sic

estantibus.. 

Es decir, la tendencia de la situación inicial, la evaluada por

el coste efectivo debe permanecer inalterable. La ley sólo

admite modificaciones cuando se produzcan cambios en los

niveles competenciales o en la cesión de tributos. Se establece
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por tanto, un sistema rígido, un sistema bloqueado, de tal suerte

de que con esta premisa las diferencias entre el coste de las

transferencias y el volumen de los recursos obtenidos por la

cesta de impuestos, según magnitudes calculadas tomando

como base el año 99, debe ser cubierta por el denominado

fondo de suficiencia. Al no contemplar este fondo de

suficiencia las reales necesidades de nuestra comunidad,

forzosamente ha provocado un fondo de suficiencia negativo,

que necesariamente debió ser cubierto con el endeudamiento en

la deuda pública. Síntesis, la proyección ya inicial y el

mantenimiento de las cláusulas rebus sic estantibus nos obliga

a estructuralmente nacer con un déficit y de hecho mantenerlo

y acrecentarlo. 

Pero quizás y no ha sido suficiente comentario, yo le

dedicaré mucho más tiempo a esto, lo que a mi siempre más me

gusta porque está muy enlazado con la balanza fiscal y es un de

lo temas que modestamente sí domino un poco más, es el

principio de solidaridad. Otra deficiencia del método, el

cálculo, proviene de los criterios de orientación redistrtibutiva

utilizados en el acuerdo, que nunca han sido favorables a

nuestra comunidad debido a una ya tradicional y más que

dudosa interpretación de nuestro nivel de renta. Al predominar

el principio de solidaridad sobre el principio de suficiencia,

confundiéndose las políticas de nivelación de rentas con las

políticas de prestación de servicios públicos, nuestra

comunidad ha resultado claramente perjudicada en todas las

mejoras de financiación que han introducido los planes

quinquenales, previos al acuerdo del 2001. Es decir, los 4 o 5

que hubo anteriormente. Como es lógico el propio acuerdo

hace suyas estas tendencias consolidando en su momento el

déficit histórico.

Para mi y esto es una cuestión que siempre planteo hay dos

preguntas. ¿Realmente esta política de solidaridad ha

contribuido a reducir las diferencias socioeconómicas entre las

comunidades españolas? Esta ha sido una primera cuestión. La

segunda, ¿cuál ha sido la aportación de nuestra comunidad,

cuál ha sido el esfuerzo fiscal, cuál ha sido nuestra solidaridad

y nuestra aportación al fondo de solidaridad? La respuesta a la

primera pregunta, es decir, ¿ha reducido las diferencias

socioeconómicas entre las comunidades españolas? No ofrece

dudas, es categóricamente afirmativa. Las inversiones del

Estado y de los fondos comunitarios en las comunidades

autónomas han jugado un papel fundamental en la

redistribución de la rentas entre regiones. Así lo acredita un

informe elaborado por los profesores Ángel de la Fuente y

Xavier Vives, editado por el Banco de Bilbao y que ha salido

hace muy poco. Este mismo informe concluye que el proceso

de descentralización del Estado ha sido rápido y presenta

algunas deficiencias, como un cierto déficit de autonomía y de

corresponsabilidad fiscal y un reparto desigual por habitante.

El autor sugiere para eliminar precisamente ese trato

discriminatorio que la próxima reforma debería apostar por el

principio que con igualdad tributaria la financiación por

habitante debería ser simétrica. Es un buen principio, más

equitativo. El propio estudio evidencia las graves diferencias de

financiación básica por habitante que llegan hasta 80 puntos

porcentuales y es confirmado, entre los que más reciben, País

Vasco y Navarra, tienen 60 puntos porcentuales sobre la media

y los que menos reciben que por supuesto es Baleares con un

-20%. De entre los regímenes comunes también está Canarias

que es bastante positivo con un +20%. Cataluña está en un -

10%. En síntesis, se estima y está acreditado que la inversión

estatal y de la Unión Europea han reducido un tercio las

diferencias de renta entre las comunidades españolas.

En cuanto a la segunda cuestión, ¿cuál ha sido la aportación

de nuestra comunidad a esta política de redistribución de

rentas? La respuesta también es indudable, nuestra comunidad

ha jugado un papel tan importante que nos permite afirmar que

las Islas Baleares han sido en términos de aportación per cápita

la más solidaria entre las comunidades de España. Aunque los

datos económicos son dispares, según la metodología utilizada

y como me he referido en el inicio, todos ellos a lo largo de los

últimos 15 años confirman que la aportación de nuestra

comunidad al fondo de solidaridad ha sido siempre positiva,

ocupando primero o segundo lugar según los casos, segundo

lugar después de Madrid. Los datos que cito a continuación

corresponden al informe anual que publica la Fundación de las

Cajas de Ahorro, dirigido por Julio Pablo Alcaide, referidos al

año 2002, ha salido el del 2003 pero aún no lo he podido leer.

Son referidos al año 2002, pero son coincidentes con los 4 o 5

últimos años anteriores. Baleares es la comunidad que más

aporta por habitante al fondo de solidaridad con 3.372 euros

por persona. En valores absolutos 3.000 millones euros, es

decir en pesetas antiguas, 500 millones. Lo que supone un 15%

del PIB aproximadamente, Cataluña no alcanza el 10, lo roza.

Me permito recordar simplemente que en términos 2003-2004,

1 punto del PIB para las Baleares supone 30.000 millones de

pesetas antiguas, es decir, 1.200 millones de euros, lo

multipliquen por 15. Pero es que además el impacto de un sólo

punto supone un crecimiento del PIB entre el 1 y el 2%, me

parece que esta pregunta la habían hecho antes.

Esta importante aportación nos lleva a plantearnos y esta es

la pregunta clave, ¿cuál es el porcentaje de aportación del PIB

que permite calificar una comunidad como solidaria, muy

solidaria, excesivamente solidaria, o es una expoliación? ¿Cuál

es el límite? ¿Cuál es la linea divisoria entre la solidaridad y la

expoliación? Que sepamos esta linea, esta cifra hasta la fecha

no existe, no existe un porcentaje que defina cuál es el esfuerzo

y solidaridad que tienen que hacer las provincias. Por este

motivo y en mi opinión, y ya ha salido muchas veces en mis

escritos, sería aconsejable que en el próximo acuerdo de

financiación, si se consiguiera, se consiguiera fijar como

mínimo y como máximo una cuota, un cupo, medido como

porcentaje del PIB, igual que tienen que existir un cupo sobre

mínimos de asistencia de sanidad, no es malo que se fije i

estamos a un principio de cupos y cuotas, no hay nada

inventado, todos estamos acostumbrados a los criterios de

convergencia y todos tenemos en la mente el 3%, o el 60% de

la deuda, o el déficit del 3%. No es malo fijar un coeficiente del

porcentaje de PIB para definir como límite máximo de la

solidaridad.

Hemos de evitar, como puede estar sucediendo, que se haga

realidad la afirmación de que un exceso de solidaridad, esta

palabra me es difícil, además de desmotivar, de cercenar

iniciativas en las comunidades receptoras ocasione que las

bolsas de pobreza, los pobres de las comunidades ricas

financien a los ricos, las infraestructuras de los ricos de las

comunidades pobres porque esto está pasando. Y ya que me
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voy calentado un poco, creo que ustedes lo notan porque es un

tema que a mi me irrita y fuera off the record, diré tres cosas.

Pongo mis dudas también sobre el término de solidaridad con

respeto a cualquier comunidad, me refiero que para que uno

aporte una cuota sea verdaderamente solidaria requiere tres

cosas. La primera que una persona, o una comunidad, renuncie

a una cuota, a una porción de su riqueza, cosa que

evidentemente cualquier estudio lo acredita, he mencionado el

de las cajas de ahorro, el mencionado antes del Banco de

Bilbao se refería al año 96, el porcentaje era de un 8% o un 7%,

lo cumplimos. 

El segundo es que este acto sea voluntario, o sino no tiene

gracia, evidentemente no es muy voluntario. Esto es como

aquel que invita a comer, pero pagas tu, es decir Madrid invita

pero pagamos nosotros. Y tercero y esto es más difícil, no es

totalmente necesario pero se presupone y lo digo off the record,

se presupone que las cuotas van a comunidades, áreas, regiones

o personas más necesitadas. Paradójicamente en

infraestructuras, en transportes, en sanidad y en educación que

son pilares básicos del Estado del bienestar estamos en los

últimos lugares, pero mira que somos chulos, encima damos

dinero a los que ganan más que nosotros. Esto puede tener algo

de demagogia, pero como es off the record, lo digo porque lo

pienso.

