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sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francina Armengol.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sr. President, Assumpta Vinent substitueix Joan Font.

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, del Sr.

Joan Mesquida i Ferrando, conseller d'Hisenda i

Pressuposts a la V legislatura; del Sr. Guillem López i

Casasnovas, catedràtic d'economia aplicada de la

Universitat Pompeu Fabra, i del Sr. Francesc Obrador i

Moratinos, president del Consell Econòmic i Social, 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 del Sr. Joan Mesquida i Ferrando,

Conseller d’Hisenda i Pressuposts durant la V legislatura. El Sr.

Guillem López i Casasnovas, Catedràtic d’economia aplicada

de la Universitat Pompeu Fabra i del Sr. Francesc Obrador i

Moratinos, President del Consell Econòmic i Social, d’acord

amb el calendari de compareixences aprovat per aquesta Mesa

el passat dia 21 d’octubre perquè exposin la seva opinió i

informin sobre la matèria objecte d’estudi.

Passam idò a la primera intervenció i a la primera de les

compareixences de la tarda d’avui, la del Sr. Joan Mesquida i

Ferrando, Conseller d’Hisenda i Pressuposts durant la V

legislatura, a qui aquesta presidència dóna la benvinguda i

agraeix la seva assistència. Té la paraula per tal de fer

l’exposició oral el Sr. Joan Mesquida.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS

DURANT LA V LEGISLATURA (Joan Mesquida i Ferrando):

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

membres de la comissió. Vull agrair la invitació que me fa el

Parlament de les Illes Balears per fer unes reflexions sobre la

meva opinió, i en una certa distància en el temps, de com es va

produir el traspàs de la competència d’educació, de sanitat i la

negociació del finançament autonòmic. Intentaré no fer una

exposició excessivament carregada dels números que, com s’ha

fet anteriorment, jo crec estam ben construïdes i el tema jo crec

que és bastant clar. 

Però no vull renunciar tampoc, a part de fer aquesta

exposició numèrica dels traspassos de competències, a fer una

valoració política. Jo crec que quan s’analitzen el traspassos de

competències, si només es fessin des del punt de vista tècnic-

financer quedaria sense cap dubte coix. Per tant, s’ha de fer

també una reflexió política de com es varen produir aquests

traspassos, quina opinió tenc jo avui d’aquests traspassos de

competències, o de sistema de finançament autonòmic que

consider que sí tenc una responsabilitat directe per haver estat

un dels actors principals en la negociació i per tant, crec que

puc aportar i crec que la comissió ho pot valorar amb més

detall, una anàlisi des del punt de vista polític. 

Evidentment si qualcú se vol acostar a un traspàs de

competències, un ha de ser conscient de què hi ha un concepte

que és el cost efectiu i a partir d’aquí, en el moment que se

produeix el traspàs de competències, se produeixen decisions

legítimes per part dels governs autonòmics. Això què vol dir?

Que una competència que avui suposa 100.000 milions de

pessetes, dos anys després d’haver-la assumida quan se varen

transferir 50.000 és una competència mal dotada? Sense cap

dubte no, perquè se prenen decisions, els governs de forma

legítima, que poden suposar un millor servei al ciutadà. Jo crec

que des d’una perspectiva de creença absoluta en el sistema de

comunitats autònomes a Espanya, estic convençut, que una

prestació de determinats serveis per part de comunitats

autònomes suposa una millora d’aquests serveis de cara als

ciutadans. 

Això ho dic perquè dins els traspassos de competències

durant aquests anys s’han produït decisions que sense cap dubte

han incrementat la despesa de la comunitat autònoma en

sanitat, en educació i en altres matèries. I això vol dir que són

decisions que la pròpia comunitat autònoma ha d’assumir com

a pròpies. A partir d’aquí no és una reivindicació correcte

pensar que decisions que s’han pres des del punt de vista

legítim han de suposar un cost per a l’administració central. No

pensin vostès que això és una reflexió feta des de la meva

responsabilitat centralista en aquests moments, sinó que un

Govern pot decidir gastar-se els doblers en escolaritzar els nins

de 0-3 anys, o gastar-se els doblers promocionant un equip de

futbol, per exemple. Per tant, hi ha unes decisions preses que

sense cap dubte han suposat un increment de la despesa

financera.

En matèria educativa i fent un poc d’històrica, és veritat que

ja ho han fet altres intervinents, se constata que l’any 98 es

varen preveure inicialment i com no podia ser d’una altra

manera, 40.810 milions de pessetes. Però ja el primer any del

pressupost liquidat aquesta despesa varen ser 42.500. Per tant,

el primer any d’assumpció de la competència ja hi va haver una

despesa superior a 1.700 milions de pessetes. I des d’aquest

moment ja va ser tot una bola de neu, de manera que cada

vegada se va anar fent més grossa la diferència entre els

ingressos rebuts i el cost que tenia l’ensenyament no

universitari. Hi va haver, com se va demostrar i després m’hi

referiré, una mancança en el tema d’inversions que no se varen

transferir. Hi ha hagut un increment poblacional que ha suposat

haver de destinar més recursos, més mestres, més centres

educatius, hi ha hagut mesures legislatives per part del Govern

central que han suposat més despesa, la LOGSE, i com deia

abans hi ha hagut mesures pròpies de les comunitats

autònomes.

En el pressupost inicial de l’any 99 se va preveure una

despesa de 45.990 milions, això ja era un increment d’un

12,7% del que s’havia transferit per l’Estat. I el tancament de

l’any 99 va ser de 51.375. Podem observar que just els dos
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primers anys de la transferència ja hi havia acumulada una

mancança d’11.600 milions i això sense tenir en compte, com

deia abans, el dèficit d’infraestructures educatives. Els anys

següents s’ha continuat en la mateixa línia ascendent

d’increment de despesa, tal i com ja s’ha posat de manifest, fins

arribar a l’any 2003, és el darrer que jo tenc informació del

pressupost aprovat, no de la liquidació i que si feim una simple

comparació de quin era l’estat de l’evolució d’aquesta

competència resulta que la transferència de 40.810 milions de

pessetes l’any 98 i l’increment en 6 anys ha estat d’uns 33.000

milions. Per tant, un increment d’un 82%. En aquest punt s’ha

de destacar a més que les Illes Balears, contràriament a la resta

de l’Estat, s’ha produït també un creixement d’alumnat

avaluable en uns mil alumnes per curs, com a conseqüència,

entre altres factors, del procés immigratori. Perquè se facin una

idea en el curs 2002-2003 hi havia aproximadament 8.500

alumnes immigrants, la qual cosa triplicava la mitjana estatal.

Sense perjudici d’això els parlaré de la meva experiència en

la legislatura anterior que es va afrontar aquest creixement

quantitatiu, sense renunciar a un procés de millora qualitativa

de l’educació. De la mateixa manera se va intentar fer veure al

Govern de l’Estat que això eren factors exògens a l’assumpció

de la competència. Per tant, factors que havien de ser

renegociats perquè la competència no va contemplar un

increment de població tan desmesurat com el que se va produir.

A títol d’exemple destacaré algunes actuacions que es varen

emprendre en diferents vessants perquè se facin una idea de al

dimensió. En matèria d’inversions se varen construir i millorar

centres educatius, en concret, se varen haver de construir 6

instituts, 2 colAlegis públics per un valor de 4.300 milions de

pessetes. Se varen haver de fer ampliacions a 9 instituts i a 25

colAlegis per uns 2.500 milions de pessetes més. I es varen

deixar en fase de construcció 4 instituts i 5 colAlegis per un

valor de 4.100 milions de pessetes. Això posa una mica en

valor el que els deia abans. És a dir, va ser una inversió sense

cap dubte provocada, no per una gestió de la competència, sinó

per una manca de previsió de la restricció financera inicial. 

Es varen prendre mesures, aquestes sí per pròpia decisió del

Govern i que sense cap dubte varen millorar el servei públic de

l’educació. Per exemple per procurar la conciliació amb la vida

laboral se va procedir a l’obertura de centres, previ a l’horari

escolar. Pensin vostès que l’any 2000 hi havia 49 centres

acollits a aquesta obertura prèvia i en el curs 2002-2003, dos

anys després, ja eren 73. Una altra decisió era la millora en el

servei de menjadors. En el curs 99-2000 hi havia 107

menjadors escolars, el 2002-2003, 133. Se varen donar ajudes

per a la gestió de les escoletes, de gestió municipal, amb un

import aproximat de 230 milions de pessetes. Se va fer una

desgravació per als llibres de text que suposava un cost fiscal

per al Govern de les Illes Balears de 1.181 milions i també

despeses d’escoleta i custòdia de fills. 

Per tant, el que vull dir en aquestes primeres paraules és que

les competències en educació varen venir dotades amb una

manca important d’infraestructures que vàrem haver d’assumir

amb fons propis. Amb un constant increment de nombre

d’alumnes, molt per damunt de la mitjana espanyola, amb un

personal que va reivindicar des del primer moment

l’homologació retributiva, això també és un dels factors..., és

una decisió que les comunitats han d’assumir com a pròpia la

decisió d’homologar. A més, la comunitat autònoma sent molt

més propera al ciutadà, sempre el ciutadà va demanar una

millora del sistema educatiu.

El tema de la sanitat és una altra cosa i dic que és una altra

cosa perquè jo crec que és la primera competència d’una

transferència estatal en la història constitucional espanyola que

no se va produir una negociació de la transferència. Això que

pot semblar estrany, jo crec que no s’ha fet una reflexió seriosa

del que això va suposar, però en realitat no hi va haver una

negociació. Quan es va començar a parlar de la possibilitat de

què hi hagués una transferència l’antic INSALUD va fer arribar

a les 10 comunitats autònomes que no tenien assumida la

transferència quins eren els nombres que ells consideraven com

a cost efectiu. Varen començar amb una xifra aproximada d’uns

76.077 milions de pessetes, això era el punt de partida. Quan

se’ls va fer saber que nosaltres reivindicàvem l’aplicació de la

normativa que parla d’una equiparació amb el servei essencial

com és la sanitat vàrem començar a replantejar-se, però ja dic,

no era una negociació sinó que era fer-los arribar que aquesta

xifra suposava seguir estant com estàvem, a la cua del

finançament per habitant de tot Espanya. Record..., no l’he

poguda trobar, però record perfectament una resposta que se va

fer a una pregunta parlamentària en el Senat, allà on se posava

de manifest que la despesa de l’INSALUD a les Illes Balears

per habitant era la més baixa de tot Espanya. Crec recordar que

les més altes estaven situades en Ceuta i Melilla, però a una

gran diferència, és a dir, Melilla eren 141.000 pessetes per

habitant, Ceuta 136.000 i Balears aproximadament en unes

104.000 pessetes per habitant. Quan un analitza també les

ràtios de llits per habitant també trobam que Balears estava en

aquell moment, l’any 99, a la cua de tots les ràtios. Per tant, en

el cas de la sanitat agafem qualsevol ràtio i possiblement també

en l’educació en el moment de la transferència, sempre Balears

estava en els llocs més allunyats, per no dir en el darrer lloc.