Bueno terminada esta exposición de la solidaridad, que es

un tema que a mi me afecta y he dedicado muchos artículos

sobre este tema, hemos analizado un poco los 4 principios,

equidad, continuidad, estabilidad y solidaridad. Personalmente

como economista estos son los que nosotros consideramos los

parámetros estructurales, los que figuran en la estructura del

acuerdo de financiación de las comunidades autónomas. No

previstos, porque las circunstancias en este momento, se podían

intuir, pero no estaban previstas, sucedieron posteriormente dos

hechos coyunturales y hemos percibido en nuestras islas que

este sí se sabía. (...) desafortunadamente han influido

negativamente en el desarrollo del modelo de financiación de

esta comunidad. 

No voy a profundizar mucho en ello porque de todos son

conocidos, uno es el cálculo del coste efectivo aplicado), lo

leeré literalmente, sólo se computaba la población de derecho,

cifra que ha resultado totalmente desfasada al no tener en

cuenta la existencia de un importante volumen de población

flotante, desde ciudadanos de Europa no censados, hasta

inmigrantes con situación irregular. No podemos olvidar que en

estos últimos 5 años con más de un 20% de aumento, ha tenido

el mayor crecimiento de la población entre regiones de España.

Otro tema que ha influido negativamente ha sido el cambio de

ciclo, la fecha del acuerdo precisamente coincide con la

frontera de un ciclo expansivo con tasas de crecimiento

superiores al 5%, ahora en una situación de estancamiento en

que nuestra economía se sitúa en los puestos inferiores del PIB

per cápita. Fue un efecto difícil de cuantificar, pero

indudablemente han estado en la recaudación de nuestros

tributos. Como condición específica y eso ya es reconocido, la

siempre citada insularidad que dificulta las economías en escala

y nos exige una mayor inversión en infraestructuras.

Finalizado mi análisis, crítico si ustedes quieren, lo es desde

luego del acuerdo de financiación y dije que me centraría en

esto, sobre los principios estructurales del acuerdo de

financiación autonómica y los efectos de una evolución

coyuntural negativa, me gustaría explicar aunque muy

brevemente dos principios que a mi juicio pueden servir de

horizonte en las próximas negociaciones. Me refiero al

principio de garantía y al principio de proporcionalidad, que

obviamente fueron olvidados en aquel momento. El principio

de garantía es uno de los más utilizado en el diseño de sistemas

generales de financiación, su regla básica consiste en que a

igualdad de necesidad y presión fiscal, las comunidades

deberían disponer de los mismos recursos. Es obvio que la

finalidad de este principio es el tratamiento equitativo entre las

regiones autónomas. 

Este es un principio bastante rechazado por los políticos y

economistas catalanes porque les parece, en principio, no se si

por actitud negociadora, poco ambicioso. La realidad es que

este principio para las Islas Baleares ya supondría una

importante avance sobre la situación actual. Más alejado y por

tanto, más positivo para Baleares, es aún del vigente acuerdo de

financiación, aparece un modelo proporcional. Por este modelo

se aportan más recursos a las comunidades cuya presión fiscal

es superior a la media y se detraen recursos en caso contrario.

El principio de proporcionalidad está relacionado con el

concepto de balanza fiscal, según este principio, cada

comunidad debería beneficiarse del gasto total de la nación,

según sus necesidades, es decir, según la población. Y

contribuye a la financiación de este gasto según sus

posibilidades, su renta. Es decir, estamos trasladando el

principio de la renta, del IRPF a nivel de comunidades, lo que

parece que es un modelo lógico, equitativo y razonable. Pero

difícilmente será admitido por la mayoría de comunidades

españolas. Aunque este rechazo inmediato, en mi opinión, no

debe ser obstáculo para se establezca como objetivo en el

horizonte.

La realidad expuesta y termino, impone claramente la

necesidad de negociar un nuevo acuerdo, objetivo nada fácil

porque todas las negociaciones son siempre en materia política

y por muchas estadísticas que se denominen, o por muchos

estudios que se elaboren, la última decisión siempre dependerá

de nuestra capacidad política, de la habilidad de gestión de

nuestros representantes políticos. Nuestra comunidad se

enfrenta a muchos retos, en educación, en sanidad, inmigración,

infraestructuras o seguridad. 

No a todos nos gusta la realidad actual. Somos, por

necesidad y naturaleza, hemos de ser inconformistas e intentar

mejorarla. Como decía, y parodiando a Woody Allen, la

realidad no me gusta, pero es el único sitio donde puedo

comprar un filete. Entre todos hemos de mejorar esta realidad,

pero indudablemente ustedes tienen una mayor responsabilidad;

desde el momento que se dedican a la gestión más noble,

considerada más noble ya desde la Grecia y la Roma clásicas,

la gestión de la res pública, desde el momento que ustedes se

dedican estoy seguro que harán un esfuerzo para mejorarla, y

como ciudadano les doy las gracias, gracias que multiplico y

potencio si pienso en la amabilidad que tienen al haberme

escuchado. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Moyà. Ara procedeix la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts. Entén aquesta

presidència que podem continuar, és així? Bé, doncs, per part

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé l’Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, només agrair al Sr. Moyà el seu

entusiasme i les explicacions que ens ha donat. La veritat és

que he passat gust de sentir-lo, totes aquelles explicacions,

perquè ha estat una intervenció molt aclaridora, i sobretot

també m’ha causat una certa alegria veure que compartim molts

de criteris dels que vostè ha dit, ja que des del meu grup, el

grup parlamentari que represent, hem denunciat moltíssimes

vegades, nosaltres ja ho hem dit, hem estat més valents que

vostè, hem dit l’espoli fiscal al qual consideram que hem estat

sotmesos. Tots els temes de solidaritat que vostè ha explicat i

els criteris que vostè manté sobre aquesta qüestió nosaltres els

compartim. Nosaltres som i volem ser solidaris, però una cosa

és que treguis la cartera i l’altra és que te la prenguin.

Precisament aquí és allà on hauríem d’establir aquesta línia. 

Ben segur que tots aquests principis que vostè ens ha

suggerit i que vostè tan clarament ha exposat a la seva

intervenció serviran per fer una bona reflexió, i quan els

responsables polítics hagin de negociar amb Madrid ho tendran

ben en compte i segurament no es cometran els mateixos errors

que es varen cometre en el moment de negociar les

transferències. 

I una vegada més volem reiterar-li el nostre agraïment per

la seva amable compareixença i sobretot dir-li que aprofitarem

bé els seus consells i les seves exposicions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per tal de fer observacions a la

intervenció de la Sra. Diputada té la paraula el Sr. Moyà.

EL SR. DEGÀ DEL COLALEGI D’ECONOMISTES (Lluís

Moyà i Bareche):

Yo agradezco la paciencia, como he dicho antes, de

escucharme. ¿Su nombre?

(Intervenció inaudible)

La conozco, la conozco de cara, que es más fácil conocerlas

que a mi. Evidentemente todo lo que he expuesto siempre es

desde la perspectiva de que la Constitución consagra un estado,

o proyecta un estado en que la organización territorial es

organizada con comunidades autónomas en la que hay una

cierta corresponsabilidad fiscal, y por lo  tanto

corresponsabilidad fiscal supone un cierto reparto de la

soberanía recaudatoria, la soberanía de impuestos. Partiendo de

este criterio, la crítica es acertada; si todos vamos pensando en

un sistema anterior centralizado lo que yo digo no tiene

ninguna razón de ser, pero un estado que pretende organizarse

en base a unas comunidades como organización territorial y

tiende o quiere tender -habla- a un estado federal,

evidentemente la corresponsabilidad fiscal debe ser

enormemente mucho más compartida y la información, porque

la crítica de la información que he hecho al principio va

dirigida sobre todo, y se ha visto, hacia el Gobierno central, no

hacia el gobierno local, ni muchísimo menos, que

afortunadamente si no se entrega más información es porque

los presupuestos no dan para más, pero la facilidad con que se

suele dar la información aquí no es la misma que se tiene en el

Gobierno central, ni siquiera para los gobiernos locales, y esta

es la realidad. Es decir..., no puedo decir otra cosa más.