Una altra visió, per tant, vista aquesta situació general de la

sanitat, l’INSALUD va plantejar un cost efectiu de 76.000

milions de pessetes. Nosaltres vàrem plantejar que hi havia un

increment poblacional que no s’estava tenint en compte amb

aquesta quantitat inicial. I a partir d’aquí s’ha de tenir en

compte una cosa que va ser importantíssima, l’INSALUD

anava retardant inversions en la idea de què s’havien de

transferir les competències, no se sabia quan, però s’havien de

transferir les competències i existia una visió a l’administració

de l’Estat de què quan una competència havia de ser objecte de

transferència a una comunitat autònoma, per què hem d’invertir

ara nosaltres? Esperem i després mirarem de compensar-ho, si

és possible, mitjançant recursos financers. Per tant, que ja ho

faran les comunitats autònomes. El problema és que quan se va

transferir la competència de la sanitat aquesta mancança

d’inversions que se va demanar a l’administració central amb

un llistat que ara els relataré, no se varen recollir en les

quantitats transferides.

Però com els deia abans, aquesta transferència no se va

negociar, aquesta transferència se va assumir per totes les

comunitats autònomes amb un sistema, jo crec que se pot

qualificar com a xantatge polític, una esmena del Grup

Parlamentari Popular en el Senat a la Llei de pressuposts de

l’any 2002, estam parlant de novembre quan el sistema de

finançament autonòmic s’havia acordat el mes de juny de l’any
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en curs per 1 de gener del 2002, se presenta una esmena que

ningú en tenia coneixement allà on diu que les comunitats

autònomes que vulguin assumir el nou sistema de finançament

autonòmic que començarà a funcionar a partir d’1 de gener del

2002 és condició sine qua non per entrar dins el nou sistema de

finançament tenir assumida la competència de la sanitat. Per

tant, ja no hi va haver cap marge a la negociació. Nosaltres

vàrem plantejar dins aquestes converses que no eren

negociacions perquè no es varen produir mai reunions de

comissions mixtes, que hi havia una part important

d’infraestructures que era fonamental tenir-les cobertes, però a

damunt i agreujant això, que moltes d’aquestes infraestructures

estaven contemplades en els pressuposts generals de l’Estat de

l’any 2002 i anys següents. 

Per tant, si l’Estat transferia la competència, òbviament

l’Estat havia de transferir les quantitats per dur a terme aquestes

infraestructures, que a més estaven contemplades en el

pressupost general de l’Estat. La realitat és que això tampoc va

ser així. Se varen plantejar, perquè se facin una idea,

aproximadament uns 30.000 milions de pessetes de pla

d’inversions que tenia previst l’INSALUD. Tots recordaran i

les hemeroteques n’estan plenes de tot el tema del pla director

de Son Dureta, se parlava en aquells moments de 17.600

milions de pessetes. L’Hospital Verge del Toro, 6.400 milions;

el 50% de l’Hospital d’Inca, 2.300 milions de pessetes i que al

final l’hem pagat des de la comunitat autònoma de Balears.

Unitat de Cirurgia Cardíaca de Son Dureta, 350; reforma de

Can Misses, 467. Això eren inversions que estaven previstes

fer. Per tant, nosaltres no demanàvem res que no estigués

previst dur a terme per part de l’administració de l’Estat.

Perquè se facin una idea com a dada, l’any 99 a les Illes

Balears hi havia un equipament d’atenció primària per a cada

19.500 habitants, la mitjana del territori INSALUD l’any 99 era

d’un equipament d’atenció primària per a cada 13.000.  Per

tant, aquestes inversions previstes no se varen atendre. Però

també se varen plantejar un altre llistat d’inversions que no

estaven previstes, però que sí hi havia un cert grau de

compromís polític que s’havien de dur a terme per part de

l’INSALUD. El centre de salut de Calvià, Sant Agustí, Son

Sardina, Aragó, Hospital de Son Llàtzer pendent perquè encara

hi havia una quantitat de 1.500 milions de pessetes. Per tant,

això quan es va veure que no se volia dur a terme el

finançament d’aquestes infraestructures sense cap dubte això va

ser un motiu de preocupació. 

Un altre motiu de preocupació també va ser el que podria

suposar la despesa del cost farmacèutic. En el cas de la nostra

comunitat autònoma el total de la despesa farmacèutica l’any

99 va ser de 16.679 milions de pessetes, amb un increment real

sobre l’any anterior, el 98, del 10,72%. Aquests increments són

any rera any percentatges semblants, el 98 va ser un 12%, el 96

un 11%. Per tant, estam parlant que la despesa farmacèutica

creix anualment al voltant d’un 11-12%. No està previst enlloc

que l’increment del finançament autonòmic pogués arribar a

cobrir aquests increments. Però és que a més un altre motiu de

preocupació era que l’Estat té la capacitat i tenia, d’introduir

nous medicaments, per tant, medicaments que havien de ser

finançats per part de l’administració autonòmica. Bé de totes

aquestes peticions que se varen fer, d’increment de cost efectiu,

de despesa d’inversió, d’anàlisi de la despesa farmacèutica, mai

hi va haver cap tipus de contestació. I allò que sí ens vàrem

trobar va ser el que els deia abans, una esmena, jo quasi diria

amb nocturnitat, presentada en el Senat en el darrer moment

com aquell que diu, allà se’ns va juntar que per tenir el nou

sistema de finançament aquests aproximadament 15.000

milions de pessetes que guanyàvem respecte l’any anterior de

finançament autonòmic havíem d’assumir la competència de la

sanitat. 

Imagini’ns el problema financer que podria haver suposat

el no assumir el sistema de finançament. És a dir, jo he recordat

alguna vegada quan seriosament vàrem pensar la possibilitat de

no firmar el nou sistema de finançament, primer vàrem veure

el que els havia passat als que no l’havien firmat i que eren en

concret Andalusia i Extremadura i l’experiència d’aquestes

comunitats autònomes va ser absolutament ruïnosa en aquells

moments perquè estaven en mans del que decidia

l’administració de l’Estat, a base de bestretes a compte. És a

dir, el que rebien les comunitats autònomes que no entraven en

el sistema de finançament era una incògnita, perquè per part del

Ministeri d’Hisenda el que feien era bestretes a compte d’una

quantitat que mai se sabia quina era. Andalusia ho va reclamar

per via judicial i fa poc el Govern del Partit Socialista va

acceptar el deute històric.

Jo no sé si això els pareixerà una irresponsabilitat o un tema

que els pot suposar algun tipus d’escàndol a qualque persona.

Sincerament els he de dir que jo sempre vaig manifestar una

moderada satisfacció de com s’havia produït la negociació i el

resultat del sistema de finançament i vaig dir sempre moderada

satisfacció perquè a l’inici de la negociació l’administració de

l’Estat no volia posar una pesseta més al finançament

autonòmic. Tothom tenia claríssim que l’administració de

l’Estat se mantendrien les quantitats inicials i a partir d’aquí, en

funció del dinamisme econòmic de cada comunitat autònoma

se tendrien més o menys recursos. Per tant, vàrem partir de zero

i dins la negociació vàrem arribar aproximadament el primer

any del traspàs del finançament, a uns 15.000 milions de

pessetes. Per tant, moderada satisfacció. No va ser satisfacció

total per un tema que després també comentaré i que era la

introducció del que se coneix com a regla de modulació i això

senzillament va ser un mecanisme que va aplicar el Govern de

l’Estat per evitar que comunitats com Madrid, València,

Múrcia i Balears no tenguessin un increment de finançament

espectacular. A nosaltres aquesta regla de modulació ens

suposava deixar d’ingressar aproximadament uns 15.000

milions de pessetes. A Madrid li podria suposar als voltant de

500.000 milions de pessetes. 

Evidentment quan se va dur el tema al Consell de Política

Fiscal i Financera se va produir l’anècdota de què jo vaig

presentar una proposta perquè en aquesta regla quedés exclosa

la comunitat autònoma de les Illes Balears. Quan el conseller

d’Economia de la Generalitat Valenciana va veure el que li

perjudicava aquesta regla, que pel designi del destí l’antic

conseller d’Economia de la Generalitat Valenciana avui és el

conseller de Sanitat, per tant, estic segur que ho està passant

bastant malament, ho dic per l’experiència que ell me va

assenyalar, els ho dic com anècdota, me va dir “Juan, no cojáis

la competencia de sanidad porque es absolutamente ruionosa.

Pero no sólo es ruinosa, sino que tiene un escaso rendimiento

político, se muere un paciente en un pasillo y automáticamente

piden la dimisión del consejero de sanidad. Por tanto, no la
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cojáis”. Bé, l’actual conseller de Sanitat, abans era conseller

d’Economia, va veure que allà hi havia una possibilitat de

millora financera molt important per a la seva comunitat

autònoma i com anècdota els relataré que la meva sorpresa va

ser que després de fer la meva proposta automàticament ell va

demanar la paraula i va dir que ell se sumava a aquesta

proposta i si el problema era Madrid bastava fer una referència

a què quedessin excloses les comunitats autònomes

uniprovincials i així Madrid quedaria fora afectada per aquesta

regla de modulació i ens beneficiaríem els altres. No els puc

reproduir aquí perquè va ser en privat, a pesar de què jo les

vaig escoltar perfectament els qualificatius que li va destinar el

secretari general del Consell de Política Fiscal al seu company

de partit, conseller d’Economia en aquells moments.

Òbviament no se va acceptar ni la seva proposta, ni la meva.

Per tant, allò que els anava a dir que no els he dit i que

podria suposar una mica de sorpresa això que els pugui dir ara,

és senzillament un procés d’anàlisi, de reflexió del temps

passat. Si jo hagués pogut preveure en aquell moment que en

el mes de maig d’enguany hi hauria un govern socialista jo

hagués recomanat al Govern de les Illes Balears no firmar el

sistema de finançament. Hagués suposat estar durant un any o

un any i mig malament, però així com han aconseguit

Andalusia el reconeixement íntegre del deute històric, jo estic

segur que nosaltres haguéssim pogut reconèixer també que

aquesta regla de modulació era absolutament arbitrària. És

veritat que no haguéssim tengut la competència de sanitat, però

avui haguéssim negociat bilateralment amb l’Estat una

transferència que mai se va negociar. Per tant, la història no

s’escriu, ha passat, per tant, avui en dia ja no podem dir res. El

que és evident, jo sempre vaig manifestar que me produïa una

moderada satisfacció, he de reconèixer que el Govern del Partit

Popular en allò que és el finançament autonòmic va fer un

esforç perquè la realitat és que el fet de firmar no tan sols era

el quedar fora que era important, jo crec que l’expressió que me

varen dedicar “consejero, si te quedas fuera del sistema hace

mucho frío”. Clar, era una responsabilitat que era molt difícil

d’assumir i de fet jo no vaig voler assumir la responsabilitat de

la firma del nou sistema en solitari i òbviament vaig consultar

tots els partits que estaven en el Govern de si convenia firmar.

Vàrem adoptar la decisió que jo crec que era millor de ser

pragmàtics i agafar aquests doblers i bé, en el futur ja

negociarem unes millores.

Però sense dubte jo crec avui en dia ens hauria anat millor

les coses si haguéssim pogut preveure aquesta situació. També

vull dir una cosa perquè és una incorrecció, per no dir que és

una mentida, no trobarà ningú una referència ni periodística, ni

a un mitjà radiofònic, ni audiovisual, ni a un diari de sessions,

ningú trobarà una expressió meva d’alegria, de satisfacció en

relació al traspàs de la sanitat. Ho dic perquè en el darrer debat

de la comunitat autònoma el President se va referir per dues

vegades dient als grups de l’oposició, “demanin al conseller

Mesquida com estava de content amb com va venir dotada la

sanitat”. Això és una falsedat, mai vaig opinar que la

transferència de la sanitat hagués estat correcte, ni hagués

vengut ben dotada..., no ens va quedar més remei, la vàrem

assumir i punt. El que sí trobaran en relació al finançament

autonòmic és una frase que vaig repetir moltes vegades

“moderada satisfacció”. A partir d’aquí jo crec que un tema

molt important seria poder plantejar la desaparició..., ja ho vaig

fer quan vaig comparèixer en el ple del Parlament per exposar

quines havien estat les bases de negociació i els resultats

d’aquesta negociació del finançament autonòmic i vaig

remarcar i avui amb l’oportunitat que me donen de poder

tornar-ho repetir aquí ho vull dir als actuals responsables del

Govern de la comunitat autònoma i al conseller d’Economia.

Crec que hauria de ser un repte de primer ordre aconseguir que

aquesta regla de modulació fos suprimida. Jo crec que això és

l’aspecte de partida més important.

Per acabar, sobre el tema de quines qüestions se podrien

plantejar o quines solucions se podrien dur a terme de cara al

futur. Bé, jo crec que possiblement la primera la podríem trobar

a la pròpia normativa reguladora del finançament de les

comunitats autònomes. La sanitat i l’educació són considerades

a nivell normatiu com a serveis públics, per tant, són matèries

mereixedores d’una especial atenció. L’article 67 de la Llei

21/2001, per la qual se regulen les mesures fiscals i

administratives del nou sistema de finançament de règim comú,

preveu que les desviacions que es produeixin en el sistema de

finançament de les comunitats autònomes, a partir d’1 de gener

del 2002, en matèria educativa i sanitària donarà lloc a allò que

se denomina assignacions d'anivellació. Per tant, se considera

que existeix aquesta desviació quan l’increment del nombre

d’alumnes i població protegida entre un any i el següent,

expressat en termes percentuals, sigui superior en més de 3

punts, a l’increment percentual que experimenti el mateix

període la mitjana nacional. Per tant, en aquest cas sí que se pot

obrir un procés negociador en relació a aquestes assignacions

d'anivellació.

Jo no som molt optimista perquè a pesar del que vaig veure

en les paraules del ministre d’Hisenda anterior a la Comissió

General de les comunitats autònomes en el Senat sobre la

consideració d’aquestes assignacions com a instrument per

atendre situacions especials, la veritat és que nosaltres ja el

vàrem obrir aquest camí, vàrem intentar obrir un procés

negociador en aquest punt, assignacions d'anivellació i sempre

se’ns va donar..., la realitat és que ha canviat el Govern i ara

partim de zero. Per tant, jo li demanaria al Govern actual que

obrís aquesta via de negociació. En segon lloc el que deia

abans, aconseguir que aquesta regla de modulació desapareixi,

entre aquestes regles de modulació o, per entendre’ns, no és

una cosa molt complicada però bé, a l’hora d’explicar-la té una

certa complexitat, però en definitiva el que diu és que la taxa de

creixement que resulti per a una comunitat autònoma no podrà

superar el 75% de taxa mitjana de creixement del conjunt de

comunitats autònomes.

Això en definitiva el que volia dir és que Balears havia

tengut un creixement de població impressionant en relació al

conjunt de la mitjana estatal. Estam parlant que en 10 anys la

població a Balears havia crescut aproximadament un 20% quan

la mitjana espanyola havia estat al voltant del 3,5 o del 3,6%.

Una de les reivindicacions que nosaltres vàrem fer a la

negociació era, primer, que s’agafàs la població a la data més

pròxima a la firma del nou sistema de finançament. Això era

bàsic. A una comunitat autònoma on ha crescut en tan poc

temps la població, ens interessava que s’agafàs la població de

l’any 2000, 99, això es fa per cens de l’INE, per tant no pot ser

de l’any immediatament anterior perquè encara no està tancat

el cens, però sí podia ser dos anys anterior. Per tant això es va



234 FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 15 / 17 de novembre del 2004 

 

aconseguir. El Govern, amb aquestes circumstàncies, amb

aquest sistema de finançament, va incloure la població a la data

més pròxima a la firma de l’acord. Això que els pareixerà tan

fàcil, idò no s’havia aconseguit mai. A l’anterior quinquenni de

finançament es va agafar la població de crec que eren vuit anys

anteriors a la firma del nou acord. Per tant això era molt

important.

Un altre aspecte molt important que va ser una base de

negociació fonamental és que dins el concepte de repartiment

la població pesava un 64%. Nosaltres vàrem plantejar -estam

parlant de comunitats, per entendre’ns, de via lenta; les de via

ràpida pesaven el 94%-, nosaltres vàrem plantejar que aquestes

comunitats de via lenta ja havíem assumit totes les

competències, pràcticament quedava sanitat, que les altres

comunitats autònomes; per tant havia de computar la població

al 94%. Jo crec que el conseller d’Economia Sr. Rami no deu

recordar això, perquè això va ser una qüestió important que es

va incloure en el nou sistema. Per tant la població en el nou

sistema de finançament computa al 94%.

I aquests dos temes eren molt importants, és a dir, la

població el més a prop possible, i que la població dins el

repartiment pesàs molt. 

Quan nosaltres vàrem fer els números del que podria

suposar això, varen començar a sorprendre’ns quan vàrem

veure que l’Administració de l’Estat acceptava aquestes

propostes, les acceptava per sentit comú, i vàrem dir: “Bé,

suposen aproximadament 30.000 milions de pessetes de millora

el primer any del finançament”. Què passa? Clar, que ells

també varen fer els números del que suposava per a Madrid,

per a València i per a Múrcia, i per a Madrid aproximadament

eren uns 500.000 milions de pessetes; per tant, acceptant això

es produïa una despesa impressionant que anava a aquestes

quatre comunitats autònomes, i el que fan és acceptar aquests

postulats però posant aquesta regla de modulació; això vol dir

que aquestes comunitats, que haguéssim guanyat molt sense la

regla, automàticament ens limitaven el creixement per raons de

mitjana comunitària. Per tant jo crec que una via important de

negociació seria aconseguir l’eliminació d’aquesta regla de

modulació.

I després, bé, jo crec que també un altre tema important de

negociació seria la Llei de Règim Especial. La Llei de Règim

Especial contempla ajudes en matèria de sanitat, en concret

crec recordar -està aquí, ho tenc escrit- que l’article 18 parla de

compensacions a la insularitat en matèria d’atenció sanitària;

vàrem constituir una comissió mixta el 19 de juliol del 2001,

vàrem presentar un document per a millora del finançament de

la sanitat amb el concepte d’insularitat, per tant cobrir la

totalitat de les despeses reals en les quals incorre un pacient i

el seu acompanyant quan es trasllada a un centre peninsular;

equiparar el nivell de dotació de recursos materials; millorar el

que pugui ser..., tot el que és oferta pública de serveis sanitaris

i equiparar-la a altres comunitats autònomes. Per tant això

també, no sé per què, es dóna per enterrat a una llei que, bé,

tendrà les seves mancances però que és una llei que és vigent,

llei estatal, i que òbviament oblida l’Administració de l’Estat.

Per tant jo crec que s’hauria de reprendre la negociació i

demanar la constitució de les comissions mixtes.

També s’ha de dir una altra cosa: que jo també crec que les

comunitats autònomes a vegades això els fa una certa alAlèrgia.

El nou sistema de finançament autonòmic posa en mans dels

governs autonòmics recursos tributaris per tal de millorar el

finançament, recursos tributaris que qui més qui manco ha

emprat. Ara veig que l’any que ve el Govern de les Illes

Balears augmenta un cent per cent l’impost d’acte jurídic

documentat; això, que si ho hagués fet jo hagués estat

considerat no sé què, perquè ja augmentar del 6 al 7 les

transmissions se’m va considerar per part del Grup

Parlamentari Popular, de la seva portaveu en aquells moments,

com un..., crec que va dir el conseller més perillós de la

democràcia, bé, idò, s’ha augmentat un cent per cent un impost

important, un impost que vostès si demà volen comprar un

habitatge i volen constituir una hipoteca, si l’hipoteca és de 20

milions de pessetes, avui pagaran 100.000 pessetes, però dia 1

de gener en pagaran 200.000. Per tant sí que hi ha instruments

de política financera que es poden utilitzar per tal de millorar

també el finançament de les competències transferides.

Per tant jo crec que sense renunciar a una anàlisi, no

intentant que fos molt densa, perquè és que a més ja han tengut

vostès oportunitat de sentir intervencions ben documentades

dels traspassos de competències, sí crec que la meva

intervenció ha d’acabar amb una reflexió, és a dir, amb una

reflexió que jo crec que sempre és bo ser reivindicatiu, crec que

és bo des d’un punt de vista d’una persona que creu en

l’articulació autonòmica del nostre país, però també hem

d’intentar defugir plantejaments demagògics, perquè hem de

recordar que tant la transferència de sanitat com la transferència

d’educació varen ser transferides per un govern del Partit

Popular. A partir d’aquí voler-se avui esqueixar les robes o les

vestidures -no sé si es pot dir en català- perquè és el gran

problema del forat financer, bé, escolta, qualque responsabilitat

tenen les persones que varen transferir i que varen provocar

aquest problema. 

Crec que hi ha un tema important, que és que a la darrera

convocatòria, o a la primera convocatòria d’aquesta reunió de

presidents autonòmics, el president del Govern es va

comprometre específicament a tractar el tema sanitari, i jo crec

que s’ha de tractar en profunditat, perquè estam parlant d’un

servei essencial, i podem fer tots els jocs florals que vulguem,

podem fer tot el victimisme que vulguem, però la realitat és que

la sanitat espanyola pública afortunadament té un prestigi i

dóna un servei sense cap dubte de primer ordre. Jo, sense..., no

agafi ningú com a cap tipus de comentari pejoratiu a la sanitat

privada, jo he estat en ocasions usuari de la sanitat privada i en

ocasions usuari de la sanitat pública, jo record fa molts d’anys

quan vaig tenir un accident una frase que em va quedar

gravada, en aquells moments, eh?, avui en dia també han

canviat molt les coses, però això era un poc amb la idea que la

sanitat pública és un servei molt ben valorat pels ciutadans, i la

frase que em va quedar gravada -jo tenia 11 anys, en aquells

moments-, vaig tenir un accident i em varen dir..., em varen

operar a una clínica privada i no va anar bé; no vol dir que fos

una mala atenció, però després vaig acabar a Son Dureta i -ho

record com si fos ahir- una persona va dir: “Quan un vol tenir

un fill se’n va a una clínica privada, però quan un vol arreglar-

se un problema seriós se’n va a Son Dureta”. Això ho dic més

que res perquè la sanitat pública espanyola té un prestigi jo crec

que molt ben guanyat. Si no anam amb molt d’esment en el



FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 15 / 17 de novembre del 2004 235

 

tema i en com evoluciona aquest servei ens podem trobar que

aquest prestigi automàticament desaparegui.