Me he saltado, y lo he hecho con toda intención, la vertiente

de mejora de gestión porque considero que es tan obvio todo el

tema de que el ahorro de costes a través de una (...) gestión, o

un copago, o el aumento de impuestos, o los conciertos son

mejoras que pueden abaratar los costes, me he saltado todo esto

porque en realidad para mí el problema básico es llegar a un

acuerdo de financiación, nuevo acuerdo de financiación.

Y no tengo mucho más que decir, que vuelvo a repetir, Sr.

Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sr. Moyà. Per tal de fer observacions,

si vol, la Sra. Vadell pot fer ús de la paraula. No? Doncs

passam a la intervenció del Grup Parlamentari Socialista; per

fer la intervenció té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Rosa

Maria Alberdi.

(Rialles)

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. Moyà, no se’n vagi, no se’n vagi.

(Més rialles)

Bé, en primer lloc moltíssimes gràcies. M’ha agradat molt

la seva intervenció, ha estat molt aclaridora. Primer ha

començat posant aquesta cosa de la incertesa, no?, d’això dels

nombres, i ens ha citat a Mark Twain, i nosaltres ara estam

immersos en aquesta relativitat dels nombres perquè estam en

els pressuposts, o sigui que ho compartim perfectament amb

vostè.

EL SR. DEGÀ DEL COLALEGI D’ECONOMISTES (Lluís

Moyà i Bareche):

Pero quiero... -perdóneme la interrupción- que todos los

números son distintos, pero todos los consideran la más

solidaria, o la primera o la segunda, y esto ya sí que es

indiscutible.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Després m’ha agradat molt també quan ha posat de manifest

l’origen profund dels nostres dèficits precisament amb aquesta

cosa, no?, parlant dels valors que van inspirar els acords de

finançament, i com en conculcar-se des del primer moment, ens

situen en una posició de dèficit i de mancances de fa molt de

temps.
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I sobretot també m’ha agradat molt, i jo no li faré preguntes,

només li ho vull agrair perquè m’ha passat com a la Sra.

Vadell, m’ha servit molt per entendre coses generals i

profundes, i m’ha agradat molt perquè vostè ha plantejat -que

a mi em sembla una cosa especialment valuosa- vostè ha dit uns

possibles horitzons, uns possibles horitzons en els quals també

hi ha uns valors que vostè després molt ben dit ha dit que són

lògics, equitatius i raonables, i per tant seran molt difícils, no?;

més o menys ha dit això, i ens sembla que tot això després

llegit, perquè vostè, aquest entusiasme i el seu coneixement fa

que a vegades sigui molt més..., segur que després en treurem

tot el suc de veritat quan llegim la seva intervenció, i només li

volia dir que és especialment bo per a nosaltres sentir aquest

entusiasme davant les insolidaritats i les mancances que

produeixen a les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. Moyà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per tal de fer observacions a

la intervenció de la Sra. Alberdi té la paraula el Sr. Moyà.

EL SR. DEGÀ DEL COLALEGI D’ECONOMISTES (Lluís

Moyà i Bareche):

Perdóneme. Me salto siempre el protocolo. No, agradezco

mucho las palabras suyas, o tuyas, porque yo creo que te

conozco desde hace muchos años, porque uno de los complejos

que tenemos los economistas es que somos unos rollistas, y

siempre creemos que los artículos que escribimos los estudian

el estudiante que está obligado a hacer un tema y poca gente

más. Mis hijos, que están acostumbrados, cuando salió todo lo

del euro, que era una especialidad, siempre me llamaban,

cuando empezaba a hablar del euro, el “europlasta”, y salían de

la habitación. Entonces me alegra mucho ver que encima, en

economía, hayamos conseguido entreteneros.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Popular intervé per un temps màxim de 10 minuts l’Hble. Sr.

Diputat Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular vol

donar les gràcies al Sr. Lluís Moyà, donar-li les gràcies per la

seva exposició, que a més de molt ilAlustrativa ha estat molt

amena, la veritat. També li he de dir, Sr. Moyà, que els diputats

-o almanco jo- amb aquests coneixements limitats, que vostè hi

ha fet referència al principi de la seva exposició, he pogut

aprendre més. He de dir que els coneixements que tenim els

diputats els feim, almanco qui els parla, bàsicament a mesura

d’escoltar i escoltant persones com vostè; amb la seva

exposició cregui que almanco vostè ha fet una cosa que per a

mi és important i que en prenc molt bona nota, que ha estat una

sèrie de preguntes i reflexions que vostè ha plantejat en aquest

moment, que per a mi és allò important, almanco és amb allò

positiu que jo em qued d’aquesta intervenció seva.

Ha fet referència al dèficit històric i jo crec que aquest és un

dels temes importants. Efectivament les transferències es

basaven en el sistema de finançació en el cost efectiu i, clar, si

ens trobam que hi ha unes infraestructures deficitàries en allò

que s’ha vengut a denominar el capital públic heretat, si aquest

capital públic és deficient, molt deficient, que la resta de les

altres comunitats autònomes, evidentment que la seva despesa

en manteniment d’aquestes inversions, d’aquestes

infraestructures, també és port. Per tant l’arrencada amb què

parteixen les transferències a la nostra comunitat partim

malament, partim en una posició molt dolenta respecte a les

altres comunitats. 

Però per a mi el més important és que vostè ha dit que

aquests sistemes de finançament, tots els que hem tengut, ens

han de servir d’anàlisi i d’experiència. Jo crec que si entre tots

som capaços de prendre nota, de conèixer aquí on s’ha fallat,

entre tots hem de fer possible que les pròximes negociacions de

les transferències venguin millor dotades; crec que entre tots ho

hem d’aconseguir.

Miri, jo he entès, tal vegada, que la proposta que vostè fa o

la reflexió que fa, tal vegada més que tenir en compte la revisió

de la transferència d’aquestes dues competències és la revisió

del sistema de finançació. He entès de la seva intervenció que

vostè apuntaria més cap a un sistema de finançació capitular, és

a dir, tants d’euros per càpita, tant si estam a Balears com si

estam a una altra comunitat autònoma, i que després hi hagi un

fons de compensació, és a dir, un fons de solidaritat. Jo li

voldria fer una pregunta, si m’ho permet. Vostè ha fet

referència, crec que he entès, al fet que seria bo dins les

variables de la fórmula de transferències, a part de l’afirmació

que ha fet sobre les estadístiques, si són fiables o no són fiables

qui les fa, però, és clar, quan es fa la fórmula de transferència

hi ha una sèrie de variables; vostè ha apuntat una possible

variables que sigui un percentatge sobre el PIB, i jo li deman a

veure si creu vostè que seria millor que aquest percentatge fos

sobre l’IRPF i no sobre el PIB, ja que l’IRPF creix sempre més

que proporcional al PIB a una comunitat rica com és la nostra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per tal de contestar les preguntes

del Sr. Oliver té la paraula el Sr. Moyà.

EL SR. DEGÀ DEL COLALEGI D’ECONOMISTES (Lluís

Moyà i Bareche):

Bien, sobre el primer tema, en general decirle que

evidentemente yo lo que pretendo o lo que aconsejo es una

negociación de todo el acuerdo de financiación, buscando

baremos más objetivos y una información mucho más

trasparente y actualizada. Esto en principio, porque ya el árbol

nació torcido y está torcido, intentemos enderezarlo. 

Obviamente la segunda idea es que enderezar una cosa que

está torcida a veces es mucho más fácil que en el origen
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plantarla, y evidentemente todo este tipo de negociación, en la

medida que la masa recaudada es la misma, implica que si una

comunidad por el nuevo sistema o por el nuevo acuerdo está

más beneficiada, siempre de alguna forma perjudicará a las

otras, y esto es enormemente difícil y enormemente complejo

de poder llegar a un acuerdo. Por esto siempre digo que soy

muy crítico con este acuerdo, pero sea cuál sea el partido que

esté en el poder y que tenga la responsabilidad de negociar soy

enormemente comprensivo porque el tema no es nada fácil.

Pero que no sea fácil no quiere decir que no tengamos una idea

muy clara, nos pongamos un horizonte y luchemos para ir

avanzando, es decir, ir saliendo.