I a partir d’aquí qued a la seva disposició per contestar

qualsevol qüestió que vulguin plantejar. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mesquida. Procedeix ara la suspensió de

la sessió per un termini màxim de 45 minuts. Entén aquesta

presidència que podem continuar com és habitual, veritat? 

Bé, doncs, per tal de formular preguntes o observacions a

la intervenció del Sr. Mesquida, per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula, per un termini

màxim de 10 minuts, l’Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument, com solem

fer en aquests casos. Bé, saludar..., agrair la intervenció i

saludar el Sr. Mesquida; ens alegram de tornar-lo a veure per

aquesta sala, a pesar que avui en dia tengui responsabilitats a

un altre lloc, allí per Madrid, i normalment el que feim quan hi

ha diversos convidats és fer una sola intervenció d’agraïment,

perquè aquí venim a escoltar.

Únicament si volguéssim que ens donassin més detalls o

aclariments és quan faríem consultes. Jo crec que la intervenció

del Sr. Mesquida ha estat prou clara, veim que continua en

forma, la qual cosa ens alegra, i no tenim preguntes a fer, i

aprofitam, ja dic, si no haguéssim de fer preguntes concretes,

per agrair la intervenció dels que vendran a continuació i els

escoltarem a tots atentament. No tenim res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

PSM-Entesa Nacionalista i pel mateix termini de temps de 10

minuts té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. També molt breument, i en

primer lloc per agrair la presència del company i amic Sr.

Mesquida, maldament s’hagi passat a l’enemic.

(Rialles)

Dit cordialment. No, simplement li faré unes

puntualitzacions perquè quedin més clares i resumides en el

Diari de Sessions. Voldria que deixàs clara quina era la

quantitat en pessetes absolutes de l’any 2002 que corresponien

a les Illes Balears, fruit de l’increment pel nou sistema de

finançament, i la quantitat real que vàrem obtenir després de

l’aplicació de la regla de modulació.

Bé, i després una valoració, que ara ja ens han emplaçat a

presentar les conclusions, em pareix que les hem de tenir

presentades dia 29 d’aquest mes, i aleshores la feina que ens ha

encarregat el Parlament és determinar la quantia de l’increment

de les percepcions com a conseqüència del dèficit que tenim

per la finançació de la sanitat i l’educació. Naturalment avui el

dèficit acumulat estic d’acord que en part respon a unes

decisions polítiques que s’han pres; per tant les deixaríem a

part. Però després aquest dèficit es produeix per quatre

circumstàncies: una seria un dèficit històric en el moment de la

transferència, que aquest dèficit històric haurem de ser capaços

de calcular-lo en base a una comparació amb el que eren les

mitjanes a nivell d’estat en aquest moment; en educació, per

exemple, haurem de comparar el nombre de professors per

alumne, el nombre d’aules per alumne, i això ens donarà la

diferència, ens donarà el cost en infraestructures per equiparar-

nos a la mitjana, en personal i en despesa corrent per tenir

oberts aquests nous centres. Igualment en sanitat: haurem de

comparar mitjana de metges dins la sanitat pública per nombre

de 1.000 habitants, nombre de llits d’hospital, de centres

d’atenció primària, etc. Llavors aquí no és fàcil, però hauríem

de ser capaços de quantificar el cost d’aquestes infraestructures.

Segona qüestió. Aquí hauríem de tenir en compte

l’increment de la població, que també hem tengut una vertadera

explosió demogràfica que jo crec que era previsible, fins i tot

en el moment d’acceptar tant les competències d’educació com

de sanitat, i aquest aspecte és l’única cobertura legal que tenim

en aquest moment per reclamar un increment del finançament.

I després, finalment, hi ha la regla de modulació a la qual

vostè ha fet una alAlusió, que evidentment per anar cap a un

finançament per càpita igualitari l’hauríem d’eliminar. 

Curiosament, però, com deia, en aquest moment únicament

tenim cobertura legal per demanar un increment del

finançament per mor del creixement de la població, superior al

3% de la mitjana estatal, i això no és aplicable al conjunt, sinó

que només si segmentam per alguns trams és possible acollir-

mos a aquest increment de població, en alguns trams del

sistema educatiu, i jo he calculat que per aquest sistema

únicament podem obtenir -essent generosos- d’uns 20 a uns

30.000 milions -parlaré en pessetes- més del que tenim

actualment. Ara, és curiós que el conseller d’Hisenda actual ha

fet una reivindicació superior als 1.000 milions d’euros, i de fet

han fet aflorar el dèficit de sanitat i educació dins els

pressuposts per a l’any 2005 i parlam d’aquestes xifres, d’un

dèficit en educació i sanitat superior als 1.000 milions d’euros,

prop de 170.000 milions de pessetes. 

Aleshores això em fa ser profundament pessimista, perquè

si obtenim la supressió de la regla de modulació, cosa difícil,

i a més a més se’ns accepta l’increment de població, no ens

acostam ni de molt a aquestes xifres, bàsicament perquè, segons

la meva modesta opinió, allà on existeix el dèficit important és

en el dèficit històric; el dèficit històric és on tenim la mare de

tots els mals i crec que és tal vegada allà on hem treballat més

poc en el transcurs d’aquestes sessions i que aquests dies

haurem d’intentar fer-hi feina.

Li agrairia que si considera el meu plantejament equivocat

em corregeixi. Naturalment aquí no venim a fer polèmica amb

els convidats i no li replicaré; simplement m’agradaria que em

donàs la seva opinió, i una altra vegada moltes gràcies, i si des

de les altàries pot donar una mà a aquests pobres terrenals, li ho

agrairem.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Mesquida, igualment que

els meus companys en primer lloc donar-li les gràcies. És

importantíssima la seva aportació perquè uneix al coneixement

teòric una cosa que per a nosaltres és importantíssima, que és

haver tingut l’experiència d’haver rebut, que no negociat, i ens

ho ha deixat clar, almenys la transferència en sanitat.

A mi em sembla que el Sr. Sampol té tota la raó: en aquesta

comissió, almenys des que jo hi sóc, estam parlant molt de

l’origen dels problemes i dels problemes, i els hem quantificat

molt, però sí que manquem d’això mateix que deia el Sr.

Sampol, potser de falta de veure camins. Vostè ens n’ha obert

uns quants, que a mi em sembla que al resum que ha fet el Sr.

Sampol també hi eren, i crec que per aquí és per on hem d’anar.

M’ha agradat, ens ha agradat molt la seva intervenció,

també, perquè no solament ha deixat clar per què estem en

aquesta situació, com es van produir les coses, aquests

possibles camins de solució, aquestes premisses que s’ha de

resoldre en primer lloc per poder avançar, i després també

aquesta..., deixar constància que tots hem d’assumir les nostres

responsabilitats, el que hi érem, els partits que van acceptar

aquestes transferències, i els que les van posar de tal manera

que no era possible no acceptable.

I per això li donem moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Pel Grup Parlamentari Popular

intervé l’Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver per un temps màxim

de 10 minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Volem donar la benvinguda i les

gràcies al conseller Mesquida per la seva intervenció, i li vull

dir, Sr. Mesquida, que vostè ha dit aquí a la primera part de la

seva intervenció que va ser responsable directe de les

transferències. Vagi per endavant, idò, que el Partit Popular no

demanarem cap responsabilitat a ningú avui, ni mai, en aquesta

compareixença, perquè entenem que evidentment les decisions

que es prenen, les decisions polítiques, són legítimes, tant del

que pren la decisió de transferir com d’aquell que accepta les

transferències.

Evidentment aquestes transferències del quinquenni 97-

2001 es varen basar també en el cost efectiu i és cert que hi va

haver ja un dèficit -quant a l’educació, m’estic referint- a partir

del primer any, que dins aquest quinquenni hi va haver un

dèficit important. Però també és cert que dins la llei d’aquest

quinquenni hi havia el que s’anomenava la clàusula de garantia,

i aquesta clàusula de garantia, quan una comunitat no arribava

al 90% del cost de la finançació per càpita, havia de ser

compensada, i aquesta clàusula de garantia a la nostra

comunitat ens va suposar un anivellament de 51.000 milions de

pessetes. Aquesta clàusula de garantia després dins la llei del

2001 va desaparèixer, i ja que vostè va negociar jo sí que li

demanaria si em pot donar una explicació o el perquè va

desaparèixer aquesta clàusula de garantia que de qualque

manera, si no ens beneficiava, sí que venia a anivellar aquest

increment de població.

És cert també que dins aquestes decisions legítimes dels

governs autonòmics hi ha una sèrie de decisions que no vénen

transferides però que són legítimes, i això evidentment s’ha de

sufragar amb les transferències que vénen dins la despesa

general de la comunitat a la qual vostè ha fet referència, com

temes d’inversió, nous instituts, nous centres d’educació,

menjadors, horari escolar, escoletes... També llibres de text, i

una decisió important crec que també va ser l’homologació del

personal transferit, com també la gratuïtat del tram escolar a

partir dels 3 als 6 anys. 

I bé, decisions polítiques també va ser anteriorment, quan

governava el Partit Popular amb el Sr. Cañellas, que també es

varen fer els centres sanitaris, millor dit, sí, centres sanitaris, no

eren centres de salut, que també es varen fer sense tenir

despesa, perdó, sense tenir la competència.

És evident que en sanitat les coses canvien molt. La

transferència es fa el 2001. Vostè ja ha explicat com es va fer

aquesta transferència i on es varen donar aquests 30.000

milions de pessetes per a inversions, i on hi ha tota una sèrie de

mancances. Vostè ha fet referència, com una opinió personal

seva, que hagués estat millor tal vegada no firmar i no assumir

aquesta competència. Vostès cregueren que s’havia de firmar

l’assumpció de la competència i així ho feren, i va ser una

moderada satisfacció per part seva, com molt bé ha dit aquí,

que nosaltres acceptam, que no reclamam i per tant no li

demanam comptes, cap ni un.  Però ara crec, Sr. Mesquida, que

tenim, idò, la possibilitat de rectificar, ja que la mateixa llei -

com vostè ha recordat i ha dit aquí- del 2001, la Llei 21, diu en

el seu articulat que hi ha possibilitat de l’assignació

d’anivellament perquè la població ha tengut un increment de

més de 3 punts per damunt la mitjana de l’Estat espanyol. Per

tant si ara tenim aquesta possibilitat i vostè creu que el Govern

del PSOE, al qual vostè pertany i jo ja li vaig donar

l’enhorabona pel seu nomenament, idò esper que..., almanco jo

desitj que aquesta opinió i aquest sentiment seu es pugui fer

realitat. 

No estam parlant d’una revisió del sistema, en aquesta

comissió no permanent, sinó que estam parlant de la revisió de

la transferència. Però de la revisió del sistema també n’hem

parlat i també en podríem parlar.

Jo no intervendré, no seré més llarg, Sr. Mesquida, en la

meva exposició, però sí només una puntualització. Miri, el

Partit Popular no és que protestem, sinó que el Partit Popular

ja en el debat de la comunitat anterior a les eleccions generals

el president Matas va anunciar que després de les eleccions

generals, fos quin fos el govern que sortís de les urnes a

Madrid, ell plantejaria la revisió d’aquestes dues dotacions,
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aquestes dues transferències, com és la transferència que ens

ocupa en aquesta comissió, la d’educació i la de salut. Per tant

és una reivindicació crec que molt legítima i per això som aquí,

per escoltar tots els suggeriments, totes les indicacions dels

compareixents, i entre tots mirar de poder rectificar. Jo crec

que entre tots hem d’aprendre els errors, les mancances que

s’ha pogut produir i entre tots poder treure una revisió i un

sistema de finançació el més adient possible per a la nostra

comunitat.

Jo només li voldria fer una pregunta, m’agradaria conèixer

la seva opinió al respecte: tots aquests sistemes de finançament

que hi ha hagut a l’Estat espanyol, tots s’han basat en el cost

efectiu i, clar, també n’ha fet referència el Sr. Sampol; aquí ens

trobam amb un dèficit històric, que si hi ha poca infraestructura

evidentment també hi ha poca despesa per al manteniment

d’aquesta infraestructura, i ja es diu que a ca magre tot són

puces, misèria fa misèria i doblers fan doblers. Jo li deman, idò,

a veure si creu vostè que el sistema basat en el cost efectiu ens

ha estat perjudicial per a la nostra comunitat autònoma i a veure

si seria aconsellable canviar aquest sistema de finançació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per tal de respondre les

preguntes o les observacions dels senyors diputats té la paraula

el Sr. Joan Mesquida.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS

DURANT LA V LEGISLATURA (Joan Mesquida i Ferrando):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, a les intervencions del

representant d’Esquerra Unida i de la representant del Grup

Socialista, idò agrair les seves paraules amables. Al Sr. Sampol

també li vull dir que, bé, no m’he passat a l’enemic, i si vostè

considera que això és l’enemic no hi haurà cap problema

perquè no tendrem cap batalla ni tendrem cap conflicte, i jo

crec que amb la responsabilitat que jo tenc ara quasi millor que

no m’hagin de necessitar massa. Si m’han de necessitar voldrà

dir que tenim qualque crisi militar que convendria no tenir; per

tant... 

En definitiva, jo li parlava del tema dels números que hi

havia aproximadament, li parl en xifres grosses. La millora del

finançament va estar al voltant d’aquests 15.000 milions de

pessetes, i la regla de modulació va suposar aproximadament

un 50%. Jo el que sí he vist, i crec que són exagerades, les

xifres que s’han donat per part del Govern de les Illes Balears

actuals del dèficit, per exemple, en sanitat. Jo crec que s’ha

carregat les tintes, perquè si..., vostè parlava crec que de 1.000

milions d’euros el dèficit de les dues competències; no fa molt

vaig veure un estudi fet per uns catedràtics d’universitat que

havia patrocinat Comissions Obreres i crec recordar que això

podria suposar el 25% del que ells xifraven el dèficit de tota

Espanya. Per tant ni crec que aquell fos del tot precís ni les

quantitats siguin tampoc les adequades.

Per tant, clar, a l’hora d’analitzar quin ha de ser el

plantejament del dèficit, idò jo record o a mi em venia al cap el

que vàrem..., si recorda vostè totes les intervencions que hi va

haver en matèria de dèficit fiscals. No ens vàrem posar d’acord

ningú en quin era el dèficit fiscal. Per què?, perquè el primer

que hem de definir no és començar pel final, sinó que hem de

començar per la metodologia, i en aquest cas hem de fer tres

quarts del mateix: hem de veure quin era el cost efectiu. És cert

el que diu el Sr. Oliver que té mancances aquest sistema, però

possiblement sigui el més objectiu: analitzar què es gasta avui

l’Estat, per exemple, en la gestió del parc nacional de Cabrera.

Això és perfectament objectivable, es pot veure el que s’hi ha

gastat els darrers 10 anys; ho dic perquè el conseller Jaume

Font parlava de “si viene bien dotada”; és molt bo de fer,

Cabrera són quatre coses. Per tant veim el que es gastava, veim

quina és l’evolució de futur, i a partir d’aquí deixam aclarida

una sèrie de cauteles com puguin ser els increments de població

que puguin modular les quantitats, però és important no agafar

i dir: “Amb quina quantitat em varen transferir sanitat? 100.000

milions de pessetes. Què em gast avui? 200.000. Dèficit

100.000". No, no perquè això no és fer les coses amb rigor.

Per tant s’ha de fer una anàlisi -crec que ho explicava molt

bé el Sr. Sampol- d’infraestructures, d’increment de població,

comparar, i aquí és allò important, el primer any, any 1 de la

transferència -això és bàsic- quina era la mitjana de despesa per

habitant l’any 99 a Extremadura en despesa educativa, l’any

2002 a les comunitats autònomes; això és bàsic. Totes les

ràtios, per tant, a partir de l’any inici de la competència, això

ens donarà... A partir d’aquí després hem de començar una

labor d’esporgar el que puguin ser decisions preses des de la

legitimitat del mateix govern. Per tant si nosaltres hem decidit

que hi hagi una escolarització de 0 a 3 anys, bé, idò és una

millora del servei, però això no té per què anar a dèficit a

reivindicar a l’Estat. Per tant la mitjana estatal de l’any inicial

és molt important.

Després deia el Sr. Oliver, a mi sí que m’agradaria deixar-

ho clar perquè no és..., clar, el que ha dit vostè que jo havia dit

no és el que jo he dit. És a dir, jo he dit clarament: ningú no

trobarà una referència meva que digui que vaig estar content

pel traspàs de la competència de sanitat. Mai no vaig parlar de

com havia vengut la transferència, des del punt de vista

econòmic, de la sanitat, mai. Per tant això de “demani-ho al seu

conseller que estava molt content” no ho trobarà enlloc. El que

sí trobarà va ser no per la competència de sanitat, per les

transferències, pel sistema de finançament autonòmic, que vaig

dir “moderada satisfacció”. Jo sempre..., és molt difícil agafar-

me amb una cosa que hagi dit que després sigui diferent, és

difícil, i a més li diré una altra cosa, no sé si és mèrit o demèrit:

jo el que pens avui políticament estant a l’administració central

ho pensava exactament igual estant a l’Administració

autonòmica. Exemple: si jo pensava que les comunitats

autònomes havien de participar en la gestió de l’entitat pública

Aeroports Espanyols AENA, ara que som membre del consell

d’administració d’AENA defens dins el consell d’administració

que les comunitats autònomes han de participar. Hi ha gent que

ha patit aquesta esquizofrènia; jo no l’he patida. 

Per tant continuu pensant que sí hi ha marge de negociació.

Jo no dic avui que no s’havia d’haver agafat la transferència i

que no s’havia d’haver firmat el sistema de finançament, jo no

he dit això; jo he dit que si jo hagués tengut capacitat per saber

que un any i mig després, o dos anys, hi hauria un altre govern

amb el que jo interpret una altra sensibilitat, jo -si hagués

tengut aquesta capacitat de predicció- hagués recomanat no
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firmar dient: “Aguantarem dos anys i després millorarem el

finançament perquè entrarem en una negociació bilateral que és

impossible d’aconseguir”, perquè el que no conegui com

funciona el Consell de Política Fiscal i Financera pot pensar

que un va allà i diu: “Bé, és que jo reivindic que tenim molt de

dèficit fiscal i que ens han de donar més doblers”, i què pensen

que diuen el d’Extremadura, el de Múrcia, el de Cantàbria?

Clar. I quan tu dius: “és que jo tenc molta població”, bé, “és

que jo tenc molta dispersió territorial”, Galícia diu: “és que jo

tenc dispersió territorial, i això em suposa un cost superior de

prestació de serveis”; “és que jo tenc més alumnes”, i et diuen

que, bé, efectivament pot suposar un cost que has de construir

qualque infraestructura, però també necessit un professors per

a dos alumnes o necessit un professor per a 25 alumnes. Per

tant aquelles comunitats que havien perdut població varen

posar el crit al cel quan es va plantejar que millorassin el

finançament les que havien incrementat població. Per tant es va

arribar a l’acord que ningú no havia de perdre finançament.

A posta li dic que si jo hagués tengut aquesta capacitat per

saber que hi hauria hagut aquesta possibilitat d’una negociació

bilateral, que no s’accepta a ningú perquè no existeix, però si

s’hagués acceptat amb aquestes circumstància clar que... Ara,

òbviament, clar que som responsable. Jo crec que la negociació

del sistema de finançament autonòmic va ser absolutament

transparent, vaig informar el portaveu del Grup Parlamentari

Popular, crec recordar que a la intervenció que va fer el

portaveu va felicitar la negociació que s’havia duit a terme, i

modestament crec que el posicionament de Balears va ser el

posicionament estrella dins el sistema de finançament, perquè

si ho recorden vostès, previ a la negociació, tothom parlava del

model Zaplana, de la cistella d’imposts, i nosaltres vàrem dur

un plantejament innovador, i era no parlar de cistella d’imposts,

perquè en definitiva això és com es repartiran els doblers, els

doblers vostès saben que es poden repartir via transferència de

l’Estat o via imposts cedits de l’Estat; si ens fixam a discutir si

jo vull un 20% d’IVA o d’impost de societats, no millorarem

la quantitat a transferir. Per tant nosaltres vàrem encunyar un

terme que era “parlem del quantum a transferir”; això és

l’important, no com ens ho han de donar. És a dir, si ens han de

donar 100.000 milions de pessetes a mi m’és igual si m’ho

donen en transferències o m’ho donen en imposts; a mi el que

m’interessa és que aquests 100.000 milions es converteixin en

150, i després ja discutirem, i això va ser la nostra principal via

d’argumentació, independent de després plantejar allò de

l’equiparació de la població a altres comunitats autònomes.

Per tant sí que vaig expressar, i continuu expressant avui,

una moderada satisfacció, i he reconegut aquí que el Partit

Popular va fer un esforç econòmic, perquè sense cap dubte el

nou sistema de finançament va suposar un increment de

despesa, va fer un esforç econòmic per incrementar el

finançament autonòmic conjunt.

Vostè em parlava del tema de la clàusula de garantia. Miri,

els sistemes anteriors de finançament tenien sistemes de

garantia que permetien, que venien a funcionar com una

espècie de xarxa, però això, des del punt de vista jo quasi li

diria d’una certa sobirania de les comunitats autònomes, no

tenia sentit. Escolti, deixi’m volar tot solar, no em posi una

xarxa, jo vull ser corresponsable. Per tant, si van les coses bé,

escolta, jo milloraré molt; si no, idò és un poc el plantejament

de plantejar una xarxa..., això ho va plantejar el ministre

d’Hisenda, va dir “no, no, per què una xarxa?”, no, xarxa de

ningú. Per tant no hi haurà aquestes clàusules de garantia. 

També es va eliminar una altra cosa: òbviament l’Estat

negociava i per tant s’havien de cedir coses. A nosaltres, a mi

m’interessava que el sistema havia de continuar essent

quinquennal, cada cinc anys ens asseiem, revisam, i en funció

d’això prenem decisions. La posició del govern central va ser

no, el sistema de finançament ja deixa de ser quinquennal i

automàticament no té termini, amb la qual cosa hem perdut una

possibilitat, totes les comunitats autònomes, del 2002-2008

pràcticament tornar-nos a asseure per veure quina ha estat

l’evolució. Home, jo crec que va ser d’una certa habilitat per

part del ministre d’Hisenda; si jo som ministre d’Hisenda per

a mi és un maldecap cada cinc anys haver d’asseure’m amb 17

comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes a obrir tot el

finançament autonòmic. Per tant òbviament es varen cedir

aspectes que interessaven l’Administració de l’Estat per

aconseguir altres plantejaments que milloraven el finançament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per part dels grups parlamentaris

que vulguin fer ús del torn de rèplica... Esquerra Unida no en

farà, PSM-Entesa Nacionalista tampoc; Partit Popular...