En cuanto al segundo tema, no tengo experiencia sobre un

impuesto concreto, es decir, lo importante es que haya una

cuota. En general se mira o se suele mirar más sobre el PIB

porque se entiende que es el porcentaje de la riqueza cada año;

puede ser en la cuota del mismo impuesto. Ahora, si es un solo

impuesto tiene el inconveniente de que el IRPF puede ser el

más importante pero hay otro tipo de impuestos, y puede haber

una recaudación de impuesto muy elevada en un año, pero en

cambio el año del PIB ir muy mal, porque el impuesto se paga

con un año desfasado. Quiero decir que lo importante..., yo me

guío y prefiero más la cuota sobre el PIB o el porcentaje sobre

el PIB por estas razones que he expuesto. 

Pero en realidad tal vez más importante que esto es la

filosofía de que se pongan límites o se concedan límites, a la

hora de negociar, a las aportaciones, y esto ha funcionado,

como se han puesto los criterios de convergencia. Es decir, se

crea una cultura que ya está inmersa en todas las comunidades

y en todos los países, y esta cultura favorece porque tanto el

que recibe sabe lo que puede recibir y no estar continuamente

presionando políticamente, como está pasando, y el que da sabe

lo que tiene que dar, y por lo tanto le es más fácil gestionar la

masa monetaria que le queda, y éste es el principio importante,

Sr. Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Moyà. No intervé? Bé, doncs, amb

aquesta intervenció donam per conclosa la segona

compareixença del dia d’avui. Aquesta presidència li reitera

l’agraïment d’haver comparegut en aquesta comissió i donarem

pas, idò, a la tercera... Sí.

EL SR. DEGÀ DEL COLALEGI D’ECONOMISTES (Lluís

Moyà i Bareche):

Perdóneme, ¿eh? Le puedo...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, adelante.

EL SR. DEGÀ DEL COLALEGI D’ECONOMISTES (Lluís

Moyà i Bareche):

Sí, una invitación a la inversa, ¿no? El día 30 de este mes

celebramos la Diada dels Economistes, la tercera diada. Se

celebra en la facultad y el tema central es “Las balanzas fiscales

y la economía regional”. Dará la lección de la ponencia

principal Julio Alcaide que, como sabéis vosotros, es el autor

de las estadísticas a las que acabo de hacer referencia, y el

director de la revista de FUNCAS, de la Fundación de cajas de

ahorro, donde se hace esos estudios. La ponencia de la mesa de

debate que estará ahí estará compuesta por Nuria Bosch, que es

la catedrática de hacienda pública de la facultad de Barcelona,

que es el brazo derecho de Castells; estará Cremosa, que es

tremendo, viene a ser el (...) de Maragall o el (...) de Carod, que

es el que discute con Madrid, es decir, siempre presenta

cualquier estadística de Madrid; y el tercero Zabalza, que es el

catedrático de hacienda pública de la Universidad de Valencia.

De moderador estará en representación de Baleares el profesor

Juan Rosselló.

Es un tema central. Se dará en la facultad de Económicas de

la universidad y por supuesto estarán todos ustedes invitados,

y encantados, y el tema de día les aparece porque el tema

central será éste.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò moltes gràcies per aquesta informació.

I passaríem, idò, a la tercera compareixença i intervenció

del dia d’avui, a càrrec del Sr. Antoni Montserrat i Moll, a qui

demanam que ocupi el seu lloc.

Passam a la tercera i darrera compareixença i intervenció de

la tarda d’avui, a càrrec del Sr. Antoni Montserrat i Moll,

director general d’Economia durant la cinquena legislatura. Per

tal de fer l’exposició oral té la paraula el Sr. Antoni Montserrat

i Moll, a qui aquesta presidència dóna, com no podia ser d’altra

manera, la benvinguda i li agraeix la seva assistència.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA

DURANT LA V LEGISLATURA (Antoni Montserrat i Moll):

Bones tardes i moltes gràcies per haver estat convidat. Jo

intentaré ser el més breu possible, entre altres coses per l’hora

que representa, i perquè crec que després de totes les

compareixences que hi ha hagut anteriorment a la meva s’han

donat moltes dades i molta informació que no seria més que

repetitiva. El que passa és que intentaré, en certa manera, ser el

més sintètic possible.

Per una banda -ho he anat distribuint en trossos, en petits

apartats-, quin és el marc general de les transferències inicials,

que varen ser les d’educació? El marc general crec que és

important delimitar-lo sobretot per una raó molt senzilla:

perquè en aquest cas concret, com molt bé ha dit abans en la

intervenció anterior el Sr. Lluís Moyà, el fet de fer-se sobre el

cost efectiu i estar mal dotada la nostra comunitat autònoma ja

partíem d’un handicap bàsic a l’hora de negociar. Si miram

l’evolució de la població entre el període 91-98, que és el

període que es va prendre de referència, aproximadament, he

collit aquí totes les comunitats autònomes que varen tenir

transferències d’educació. Com poden veure el creixement va

ser, en aquest període, en aquest lapse de temps, va ser d’un

2% per a la mitjana espanyola, i pràcticament totes les

comunitats autònomes que varen tenir transferències es varen

situar a l’entorn, per davall i a l’entorn, de la mitjana

espanyola, exceptuant Balears, que es disparava en aquell
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moment ja la població un 12,3%. Com poden apreciar el

creixement de la població espanyola era bastant inferior al que

passava aquí. En aquest mateix període de temps, Balears era

la primera que creixia, i no podem oblidar mai que en aquest

mateix lapse de temps hi ha la crisi fortíssima del 89-93, on hi

va haver un creixement molt baix de la població a les Illes,

perquè les Illes varen haver de suportar una de les pitjors crisis

que han tengut en els darrers 30 anys, fins i tot fins a l’extrem

que població forana de la península o d’altres comunitats que

vivia aquí va tornar cap a la península a causa de la situació que

hi havia, i així i tot, repetesc, com podem apreciar gràficament,

Balears era la número 1 en tot. Aquí hi ha 10 comunitats

autònomes però es pot comparar amb la que es vulgui.

Si miram un altre aspecte, ja que parlam d’educació, del

nombre d’alumnes per aula que crec que és un ràtio bastant

explicatiu per veure el que abans es deia, és a dir, com estava

dotat de cara a negociar el cost efectiu, poden apreciar les

diferents comunitats autònomes quants d’alumnes tenien per

aula. La mitjana espanyola, 23,16. Observin que fins a aquesta,

Múrcia en concret, totes estaven per davall la mitjana, i les tres

que sobrepassen són Múrcia, Balears i Madrid; és a dir, les que

més alumnes i per tant menys aules hi havia en proporció, i les

que sortien en pitjors condicions. La diferència que hi ha és

centesimal respecte de Madrid: Madrid tenia una centèsima

més que el que tenia Balears quant a nombre d’alumnes per

aula.

Per una altra banda, si miram la tendència, i aquí acabaré

del marc general, totes les comunitats autònomes en el període

analitzat 95-98, en els cursos aquests, totes varen perdre

alumnes, totes sense excepció, les 10; fins i tot el conjunt

espanyol, com poden apreciar, també va caure. Però a Balears

quasi no es va notar, és dir, va baixar un 0,5%, que és

pràcticament nul, tenint en compte que estam parlant d’un 7%

de la mitjana espanyola, o estam parlant d’Astúries un 13%,

aproximadament, la caiguda de població alumnat en aquells

moments. Això són dades interessants perquè, per una banda,

s’ha parlat molt, en aquell moment es parlava del fet que

baixava i per tant les competències -estic parlant en termes

generals, no estic parlant només de Balears- eren positives en

tant que baixava el nombre d’alumnes amb una visió, si es vol,

simplista però molt curta en el temps, quan des del punt de

vista d’anàlisis allò adient és sempre analitzar a més llarg

termini que a curt termini la situació, perquè si no podem caure

en només veure l’arbre i no el bosc, quant a temps.