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sí, només un minut perquè no

m’agradaria que aquí s’haguessin malinterpretat les meves

paraules. Jo, Sr. Mesquina, no li he retret en cap moment res en

absolut, ni li he recriminat que vostè hagués firmat o no hagués

firmat, en absolut. Miri, jo el que li he vengut a dir és que vostè

va dir, i ho he entès, ho ha repetit ara, que si hagués pogut

endevinar que havia de venir un govern del PSOE no hagués

firmat aquesta transferència en el sentit que ha vengut a dir que

amb el Partit Socialista a Madrid s’hagués negociat millor

aquesta transferència, i jo he dit que en aquests moments ara hi

som a temps, que si ara tenim un govern del PSOE a Madrid

supòs que serà més receptiu a poder renegociar aquest

finançament d’aquesta transferència. Això és el que he dit, no

res més.

I quant a la seva satisfacció moderada, que ho ha dit, només

m’he referit a això, no he dit res més, és a dir, que amb això,

Sr. Mesquida, no ens hem de muntar cap debat perquè realment

no és això. 

Allò de la clàusula de garantia ho he entès però, miri,

m’agradaria -no m’ho ha respost, no sé si és que s’ha oblidat-

allò del cost efectiu, allò del sistema basat en el cost efectiu si

ens perjudica o no a la nostra comunitat i si seria millor, en la

seva opinió, com és natural, a títol personal, modificar el

sistema de finançament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per torn de contrarèplica té la

paraula el Sr. Mesquida per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DURANT LA V LEGISLATURA (Joan Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, jo el que li he dit és que

la negociació bilateral avui seria possible, cosa impensable per

a una comunitat autònoma; és a dir, si nosaltres no haguéssim

firmat el sistema de finançament, no haguéssim assumit la

sanitat, avui negociaríem bilateralment. Jo no podia preveure

un canvi de govern. Òbviament, no haver-se produït el canvi de

govern, això estam dins el món de les idees, dins el món del

que cada un pensi, i vostè pot pensar “et farien passar pel tub”,

jo crec que no perquè ens haguéssim sumat amb Andalusia,

haguéssim entrat dins el carro de la negociació, a Andalusia li

paguen el deute històric i a nosaltres ens haguessin pagat

possiblement amb una millora important. A partir d’aquí,

evidentment, això es pot posar en dubte. Jo tenc aquesta

percepció absolutament subjectiva.

Allò del cost efectiu, és un sistema de valoració. Jo no crec

que sigui dolent, per tant... Crec que ens perjudiquen molt més

altres sistemes com són les assignacions dels fons europeus. Jo

me’n record que això ho vaig plantejar al -en aquells moments-

comissari d’assumptes econòmics el Sr. Solbes, que era el tema

de Balears quedar exclòs pel simple fet de superar el 75% de

renda mitjana comunitària. Per què? Què a té a veure la renda

per càpita amb les infraestructures? No té res a veure. Per tant

el cost efectiu jo crec que és una metodologia de càlcul fiable;

òbviament s’han d’incloure moltes altres coses que no estan

contemplades en el cost efectiu, com li deia aquestes

evolucions demogràfiques, després temes relacionats amb

infraestructures, però bé, jo crec que és una metodologia que no

té per què deixar-se de banda.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mesquida, i amb aquesta intervenció

donam per tancada la primera compareixença de la tarda

d’avui. Tornam a reiterar l’agraïment al Sr. Mesquida per haver

assistit a aquesta comissió.

I passarem a la segona compareixença i intervenció de la

tarda d’avui, a càrrec del Sr. Guillem López i Casasnovas,

catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Pompeu

Fabra, a qui aquesta presència demana que ocupi el seu lloc en

aquesta mesa.

Bé, té la paraula el Sr. Guillem López i Casasnovas per fer

l’exposició oral.

EL SR. CATEDRÀTIC D’ECONOMIA APLICADA DE

LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (Guillem López i

Casasnovas):

Sr. President, senyories, honorat que hagin pensat en la

meva persona per ajudar a aclarir un poc els problemes del

finançament sanitari de la nostra comunitat. Podria dir que la

part de diagnòstic de la situació està prescrit i publicat en el

darrer informe que ha fet Sa Nostra, aquesta memòria anual

2003, i després comentar que he fet un treball de prognosi que

hem fet al centre de recerca en economia i salut de la

Universitat Pompeu Fabra per encàrrec de la Conselleria

d’Economia i Hisenda i que suposo que són documents per

poder encara aclarir molt més i donar contingut quantitatiu,

empíric, a algunes de les afirmacions que faré avui capvespre,

i que per mor del temps òbviament els demanaré que em facin

el in dubio pro reo, si alguna cosa la dic massa estereotipada

facin el favor de pensar que quan ho dic hi ha quelcom més que

les presses per acabar prest.

A veure, jo m’he mirat el tema de la sanitat balear des d’un

punt de vista d’estoc, de capital, i des d’un punt de vista de

finançament de despesa corrent. Les dues coses donen un

diagnòstic molt similar. Quan a estoc de capital públic en el

sector sanitari estam aproximadament un 18% per davall de la

mitjana estatal, un 18%. Aquests estudis no me’ls he inventat,

són de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques,

l’IVIE, i estan a disposició de tot aquell que es vulgui apropar

a aquest tema, publicats per Fundación BBVA. Pel que fa al

finançament de la despesa corrent estam aproximadament,

novament, diria, novament perquè ja hi estàvem abans que es

produís la Llei 21, de juliol del 2001, estam novament al

voltant d’un 16% per davall de la mitjana del conjunt de l’Estat

espanyol. Si volen puc afinar un poquet més la xifra, perquè el

16% pel que fa a població no distingeix per la piràmide

demogràfica; si féssim l’ajust demogràfic, el mateix ajust que

fa el finançament autonòmic actual, la desviació no seria tan

gran, seria d’un 10%, perquè com tots vostès saben la nostra

piràmide demogràfica està més rejovenida que la mitjana del

conjunt de l’Estat, en bona part amb raó de la immigració que

tenim nosaltres i no tenen altres comunitats de l’Estat espanyol.

Llavors no em sembla apropiat entrar, si no m’ho demanen,

en allò que podria haver estat i no és, el passat passat està, però

comprenc molt bé la situació de pensar que amb l’acord fet a

corre cuita a finals de desembre del 2001 i amb la coerció que

suposava que si no acceptaves l’acord de finançament sanitari

no podies integrar-te dintre de l’acord de finançament general,

que açò és una de les coses de lletra petita que convé recordar

i ho repetiré, si no s’acceptava l’acord en matèria de

finançament sanitari no es podia acceptar l’acord de

finançament general. Jo comprenc que algunes comunitats

autònomes hagin pogut fer (...) en el seu moment i hagin dit “el

que no em donen per sanitat del que pens que és el que em

correspon per ics criteris, m’ho donen pel finançament general,

faig un tancament i ho dono per bo”, i així totes les comunitats

autònomes van aprovar un sistema que, recordem, és un sistema

de consens i que té voluntat de permanència no subjecte, per

tant, en principi, a reformes espasmòdiques, com entre altres

coses pens que hi ha en aquests moments sobre la taula. El

sembla que el sistema no l’hem tingut prou en funcionament, no

l’hem analitzat prou encara com per enterrar-lo d’una manera

tan ràpida. Tot i que hi ha ajustos que es poden fer, eh?, i els

comentaré en un moment.

Per tant em pos en situació de qui fos el responsable dels

traspassos en aquest moment, amb aquest (...) entre

finançament sanitari i finançament autonòmic, i després amb

l’alegria pressupostària que suposa passar d’una indigència

absoluta a una misèria relativa. En el moment que es fa l’acord
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arriben més doblers, hi ha un poc de respir respecte del que és

la situació inicial. Clar, reps més doblers en termes absoluts; en

termes relatius, com s’ha demostrat, al cap de dos anys estàs

igual que allà on estaves, perquè si tothom creix, encara que

creixin en la mateixa proporció que tu, però si tothom creix els

teus valors absoluts relativitzats et deixen en el mateix lloc que

estaves, i la xifra és bastant similar, i si abans de les

transferències estàvem un 16, un 18% per davall de la mitjana,

en aquests moments després del nou sistema de finançament hi

continuam estant. 

Deixin-me també dir una cosa perquè els que estam a la

universitat a vegades ens ho callam a conveniència. La

descentralització es justifica amb la diversitat; tots aquells que

es queixen que la descentralització ha introduït desigualtats en

la despesa sanitària per càpita estan negant l’argument principal

de la descentralització; la descentralització té a veure amb la

diversitat, i la descentralització es justifica per la força

innovadora, que permet que una comunitat autònoma pugui

tenir competències pròpies en una matèria. Per tant si una

comunitat autònoma ha de fer el mateix que feia l’INSALUD

Gestión Directa després d’haver-li transferit la competència,

per això no cal crear un departament i una conselleria, açò seria

una delegació de l’INSALUD, que com sabem hi havia abans.

Per tant descentralització està lligada a capacitat d’innovació

i està lligada a diferències. Per tant, a partir d’aquí, els

demanaria que no fessin molt de cas a tot aquest enrenou que

hi ha sobre que la descentralització sanitària està trencant la

cohesió social, perquè açò quan ho mires de prop, més enllà de

les anècdotes de quatre coses de bucodental, de pròtesis i de

canvi de sexe entre alguna comunitat, tota la resta són cacauets.

També els he de dir una cosa que puc documentar amb

dades. A la mesura per mirar les diferències en el finançament

per càpita d’una comunitat autònoma l’anomenam

estadísticament “coeficient de variació”, que és una ràtio entre

la desviació típica i la mitjana, és una manera de veure com de

dispersa és la finançació que reben les comunitats. Clar, i aquí

passa una cosa molt curiosa que també se n’ha de ser conscient:

quan l’INSALUD Gestión Directa actua com un tot consolida

tot el finançament; el que no dóna a Balears ho està donant de

més a Madrid, o a Cantàbria, o a Astúries; no es veu, la mitja

d’INSALUD Gestión Directa amaga una dispersió molt gran

que quan es trenca, quan es posa damunt la taula, es fa el cost

efectiu i es vincula el finançament a 1 de gener del 2002, es

transparenta, surt. És a causa de la descentralització? No per

culpa de la descentralització ha augmentat la diferència, sinó

que ara la sabem i abans no la teníem. Per tant la

descentralització en aquest sentit quan romp la caixa de

l’INSALUD i posa en evidència les desviacions que abans no

es veien perquè l’INSALUD Gestión Directa les consolidava,

sabem més coses de les desigualtats de les dispersions, però la

descentralització en si mateixa en aquestes deu comunitats

autònomes no ha generat cap problema, simplement ha generat

el benefici democràtic que ara sapiguem definitivament i no a

través d’estudis indirectes quin és el finançament que rep cada

comunitat, i a partir d’aquí és obvi que quan les diferències es

llegeixen en lectura política des dels parlaments autonòmics

quan hi ha competències transferides comença a haver-hi un

procés d’emulació: sempre mires el que està millor, i sobre

aquesta base fas créixer la teva despesa sanitària. 

Per tant el que tenim ara, que és una forta empenta de la

despesa sanitària a causa de la descentralització, respon a dos

factors que repetiré: primer, ara ho sabem i abans no; i segon,

les diferències es llegeixen políticament i hi ha unes ganes

d’emular les millors pràctiques, gastar com el que més. 

I aquí òbviament ja la prognosi és el que queda obert en

aquest terreny, que és com feim front a aquesta aspiració de

gastar més, i ho hem de fer d’una manera innovadora, acceptant

les diferències, acceptant mecanismes de finançament diversos,

que van des de recàrrecs a copagaments a preus públics, perquè

-repetesc- el creixement de despesa sanitària que tenen totes les

comunitats autònomes, si les posam una rere l’altra i tocam a la

porta del ministre Solbes el més probable és que diguin que el

sistema és insostenible i que no hi ha diners. 

Per tant tocarà també, a part de reinvindicar un millor

finançament, fer un poc els deures a casa nostra: gastar millor,

record que aquí els increments salarials que han rebut en part

els nostres professionals han arribat, després de les

transferències, a representar en tres anys un 42% a canvi de res,

pel que jo he pogut mirar en els acords formulats amb els

sindicats, a canvi de res; a altres comunitats se’ls ha exigit una

millor dedicació, una millor productivitat. Per tant hem de fer

feina a casa nostra, hem d’endreçar un poc la despesa, i si toca

posar els cèntims de la metzina o algunes altres coses que

puguin semblar apropiades per ajudar a sufragar la diferència

entre el finançament i la despesa.

Açò no vol dir que el finançament que tinguem ara sigui

just, eh?; ho he dit al començament, és molt mal de justificar

que tenguin un 16% de finançament per davall de la mitjana

proporcional. Algú podria dir que tot el que no arriba a través

de capital públic, estoc, o de finançament de despesa corrent la

societat civil s’espavila i de les aportacions que es fan en

primes es cobreixen a través d’assegurança complementària; les

Illes afortunadament tenen una assegurança complementària

important, però açò jo hauria de ser una condemna perquè amb

aquest llast continuàs el finançament sanitari, donant per fet

que aquí, com que, entre cometes, són rics i ens ho podem

pagar, l’assegurança complementària hauria d’estar a l’ordre

del dia. Dic açò perquè feim la falAlàcia dels valors mitjans: les

Illes, una comunitat en termes mitjans rica, quan l’estoc de

capital públic està per davall del que és la població qui pateix

són les cues de la distribució, és la gent més pobra, la gent que

té menys capacitat per complementar el que no li dóna el sector

públic finançant-s’ho privadament. Per tant darrera la falAlàcia

de nivells mitjans no podem acceptar com a societat

desenvolupada que tot el que no dóna el sector públic ens ho

haguem de finançar privadament, perquè aquí, encara que en

termes mitjans les Illes afortunadament s’ho poden pagar, hi ha

bosses de pobresa que no s’ho poden pagar i són els que més

pateixen.

Hi ha un altre argument, per suposat: demanar que hi hagi

un esforç de peatge complementari, que et paguis privadament

algunes formes d’assegurança complementària d’una manera

més coercitiva pel fet que el sector públic doni molt baixos

serveis és una cosa mala d’acceptar, entenc jo, a una comunitat

que té un dèficit fiscal de la quantia que té la nostra comunitat.

Per tant dir a la població que, després del que paga, a l’hora de

finançar-li els serveis no arribam ni a allò que ens correspon
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per població, entenc que políticament és una recepta que té

molt mala venda.

Per tant, en quines línies podríem millorar el nostre

finançament? Jo intentaré aquí ser del tot positiu i donar

algunes idees de coses que em semblen que es poden

fonamentar sense que ens caigui la cara de vergonya i altres que

són més dubtoses, posem-ho d’aquesta manera. En general, que

haguem integrat la sanitat amb la resta de finançament

autònoma, a mi em sembla que ha estat molt bona idea, ha estat

molt bona idea perquè permet fer compensacions entre

diferents serveis públics i prioritzar millor el que és la despesa

social. Per tant el que no tenim més de despesa, suposadament,

perquè tenim una població menys envellida que la mitjana, ho

tenim més com a necessitat d’educació, perquè si tens poques

-relativament- persones grans, tens relativament més població

en edat escolar. Les dues coses es compensen. 

La integració, per tant, consider que és una cosa apropiada,

i lligar també el finançament de la sanitat i dels serveis socials

al que és l’evolució de les cistelles fiscals; açò també és una

cosa bona perquè l’alternativa a açò -recordin sinó vostès- era

que la despesa sanitària s’havia de lluitar aïlladament, any rere

any, o cada quatre anys, pidolant -amb perdó- entre les

conselleries o els ministeris de Sanitat i d’Hisenda, i Hisenda

acabava autoritzant una xifra a Sanitat, i en el Ministeri de

Sanitat es reunien els consellers, i es discutien entre ells per

veure quina part del pastís arrambaven, i açò des d’un punt de

vista de descentralització fiscal crec que repartir una

transferència d’una manera discrecional com el que es feia em

sembla que té molt malament els cànons del que hauria de ser

un incipient federalisme fiscal. Per tant aquesta idea que

integrant la despesa feim compensacions i lligam el

finançament al que sigui l’evolució de les cistelles fiscals em

sembla un avenç sense cap mena de discussió, des del punt de

vista almenys teòric.

On pot fallar relativament el sistema? Que són coses, el que

diré ara, millorables i són de llei d’acompanyament, no cal ni

una gran disquisició en el Consell Interterritorial de Sanitat, ni

cal reformar la Llei general de sanitat, ni la LOFCA, ni res de

tot això. El primer tema és el de la població. La població, i açò

és una cosa que ens afecta a les Illes en particular, està mal

resolta en el sistema de finançament autonòmic actual des d’un

punt de vista estàtic i dinàmic. El component estàtic és el

següent: ens compten, en el millor dels casos, poblacions

censades; a tots aquells llocs on hi ha molta població de fet, ja

sigui per turisme o per immigració sense papers, la diferència

entre població de dret i població de fet és molt gran, no

descobresc res nou aquí. 

El sistema d’integració de despeses i lligams a la cistella

d’impostos tenia una espècie de placebo per a aquesta queixa,

perquè deien, efectivament es deia que tot el que no et

reconeixen per població de fet, perquè és molt mala de

comptar, diguem-ho clarament, encara que hi hagi estudis que

intentin aproximar el que és la població flotant dintre de la

total, perquè clar, la població flotant després l’has de

periodificar al llarg de l’any, has de saber quins consum

sanitaris fan, cosa que no tenim estadística apropiada per

considerar-ho, llavors, com que açò no t’ho comptaven bé

deien: “tingueu en compte que en la mesura que participau en

el 35% de l’IVA, de l’impost sobre el valor afegit, aquí sí que

teniu reconegut el fet de tenir un consum efectiu més alt,

perquè la població de fet és més gran”. Per tant, amb les quotes

de consum que serveixen per territorialitzar l’impost sobre el

valor afegit, que tu tenguin més població, legal, ilAlegal,

censada o no censada, és igual, perquè en la mesura que recull

en xifres de consum açò fa participar amb més recursos,

d’acord?

Bé, aquí hi ha un tema que en el seu dia vaig comentar amb

la directora general de la Conselleria d’Economia i Hisenda

que em sembla que està mal resolt i que, com deia, és un canvi

menor a les lleis d’acompanyament pressupostari perquè, clar,

la territorialització de l’IVA es fa amb un coeficient que cada

any dóna l’INE, l’Institut Nacional d’Estadística, i açò és el que

hi ha a l’acord de finançament: “Cada any l’Institut Nacional

d’Estadística donarà les xifres de consum relatiu de cada

comunitat autònoma”. Quan açò m’ho vaig mirar de prop, i

m’agradaria que algú em desmentís si açò no fos cert, resulta

que l’INE utilitza com indicador de consum l’enquesta de

pressuposts familiars, per tant, està considerant el consum final

tan de residents com no residents, açò és cert, però que es

produeix només a les llars, d’acord? Tot el consum de no

residents que es produeix fora de les llars, entrevistades,

enquestades, a les enquestes de pressuposts familiars no es

compta.

Quan repartim un pastís, si açò és un biaix i el biaix és el

mateix per a tots no hi ha problema, però quan tens una

comunitat que té més biaix que una altra, nosaltres som un

d’aquests casos, en sortim perjudicats. O sigui, si tu computes

el consum relatiu i ho fas a través de les llars, per molt que

computis les llars de residents com de no residents estàs deixant

fora els consums fora de llar que fan els no residents i açò és

una cosa que afecta també a un altre comunitat com és

Catalunya o València i me consta que almenys a Catalunya

s’estava mirant. En la part, repetesc, estàtica del que no te

donen per població de fet, indirectament t’ho haurien d’estar

donant a través de la imputació de l’IVA a la pràctica no s’està

fent bé. L’indicador que s’està fent servir no me sembla prou

sensible a allò que és el consum fora de llars que fan els no

residents i aquest biaix és diferent, com poden pensar per a les

illes, d’altres comunitats.

I tampoc està ben resolt el tema de la població des d’un

punt de vista dinàmic perquè la clàusula que hi ha de

salvaguarda està fixada en creixements per a la comunitat de

referència, 3 punts per damunt de la mitjana de l’Estat. O sigui,

perquè tenguis dret a una revisió de la clàusula aquesta de

salvaguarda per creixement demogràfic és de créixer any rera

any 3 punts per damunt de la mitjana de l’Estat. En els càlculs

demogràfics açò seria un condició lleonina, és molt difícil

créixer 3 punts per damunt de..., d’un any per l’altre.

Creixements demogràfics per molta taxa vegetativa que es

millori d’any en any, per molta immigració que tenguis, el

diferencial que sigui d’aquesta magnitud és molt elevat. Per

exemple a les illes, que m’ho vaig mirar l’altre dia, l’any 2002

va ser l’any màxim de creixement respecte del 2001, vàrem

créixer 4,36%, moltíssim. Però clar, la mitjana de l’Estat de

creixement el mateix any va ser 1,75%, per tant, ens varen

faltar 39 centèsimes per accedir a aquesta clàusula de revisió.

Açò és l’any que hi hem estat més prop per dir-ho així. I
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demogràficament, òbviament, no és d’esperar que tu puguis

mantenir un diferencial d’un 3% respecte d’uns creixements

mitjans, que com sabem amb els fenòmens migratoris són alts

a nivell mig per al conjunt de l’Estat. Per baixar aquests tres

punts de diferencial a un punt i mig o dos punts crec que seria

una mesura relativament fàcil, com deia de Llei

d’acompanyament i podríem donar un poc més d’aire al nou

sistema de finançament.