Aquest és l’entorn, aquestes tres variables que he utilitzat

per veure l’entorn. Ara vegem les transferències. Les

competències d’educació sempre s’ha argumentat que Balears,

el fet de ser la primera, és la que va ser la causant d’anar

malament, d’anar més malament. Aquí he anat -ho poden veure

vostès- en temps; és a dir, la primera que negocia, Balears; la

mitjana que es va negociar, ho tenen a baix, Balears un 18%

per davall la mitjana de pessetes o euros, si es vol, per habitant;

és a dir, la mitjana 358 euros per habitants, Balears 292. La

segona que va negociar, Aragó, un 5% per davall del que es va

negociar al final. La tercera un 2% per damunt; la quarta un

3%, Cantàbria; la cinquena, Madrid, un 15%. És a dir, la

cinquena en negociar també està per davall, és a dir, en altres

paraules, des d’aquest punt de vista pareix una falAlàcia dir que

pel mer fet d’haver estat la primera ho vàrem fer pitjor. Madrid

va ser la cinquena un any i busques després i es troba amb una

dotació també bastant negativa. I poden anar veient: Múrcia,

per exemple, la següent, és un 20% pràcticament més que la

mitjana, i així una per una ho poden apreciar. Aquestes dades

lògicament les subministraré i les tendran vostès, a part de

veure el que no he tengut temps de poder fer còpia per a

tothom.

Aquí he posat quatre variables; no he volgut aprofundir

molt perquè em consta que a les compareixences anteriors, com

pot ser la del conseller Damià Pons i la d’altres, ja varen donar

moltes, moltes xifres, però sí que he volgut dir-ne algunes. Per

exemple, pessetes-alumne que es varen rebre amb els alumnes

corresponents al 98-99, que era el primer curs que es

començava, a cada una de les comunitats autònomes; en el cas

de Castella-Lleó, com poden apreciar, és la que més, i aquí

poden anar veient com van una rere l’altra pessetes per

alumnes, i que Balears -abans hem parlat de pessetes per

habitant, ara parlam de pessetes per alumne- Balears se situa la

penúltima, pràcticament igual que la comunitat autònoma de

Madrid.

Ara aquí, com he dit, posaré quatre ràtios, simplement,

quatre dades simplement explicatives. Hi ha part en castellà i

part en català per raons de temps i perquè la dotació que hi

havia per a català quan jo estudiava més bé era nulAla. No

passaria el mateix en el cas dels meus fills perquè, per sort, la

societat va avançant. Com poden apreciar, si collim la mitjana

d’alumnes 95-99, per no ser tan exacte com abans, 98-99, no,

no, del 95 al 99 Balears es continua situant la segona de les

darreres amb una diferència de 15 punts respecte a la mitjana.

Una altra ràtio que hem incorporat aquí és per nombre de

centres: Balears, com poden apreciar, la penúltima, amb una

diferència de quasi 20 punts respecte de la mitjana. I finalment

per professor, és a dir, quantes pessetes, en aquest cas, perquè

en aquell moment eren pessetes, quantes pessetes vàrem rebre

per professor? Idò som la comunitat autònoma que menys

vàrem rebre per cada professor que teníem, un 18% menys. 

No ho he volgut posar aquí en relació al PIB perquè és

realment escandalós. És a dir, posant -i així es va fer a

l’informe que en el seu moment es va presentar al Parlament,

ara deu fer quatre anys aproximadament que el va presentar el

conseller Sr. Damià Pons, on s’incloïa el PIB, i per què

s’incloïa el PIB?, perquè és l’element bàsic, és a dir,

independentment de qualque comentari que hi va haver a la

sessió bastant poc afortunat des del punt de vista tècnic, el cert

és que el PIB és un element bàsic. Quan nosaltres analitzam si

des del punt de vista social, qualsevol despesa social, és molt

o és poc dins Europa o a qualsevol lloc sempre es compara en

relació a la riquesa. No es pot demanar la mateixa inversió a un

país com Uganda que a un país com Suècia en relació a la seva

riquesa perquè, entre altres coses, la societat exigeix molt més,

i el PIB seria allò dient, repetesc. Ara, és realment escandalosa

la diferència.

Una vegada vist que les dotacions són les pitjors, hem de

partir de la base, repetesc, que es fa sobre cost efectiu, tothom

ho sap, tots vostès ho saben. Per tant ja teníem un dèficit

històric que es manté i que la nostra comunitat ha d’aguantar.
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Posteriorment què ha passat? Evolució de la població 98-

2003. Alerta amb això, perquè aquí molta gent, molts de

nosaltres ens enganam i deim 2003; estam parlant d’1 de gener

del 2003. Dins les xifres, les darrers xifres oficials, són de 31

de desembre del 2002, o sigui, estam bastant enfora, i en aquest

moment la població balear amb tota probabilitat deu estar ja en

el milió d’habitants, aproximadament, amb els ritmes de

creixement que duia, i quan donin les xifres donaran 1 de gener

del 2004, però lògicament no recolliran un milió d’habitants

perquè duen molt de retard, sempre. Espanya en aquest període

ha crescut un 7%; Balears, segons les xifres oficials, un 19%.

Taxes interanuals, ho poden apreciar. Igual que abans deia que

havíem estat la primera comunitat, continuam essent la primera

comunitat en creixement. Això són les taxes interanuals

d’Espanya, això són les de Balears. És a dir, és bastant clar el

nivell que duim. Podrem discutir després si és un 3%, no és un

3%, tota una sèrie de factors, perquè també hi ha elements

qualitatius que no podem valorar suficientment, com és per què

no es compten -com veuran posteriorment- 68 treballadors que

vénen a viure 6 mesos a les Illes i compten a Andalusia,

compten a Múrcia o allà on sigui, però no compten a Balears a

l’hora d’establir uns elements, a l’hora de transferir.

Un altre aspecte que crec que és important, una vegada vist

el quantitatiu, és el qualitatiu, és a dir, habitants nascuts fora de

la comunitat autònoma. Aquí hi ha una dada interessant. Si

collíssim Espanya és molt surrealista, perquè nascuts fora de la

comunitat autònoma d’Espanya no existeix, però la gent que hi

ha creuada més..., o sigui, que hi ha creuada més estrangers. En

el 91 fins al 2003 va créixer 3, 4 punts percentuals, un 4%.

Poden apreciar aquí per ordre de creixement. Balears va passar

de 30% de persones que vivien aquí que no havien nascut aquí,

fossin d’on fossin, a un 41%; és a dir, 11 punts percentuals,

que, dit d’una altra manera, estaríem parlant d’un 30 i busques

per cent de creixement, un 34, un 35% de creixement, és la

comunitat autònoma on més gent de fora, aquí no distingim si

de la península o de fora; i per què aquesta dada?, molt senzill:

aquesta comunitat autònoma tothom és conscient que té més

d’una llengua i per tant, des del punt de vista educatiu, des del

punt de vista de serveis sanitaris, des del punt de vista

d’educació i d’elements, el fet d’haver-hi dues llengües, el fet

d’haver-hi gent de fora que ve aquí, és molt més complexa la

problemàtica i el cost.

Aquí hem assenyalat quines comunitats autònomes tenen

dues llengües oficials, i poden apreciar que la segona que ens

segueix, que és la comunitat valenciana, només un 6% és el

creixement que va tenir, 6 punts percentuals, concretament està

en un 31% de la població i nosaltres quasi un 42%. Això ha fet

que mentre en el 91 ocupàvem el cinquè lloc de comunitats

autònomes amb número de gent nascuda fora, en el 2003 érem

la segona, i amb un ritme de creixement que amb poc temps

serem la primera comunitat autònoma d’Espanya amb més gent

no nascuda dins la pròpia comunitat autònoma. No podem

oblidar que en aquest moment la primera és Madrid, però

Madrid té unes peculiaritats molt específiques. Però fins i tot

hem superat comunitats autònomes com Catalunya, que és molt

important aquest fet, és a dir, hem superat Catalunya, que és

una comunitat autònoma de referència quant a gent de fora, està

per davall Balears; fins i tot Melilla o Ceuta, que també són

poblacions amb molta gent de fora.

Si collim aquests nascuts fora, aquí a la composició poden

apreciar que la número 1 quant a població estrangera és

Balears; Balears és la primera comunitat autònoma amb

població nascuda, no confondre aquí, nascuda, que no vol dir

que tenguin la nacionalitat, repetesc, fora d’Espanya. Vegin la

diferència amb les altres comunitats autònomes amb dos

idiomes, és a dir, la comunitat valenciana és un 11, nosaltres un

15,4.

Si miram nacionalitats, i aposta ho treim per la llengua, aquí

m’he entretingut cercant els diferents països de cada comunitat

autònoma, i també els donaré totes les dades evidentment, (...)

la mitjana espanyola, que venen parlant castellà, que tenen un

país que parla castellà i el que hi neix parla castellà. Primer de

tot, segons les nacionalitats, aquí ja, es fixin, hem baixat d’un

15, hem passat a un 13 i busques, perquè vostès saben

perfectament, a pesar que molts d’estudiosos de vegades

confonen, és a dir, una cosa és la nacionalitat i l’altra és néixer

fora -el Sr. Antich no va néixer aquí i a ningú se li ocorre dir

que sigui estranger, per entendre-nos-, i això passa aquí i passa

a Espanya, a Espanya del 7 i busques passa a un 6. Com poden

veure, que venguin de zona de parla castellana, Espanya un

40%, Balears un 30; és a dir, (...) més gent que no parla castellà

proporcionalment que el que ve en el conjunt espanyol. I si

miram de la Unió Europea poden apreciar que un 22% dels

estrangers a Espanya són de la Unió, aquí és un 45%.

Això té altres connotacions, aquesta connotació és evident,

la connotació idiomàtica respecte de l’educació tothom ho veu;

però és que hi ha una altra connotació molt important,

l’exigència d’un senyor de la Unió Europea respecte dels

serveis d’educació o de sanitat és molt més elevada,

evidentment, que d’un senyor que ve de segons quins altres

països, que d’un senyor que pugui venir de Romania encara que

sigui europeu, o que pugui venir del Senegal; són conceptes

absolutament distints i exigències, per pura formació, bastant

distintes.

Finalment he volgut tocar un tema que és de suposar que no

hauran tocat anteriors compareixents, que és que Balears té un

mercat de treball, a causa de la seva economia, molt especial.

Nosaltres ens basam en el turisme i l’estacionalitat ens marca

molt, i això, per tant marca molt segons quins tipus de

transferències, com són les sanitàries. Balears és la comunitat

autònoma que més estacionalitat té, simplement els he fet una

gràfica que poden apreciar, on hem comparat totes les

comunitats autònomes, l’evolució dels llocs de feina des de

l’any 98 fins al 2004, en comparació amb Balears, si llevam

Balears això són totes les comunitats autònomes espanyoles i

això són Balears, amb la mateixa proporció, és a dir, no hi ha

manipulació de cap tipus en valors absoluts.

Per què plantejam això? Molt senzill, perquè de la mateixa

manera que quan hi va haver negociacions amb les

transferències del SOIB, per dir-ho d’una forma senzilla, aquest

va ser un element que es va utilitzar amb bastants efectes

positius quant a aconseguir una bona dotació; i això mateix ens

passa perquè, i ho veuran vostès, primer de tot l’important era

veure que som l’única comunitat autònoma que té això, no n’hi

ha d’altra, som un cas especial, però és que, a més, això implica

que nosaltres per any, anualment, aquí ho poden apreciar amb

aquest gràfic bastant senzill, això, la línia vermella és tota la
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gent que hi ha a Balears, any rera any, aturats, qualsevol tipus

d’aturats, fixos discontinus, a la recerca d’una millor ocupació,

en fi, totes les característiques; més tots els ocupats, és a dir

que si tothom es posàs a fer feina el màxim que arribaríem és

a aquest nivell, al vermell, màxim, no hi ha més capacitat. En

canvi, quan ens posam, quan (...) dins quants llocs de feina hi

ha legals a la Seguretat Social, doncs no ens bastarien ni prop

fer-hi, tothom fent feina. Independentment de la seva

qualificació, independentment de la seva capacitació, això

implica que com a mínim hi ha un resultat net, fent feina el cent

per cent de la població, repetesc, fent feina el cent per cent, és

a dir donin classes de química un senyor encara que no estigui

preparat, o un químic fent de picapedrer, és que m’és igual, o

un minusvàlid fent de picapedrer, independentment, així i tot

seguiria faltant gent.

I per què dic això? Per què es planteja aquest tema? Perquè

lògicament això implica que hem de donar a tota aquesta gent

que cridam, li hem de donar assistència sanitària. I la dotació

està dins la seva comunitat autònoma d’origen lògicament, no

està aquí; i nosaltres aquesta gent la tenim durant sis mesos, són

temes a valorar. I a valorar perquè, aquí he fet un petit gràfic,

això són els darrers vint anys dels llocs de feina temporals que

s’han creat any rera any, des del 81 fins ara, això són els

residents que ocupen aquests llocs de feina i això és la gent que

ve de fora l’estiu a fer feina; com poden apreciar, si tenguéssim

les dades veuríem que des del 96 fins ara, fins el 2003, s’ha

incrementat un 53% el número de persones que venen de fora.

Ara aquest darrer any ha baixat, n’hi ha haguda menys degut a

la situació econòmica del turisme, però parlam de 60.000

persones, aproximadament, que són molta de gent que no tenim

dotació pressupostària lògicament dins el cas de sanitat, per

posar un exemple.

Balears ha hagut de recórrer a dos sistemes, com saben

vostès, la immigració, això és el gran creixement que hem

tengut, que era estable, fa feina a la construcció tot l’any o fa

feina a diferents llocs durant tot l’exercici. I llavors, la població

flotant que aquí la valoram entorn d’unes 55.000 persones

legals. Això és un element diferenciador clar respecte d’altres

comunitats i ara aquí ja acabam, i per què? Perquè

l’estacionalitat provoca que tenguem treballadors, amb el que

representa de risc, perquè durant sis mesos fent feina el tant per

cent d’accidents que pot tenir és molt més elevat que durant

una setmana de vacances, això és evident; aquesta gent que està

aquí, i a més, el volum de turistes que tenim, que és el més

elevat d’Espanya, si comptàssim cada comunitat autònoma el

número d’habitants en relació amb el número de turistes que

venen, cosa que normalment no es fa. Però, és a dir, ens

donaria això una ràtio, una dada, a causa del sobre pes que s’ha

aguantar des del punt de vista pressupostari. Balears, les xifres

són totes conegudes per vostès, en proporció turistes per

habitant estic quasi segur que no n’hi ha d’altra de comunitat

autònoma que ens arribi ni prop fer-hi.

I llavors hi ha un altre aspecte, i ja el definitiu, el darrer de

tot que volia assenyalar, és que l’assistència sanitària és un

element molt important des del punt de vista turístic. I per què?

Hi ha una persona molt coneguda, (...) d’Air Berlin que tant a

declaracions públiques, però sobretot a xerrades més privades,

sempre ha defensat que l’alemany un element fonamental per

venir aquí és que sap que si té un accident, que si el seu fill té

una intoxicació, estarà ben cuidat perquè serà una sanitat

europea, cosa que no passa el mateix amb altres destins

competitius nostres. Per tant, la nostra obligació, com a

comunitat és donar el millor servei possible i per tant el millor

servei el més ben dotat possible. I jo no tenc cap dubte ni un

que l’índex potencial de necessitat assistencial de 9, 10 milions

de turistes és més elevat que si no hi hagués aquest nivell, o

sigui no és nul. I per tant no se’ns pot valorar exactament igual

com comunitats autònomes que no tenen el mínim de variació

flotant.

I res més, a no ser donar-los les gràcies per la seva atenció,

sobretot per les hores que són.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Montserrat. Bé, supòs que podem seguir, no cal

suspendre. I procedeix ara la intervenció dels grups

parlamentaris i pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el

diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair al Sr. Montserrat les

explicacions que ha donat. Com vostè ens ha ofert ens farà

arribar tota aquesta documentació que pensam, des d’Unió

Mallorquina, que serà molt interessant per presentar les

conclusions d’aquesta comissió no permanent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, intervé la diputada Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, reiterar l’agraïment del grup que

represent i el meu personal a la compareixença del Sr.

Montserrat. Una vegada que puguem tenir aquestes

estadístiques en paper, les podrem estudiar molt millor, però les

seves explicacions han estat també molt aclaridores. Jo amb

aquestes xifres, amb aquest ball de xifres i amb aquests gràfics

espectaculars que hi ha la veritat és que dóna molt a pensar

això. M’agradaria fer-li dues preguntes senzilles, que vostè

simplement aquí el que ha fet ha estat donar-nos les xifres sense

comentaris, tal vegada sí seria interessant saber una mica la

seva opinió damunt aquests temes.

Quan es varen negociar les transferències hi havia ja, es

podia preveure que hi hauria aquest decrement, aquest

creixement demogràfic, no es varen tenir, tal vegada, les

previsions perquè hi havia un desconeixement o hi havia

qualque manera de preveure aquest creixement demogràfic, que

és en definitiva el causant, segons el que han dit les persones

que han intervengut abans que vostè, i que vostè no ho ha

mencionat, però si que ho han dit clarament, tant el Sr. Oliver

com el Sr. Moyà, que una de les causes principals d’aquest

dèficit en el finançament era el creixement demogràfic; hi havia

qualque manera de preveure aquest dèficit i no es va tenir en

compte en el seu moment?
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Després això té la seva continuïtat, continuarà creixent, creu

vostè que continuarà creixent? I aquesta pregunta no és que

vulgui que me faci d’endeví, de bruixot, sinó que, no sé si vostè

sap, supòs que sí perquè ha sortit pels mitjans de comunicació,

que en el pressupost d’enguany de la comunitat autònoma hi ha

una previsió de despesa en obra pública molt important, més

important fins i tot que la que hi va haver quan es va plantejar

el famós Pla Mirall, i el Pla Mirall va ser un dels elements que

varen contribuir que hi hagués una arribada massiva de mà

d’obra; per tant, què creu vostè, quines previsions, quins

efectes tendrà, podrà tenir aquesta gran despesa en obra pública

que té prevista el Govern?

I amb aquestes preguntes ja acabaré la meva intervenció i

li reiter l’agraïment per la seva compareixença i dir-li que ben

segur que ens servirà de molt per negociar les transferències i

renegociar les que hi ha damunt la taula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Sr. Montserrat, vol contestar

individualment o ...

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA

DURANT LA V LEGISLATURA (Antoni Montserrat i Moll):

Sí, puc contestar individualment.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contestar les observacions.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA

DURANT LA V LEGISLATURA (Antoni Montserrat i Moll):

Jo crec que ha quedat molt clar que a les dades de

creixement de població anteriors a la primera transferència, la

de sanitat, ja es donava un creixement d’un 12% de la població

la més alta d’Espanya, o sigui no és que no se sapiguessin, una

altra cosa és que es mirin o no.

Independentment d’això, repetesc, el pecat original de tot

és estar discutint damunt el cost efectiu que hi havia en aquell

moment, aquest és el pecat i no n’hi ha d’altre. És a dir, si jo

negociï amb unes condicions d’inferioritat i m’obliguen a unes

cartes o a un joc amb un regles on estic fermat, doncs,

lògicament passa això; i això és el que ens ha passat, teníem un

dèficit històric, a l’hora de negociar, tal vegada es va voler

córrer més del compte, però la meva experiència, perquè a més

passa molt en això de voler córrer molt aviat per tenir

transferències i després discutirem, sol passar bastant, però la

meva experiència el que me demostra és que per molt que es

digui no volen entrar a discutir moltes vegades el que du la

pròpia negociació, no volen entrar en altre joc distint, i això és

qüestió de començar a canviar un poc el xip, per dir-ho de

qualque manera.

És a dir, se sabia perfectament que estàvem creixent, a l’any

97 no hi havia cap dubte ni un, fins i tot va sortir un estudi meu

a la premsa, on parlava d’un creixement futur, de seguir el

creixement econòmic d’aquell moment molt gros, com s’ha

donat, i per tant era públic i notori. I màxim tenint un Institut

Balear d’Estadística on hi havia les dades clares i no hi havia

cap dubte ni un. Ara, repetesc, a l’hora de negociar negocies

amb un joc amb les cartes marcades, en certa manera, i és que

l’altra banda a l’hora de negociar te planteja què és el que m’he

gastat aquí fins ara i d’aquí no me moc, i és molt difícil de

moure.

Quant a si continuarà el creixement. El creixement

poblacional va sempre relacionat amb el creixement econòmic:

si nosaltres creixem més que altres zones, lògicament vendrà

més població que a altres zones, aposta Balears creix com creix

de població, perquè, lògicament, tots els homes i dones volen

viure millor i van on més oportunitat de negoci hi ha, ni més ni

pus.

Ara es començava a frenar, perquè hi havia una certa

congelació de l’economia. Es dispararà una altra vegada? S’ha

de veure, s’ha de veure perquè tampoc l’economia està com a

massa disparada en aquests moments. Veurem si això dispararà

o no, és absolutament impossible de preveure, el que està clar

és que la crisi de què tant s’ha parlat en aquests moments no hi

és, globalment parlant, a pesar que hi ha sectors que ho passen

malament, i ja veurem què passa.

No m’allargaré més, perquè no vull fer de futuròleg.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Montserrat. Sra. Vadell, vol fer ús del seu torn

de rèplica?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, només és per reiterar l’agraïment al Sr. Montserrat,

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. I seguidament, pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la diputada Sra. Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Montserrat, li agraesc l’esforç fet

per facilitar-nos aquestes dades el més actualitzades possibles,

perquè estic segura que ens permetran demostrar aquestes

particularitats que té la nostra societat i les necessitats que per

al sistema sanitari i educatiu se’n deriven, i això ens ajudarà a

argumentar aquest nou acord de finançament que tots cercam,

i em sembla que tots els que som aquí estam d’acord que s’ha

de trobar.

Jo li volia fer una pregunta, que vostè ja la respost una mica

quan ha respost a la Sra. Vadell, però que a mi me queda una

mica el dubte. A la franja d’educació vostè ha aportat unes

gràfiques i llavors diu: aquestes transferències es van fer

malament, la mare del be està en què es van fer sobre el cost

efectiu, però clar, són tan cridaneres, vull dir que quan te poses

a mirar les gràfiques, per exemple el que es transfereix per

alumne o per professor, comparat amb la resta de comunitats
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autònomes, independentment de qui hagi estat la primera a

negociar, la segona o la tercera, vostè creu que, jo la pregunta

que li volia fer, que vostè ja l’ha contestada una mica, però

realment aquest és el motiu fonamental d’aquesta mancança tan

forta en el nostre finançament tant de la transferència

d’educació com de la transferència de sanitat?

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA

DURANT LA V LEGISLATURA (Antoni Montserrat i Moll):

En la d’educació, si me permet contestar, el que està clar és

que es va córrer molt aviat, es va voler córrer massa aviat i no

estic criticant ni a un ni a l’altre. És més, amb les dues

transferències, per exemple, l’equip funcionarial va ser el

mateix, o sigui que en aquest sentit no hi ha, pot haver-hi, des

del punt de vista polític, governs distints, però res més.

I l’error bàsic és el gran dèficit que hi havia. Una altra cosa

distinta, que a més, s’ha sumat aquí, la inexperiència, tenir

pressa política perquè ràpidament ens arribin, tot això s’ajunta

i aconsegueix un còctel perfecte, ni més ni pus. I lògicament si

és la primera el Govern central, l’administració central té ganes

que no siguin molt bons els resultats si en aquell moment no ho

vol donar, no és el mateix quan ets la darrera que només per

llevar-te hi ha una posició distinta totalment, però hi va haver

una barreja d’elements. I sobretot també, jo crec que amb les

dues negociacions, un tancar-se mentalment a l’hora de

negociar de pensar que aquestes són les normes de joc, en lloc

d’anar a rompre i escolti, si no estan ben dotades no les vull, i

crec que és això, és a dir, i a més personalment tenc una

experiència, o sigui amb la de sanitat en concret estava dins la

comissió on es parlava de totes les transferències i hi havia la

de sanitat i jo vaig dir totes aquestes teories; és a dir, crec que

hem d’anar a negociar respecte del PIB, crec que hem de

negociar i no se’m va tatxar d’utòpic però poc hi va faltar, la

paraula me referesc, perquè tota la resta, el contingut era pura

utopia, així no negociarem res, han d’anar a allò pràctic, amb

la qual cosa no m’hi puc ficar massa.

L’únic que sí puc dir és una cosa, que la meva experiència

negociant, no transferències, però sí molt semblants, com són

els fons europeus, de passar a un sistema com són els clàssics

de fórmules magistrals de finançació, a passar a tant per

persona, per càpita, va representar que d’un període a un altre

es critiquessin els fons europeus que varen arribar a Balears. És

a dir, hi ha bastant, Balears té molt a guanyar sempre que vagi

per càpita, té molt; i en canvi curiosament, sent la més rica, és

la que menys va per càpita, que hauria de ser totalment

perjudicial; teòricament, ens haurien de donar igual que donen

a Extremadura, això per pura lògica. Per què? Perquè si anam

per altres variables, ens haurien de donar (...) si anam en relació

amb el PIB per exemple, o si anam en relació amb l’IRPF o si

anam en relació amb l’IVA; i en canvi sempre cerquen una

fórmula, no sé com s’arreglen, segurament perquè som un 2%

només, sempre cerquen una fórmula que al final hi perdem, i

aquí hi ha els gràfics i no trec els més espectaculars, els més

espectaculars figuren dins el Parlament, que es varen dur en

forma d’estudi.

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Montserrat. Per fer observacions té la

paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. Montserrat. Solament dir-li això, que

esperarem amb vertader interès que ens doni aquestes

gràfiques, perquè clar, no quedarà reflectit a la memòria de la

comissió i quan ens les faci arribar, doncs li agraïm moltíssim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Fa un moment, Sr. Montserrat, que

el Sr. Moyà feia referència als distints tipus d’estadístiques que

hi ha, i una qüestió prèvia: quines estadístiques maneja vostè

Sr. Montserrat? És broma, m’ho comprendrà, però jo com que

el veig tan seriós me permetia fer-li aquesta mitja broma.

Miri, Sr. Montserrat, jo crec que ens podríem posar d’acord

tots, crec que al final ens arribarem a posar d’acord pel que

s’ha dit aquí, que el problema de la finançació d’aquesta

comunitat és que arrancam malament. És a dir, crec que

podríem arribar a l’acord que el sistema de finançació basat en

el cost efectiu, a la llarga i a la curta, a la llarga ha estat

perjudicial per a les nostres illes. I és clar, amb el cost efectiu

es transfereix el que hi ha, ho he dit abans a una intervenció

meva i, efectivament, si el que hi ha és poc, si les

infraestructures que hi ha són poques, la despesa de

manteniment és petita i hi ha pocs funcionaris i es transfereix

poc, és a dir, la misèria fa misèria. Però hi ha un tema que no

s’ha dit dins aquesta comissió i és que en el quinquenni del 97

al 2001 en el sistema de finançament hi havia la clàusula de

garantia que fixava que si una comunitat autònoma, millor dit,

el cas de Balears, la finançació per càpita de la nostra

comunitat baixava per davall del 90% de la finançació de la

mitjana, s’havia de compensar aquest quinquenni. I aquesta

clàusula de garantia, a la Llei 21 del 2001 va desaparèixer, però

és que per aquesta clàusula de garantia, la compensació que va

rebre la comunitat autònoma de les nostres illes, varen ser

51.000 milions de pessetes que es varen rebre quan governava

el pacte de progrés. Per tant, una certa compensació sí que hi

havia dins la finançació del quinquenni 97-2001.

Bé, efectivament, aquest fort increment de la població

escolar, com també de la població protegida, que hi hem

d’afegir també la població flotant i els immigrants en el cas de

la sanitat i en el cas de l’educació, per una part i per una altra,

és el que ens permet, d’acord amb la pròpia Llei 21 del 2001,

demanar la revisió de la finançació a la transferència. Però és

clar, jo crec que aquest és un tema que és el motiu pel qual s’ha

constituït aquesta comissió no permanent, però jo, de les

intervencions que es produeixen darrerament dins aquesta

comissió interpret que molts dels ponents estan en un tema que

és la finançació per càpita. Jo no sé quin serà el sistema, però

entenc que si hem arrancat malament, si el cost efectiu ha estat

perjudicial, el sistema de finançament pel cost efectiu per a les
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nostres illes i hem de rectificar, haurem de trobar entre tots un

sistema que permeti un finançament correcte per a les nostres

illes i pensar en futur.

Jo crec que l’experiència que s’ha tengut durant aquests

anys, jo crec que aquesta comissió no permanent si ha de ser

bona ha de ser precisament per un d’aquests punts, per poder

escoltar les diverses opinions de tots els ponents i entre tots ser

capaços de poder trobar una finançació, tal vegada, un nou

sistema de finançament, atès que també han canviat les

circumstàncies, perquè després d’haver-se constituït aquesta

comissió de finançament és quan s’ha començat a parlar de les

modificacions o de les revisions dels distints estatuts

d’autonomia. I és evident que el Partit Popular, que estam amb

la reforma de l’Estatut d’Autonomia, sí que també, a més del

REB, pensam i demanam que s’ha de revisar, tal vegada ho

deix en l’aire com a reflexió, la possibilitat tal vegada d’un nou

sistema de finançació automàtic.

I bé, també és preocupant, per tant, idò Sr. Montserrat,

aquesta dada que vostè ha donat, que jo no la conec, no la

coneixia, és ver, ho he de dir, que és els treballadors per

temporada, que venen, que estan a les nostres illes, que se’ls ha

d’atendre, lògicament, però que després computen en els seus

països d’origen però aquí és on s’han de donar aquests serveis

bàsics, com és la sanitat i la salut. I també la forta immigració

que hem tengut, que això també era una cosa que jo crec que

ningú ho hagués pogut preveure.

Però, en definitiva, i acab, Sr. President, me perdoni, m’he

allargat massa del que feia comptes, però volia acabar la meva

intervenció així com ha acabat el Sr. Montserrat, donant-li les

gràcies. El nostre agraïment idò Sr. Montserrat per la seva

exposició, me cregui que l’he escoltada amb molta d’atenció,

que també el llegirem al Diari de Sessions i estic convençut que

les seves aportacions ens han de servir a tots, almanco a

nosaltres i a mi en particular, per haver après més, però

sobretot per poder trobar solucions per a la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fer observacions a la

intervenció del Sr. Diputat, té la paraula el Sr. Montserrat.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA

DURANT LA V LEGISLATURA (Antoni Montserrat i Moll):

L’únic que volia és donar les gràcies al Sr. Gaspar Oliver

per la seva intervenció, senzillament. I jo no he volgut entrar ni

prop fer-hi en el tema de quin tipus de finançament i quin tipus

hi ha d’haver; la meva posició personal seria més aviat anar cap

a un règim foral, però en aquest moment no he volgut en cap

moment situar-me, l’únic que he volgut fer ha estat una

exposició freda de xifres d’una situació que hi havia, de cap on

anam i com s’agreuja més. No he volgut ni tan sols posar una

gràfica que tenia preparada que era la comparació amb tots els

països d’Europa del nivell de formació de la nostra població

que, a pesar que ha crescut molt bé, ha anat molt bé, els darrers

anys ha pujat, així i tot continuant essent la penúltima de totes,

si posàssim com a país les nostres illes ens situaríem els

penúltims dins tota Europa. És a dir, se necessita molta

d’inversió en educació, però molta; i si anàssim a sanitat ens

trobaríem amb ràtios també, perquè la nostra comunitat

autònoma, pel creixement econòmic que ha tengut, hem

aconseguit riquesa però mai no hem aconseguit tenir unes

infraestructures com toca.

I jo en certa ocasió vaig escriure un article on parlava que

teníem una economia de primer nivell i una educació i sanitat

de tercer nivell. Per què? Perquè és així, perquè en cap

moment, mai, mai des de Madrid, per dir-ho, és a dir, des del

Govern central mai no s’han tengut en compte les grans

peculiaritats, aposta he volgut posar la gràfica de la

temporalitat, és que som tan curiosos, tan estranys que no se’ns

té en compte, perquè el nostre pes és mínim. I el sistema de

finançament és que no, es pot anar comparant, això de cafè per

a tots doncs és interessant però no és aplicable a unes illes

petites, a unes illes que viuen del turisme a tota una sèrie de

variables que hi ha, i a més el cost és molt baix, perquè parlam,

repetesc, la nostra capacitat de pressió, un 2%, el nostre cost

també és molt baix, perquè som molt poqueta cosa.

I tenir-nos contents amb unes bones infraestructures no és

tan car com tenir contentes altres comunitats autònomes on es

necessiten quantitats ingents de doblers i així i tot no

aconsegueixen sortir d’unes economies bastant endarrerides.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Montserrat. Doncs bé, amb aquesta

compareixença i aquesta intervenció acabam la sessió de la

comissió d’avui. I esgotat l’ordre del dia, només queda agrair

la presència del Sr. Josep Oliver, del Sr. Lluís Moyà i del Sr.

Antoni Montserrat i Moll.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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