Fora d’aquest marc hi ha coses que també es podrien anar

finant, millorar la manera en què computam desplaçats, en el

fons de cohesió açò s’haurà mirat des del Servei Balear de

Salut. Però bé, ara diré que són cacauets, són 3 milions d’euros,

possiblement res són cacauets, any en any. Però açò no ens

ressol el forat que sembla ser per allò que he pogut mirar té la

sanitat balear. Fora dels arguments aquests que són de ajuste

fino, de població, de comptar millor els desplaçats, fora d’açò

després ja tenim un poc barra lliure d’opinió política. Per

exemple, no està en el finançament però es podria introduir i si

s’introduís òbviament s’hauria de fer un nou model de

finançament, el reconeixement de què 1 euro no compra el

mateix sobre la geografia, 1 euro a les illes compra un 6 o un

7% menys que la mitjana de l’Estat. Per tant, si se vol igualar

els recursos per càpita de veritat, en termes reals, quan a l’Estat

hi poses 1 euro en termes mitjans a les illes hi hauries de posar

1 euro i 7 cèntims, 7 cèntims semblen poc però multiplicant per

tots els doblers que estam manejant és molta quantitat.

Però perquè no ens facem molta ilAlusió sobre aquest tema,

la podríem argumentar i justificar bé, també els he d’avisar

d’una cosa, que el dia que hi hagi un ajust per als diferents

poder de compra que té sobre la geografia les pensions, les

retribucions mèdiques, etcètera, hi ha la possibilitat de què les

corporacions afectades aixequin el braç i demanin que els seus

salaris s’incrementin en la mateixa quantia. De manera que allò

que has centrat més de finançament estàs abocat a treure-ho des

d’un punt de vista de despesa. Si estàs abocat a treure-ho des

del punt de vista de despesa en qualsevol cas, com va passar a

la primera etapa de la transferència, almanco que en aquesta

part del 7% la paguin, pels que pensaven que millorar els

salaris no té remei com per fer-ho, com dèiem, en un 42%, si

almanco haguéssim tengut l’ajust no ens hagués estat tan greu.

Bé, són dos arguments que s’han de tenir en compte perquè

d’una banda milloraríem el finançament, però d’altra banda

podríem estar també incrementat la despesa.

Més càlculs per tenir una idea en què ens movem. Vaig

estar mirant quin era la despesa capitativa de les illes menors

respecte el conjunt de Balears. Les illes menors tenen

ingerències d’àrea, els costos fixes, té uns equipaments que

s’han de tenir pel fet de la insularitat i el capitatiu està

aproximadament un 20% per damunt de la mitjana. Llavors un

podria dir per què no demanam a l’Estat amb el sistema de

finançament allò que nosaltres feim per a les illes menors. Si hi

ha un sobrecost d’insularitat que entre illa la reconeixem en un

20%, açò seria moral (....), demanam el que nosaltres

practicam. I açò és una xifra que és bastant interessant perquè

estam reconeixent que de la mateixa manera que hi ha un cos

fix i un cos estructural a nivell d’illa menor, també hi és des de

l’Estat cap al conjunt de les illes, les illes com a sistema

autocontingut que han de tenir tot el conjunt del dispositiu

assistencial. De fet, i en permetin un poc sabotejar més enllà

del que és la política, des d’un punt de vista de

descentralització sanitària el que justificaria que hi hagués

transferències a les illes és que són illes perquè si fossin La

Rioja tendria els meus dubtes que tècnicament tengui cap i peus

transferir sanitat amb un capitatiu, amb un criteri poblacional.

Quan transfereixes sanitat amb un criteri poblacional els estàs

dient que amb aquells diners ellos se lo guisen y ellos se lo

coman. 

Per tant, els estàs incentivant directament a què tenguin

centres d’alta resolució, que siguin autosuficients, que siguin

petits sistemes nacionals de salut sobre el territori. I quan estam

rallant de comunitats de 250.000 habitants, 800.000 o

1.500.000, des del punt de vista dels estàndards del federalisme

fiscal la cosa no s’aguanta i a les illes si s’aguant és pel fet de

ser illes i per tant, l’argument de tenir un sistema autocontingut

que fa front a totes les necessitats dels illencs és més necessari

aquí que no a La Rioja, que és limítrof amb Navarra, Aragó,

etcètera.

D’acord. Altres arguments, ho podria dir, si en el moment

de la transferència ens haguessin igualtat en el nivell capitatiu

mig i després haguéssim crescut en el ritme mig dels altres,

quants diners haguessin arribat i que ara no han arribat? Açò

també està comptat, està en el diagnòstic que deia que havíem

fet per la conselleria. Tot açò són, repetesc, arguments que

estan fora del model actual. Un argument també fora del model

actual i que en comunitats com la nostra hauria de ser molt

estimat, molt valgut. Quan nosaltres comparam la despesa en

termes de PIB entre Espanya i Alemanya tenim en compte que

allò que es gasta en sanitat és allò que el PIB respectiu pot

permetre. Acceptam que en termes capitatius, poblacionals,

Alemanya, França, Anglaterra, Regne Unit gasta molt més en

sanitat que nosaltres, per què? Perquè som més rics. Molt bé,

aquest argument traslladat dintre de l’Estat, clar a alguns els pot

agradar més que altres, però el mateix argument, les societats

com més desenvolupades, com més gran és el seu nivell de

renta, de dotació a nivell cultural són més exigents amb el

consum sanitaris, estan més medicalitzades, tenen una

expectativa de què la sanitat els pot resoldre qualsevol

problema, des de problemes que són parasanitaris fins

problemes que tenen a veure amb guariments, cuidats de

dependència, fins a medicaments que són típicament d’estil de

vida. Aquesta pressió assistencial és més gran a les societats

més desenvolupades. 

Un indicador d’açò, si projectam el rati mig de despesa

sanitària pública- PIB de l’Estat, aproximadament ara està en

un 6,2, el nivell mig espanyol despesa sanitària pública- PIB.

Bé aquest 6.2 el projectam en el PIB de Balears i açò

representa 330 milions d’euros anuals més i per què? És molt

bo de contar açò, quin és la despesa sanitària pública de les

illes? És un 4,5 per què? Perquè el denominador, el PIB, és

més gros. Com que la despesa sanitària pública el numerador

no arriba ni a allò que ens correspon per població, aquest rati

és molt petit, d’acord? En canvi en aquest rati hi poses

Andalusia i és un 8%, per què? Perquè el PIB és més baix.

Agafam la mitja de l’Estat i projectam aquest rati sobre el PIB

real balear, tots aquests diners. Clar jo entenc que hi ha d’haver

mecanismes de solidaritat interterritorial, de cohesió, etcètera,

però el diferencial que hi ha entre el finançament observat ara

i el que tendríem seguint un patró mitjà de despesa sanitària
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pública- PIB és exageradíssim, pensin que entre un 6,2 i un 4,5

hi ha una diferència, no em vull equivocar ara, però

aproximadament d’un 40%, molts, molts diners.

Acabaré amb un parell d’alAlusions. Jo m’he estat mirant

quina és la insuficiència crònica que té la sanitat de les illes, hi

ha coses que estan publicades i que he pogut mirar. A veure, a

mi me fa un poc de picor veure aquesta xifra com creix,

reconeguda el 2003 pel que jo he vist en 95 milions d’euros,

ara ja es parla d’una insuficiència de les que se’n diu recurrent,

crònica de 120. A veure, me fa picor perquè sona un poc a

barra lliure, “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Sabem

que tenim un finançament insuficient, però hem de saber posar

límits i aquí hi ha un renou espectacular. A veure, nosaltres no

podem tenir un dèficit recurrent anual de 125.000 d’euros, no

el podem tenir i per què no el podem tenir? A veure, jo sempre

faig l’escalat mirant Catalunya. Catalunya hauran sentit dir que

té un dèficit de 3.000 milions, açò tècnicament no és cert, 3.000

milions no és el dèficit, 3.000 milions és la composició d’una

inversió pendent, el resultat d’un canvi de criteri comptable, de

passar de criterio de devengo a criteri de caixa i a l’inrevés,

vull dir de passar de criteri de caixa a criteri de meritatge i de

tota una llista dels Reis del que voldríem que fos el sistema

sanitari. Si tu demanes la insuficiència crònica, la que és

recurrent, any rera any, etcètera, si a Catalunya traguessin 500

milions d’euros em sembla que firmarien i jo llavors escal i dic

que aquí hi ha d’haver un dèficit com a molt de 50 milions que

és el percentatge de població que tenim, perquè el PIB es

sembla bastant, la medicalització és la mateixa. 

Per tant, a veure, les xifres aquestes de 95, 150, 125 a mi

me posen un poc nerviós perquè donen una imatge d’una

insuficiència sanitària que és inabordable. Vull dir que hauríem

de posar un poc d’ordre en la distinció, una cosa és el deute que

pots anar acumulant per “deslizamientos” anuals i no pot ser

una sorpresa que hi hagi “deslizamientos anuales” no hi pot

haver una sorpresa perquè el pressupost del 2004 incrementava

el finançament sanitari un 2,3%, el pressupost del 2004. Per

tant, el que va fer el pressupost del 2004 ja sabia que faria

dèficit, ja ho sabia. Per tant, el que tenim és una pilota que

estam arrossegant, però aquest arrossegament quan el

periodifiques és de més d’un any, d’acord? Els retards en pagar

proveïdors, les polítiques d’amortitzacions insuficients que

s’han fet, de nou capital públic, etcètera. Per tant, açò és el

penúltim punt que els volia dir, alerta amb el dèficit,

l’endeutament i les xifres escandaloses. No feim cap favor a la

sanitat quan la sanitat només surt al diari per la grandària del

forat financer que genera. La sanitat té a veure amb el valor de

la salut, amb els resultats del que feim i no és tan sols un

problema de costos. Quan les xifres són tan escandaloses i les

analitzam amb tan poc cura crec que feim un flac favor a

aquesta idea de despesa social i d’estat de benestar.

I després també els voldria comenta que davant les noves

inversions que s’aveïnen, el que he vist jo pressupostat està

aproximadament en els 75.000 milions d’euros, Inca 50.000

milions, nou Son Dureta 240.000; bé Son Dureta encara no està

pressupostat en tota la seva magnitud però... A veure, aquí

tocarà espavilar-nos, pensar que hi pot haver un finançament de

l’Estat, sense trencar el model actual, sense inventar-nos noves

variables tan dràstiques com la que deia abans del PIB, o

inventar-nos un deute històrica d’allò que ens haurien d’haver

donat si en el seu dia s’haguessin igualat base 100, enlloc de

tenir-nos durant 10 anys a un 20% per davall de la mitja, tot el

(...) aquest. Fora del marc de deute històric o d’innovació del

model amb noves variables és molt problemàtic pensar que els

equipaments que tenim davant puguin ser assumits amb un

finançament autonòmic de les característiques que tenim ara.

Per tant, recuper el fil amb el qual he començat,

descentralització sanitària vol dir responsabilitat fiscal. Per

tant, haurem de mirar quines mesures feim per part nostra per

ajudar a sufragar aquest nou finançament, no pensem només en

generar ingressos sinó també en gastar millor. I en segon lloc,

descentralització també vol dir innovació organitzativa. Pensem

seriosament en finançar aquestes noves inversions amb

fórmules de capital noves, que ningú aquí se deixi sorprendre,

es posi radicalment en contra d’algunes innovacions perquè

vam poder llegir a la premsa aquests dies moltes de les coses

que havia negat el tripartit en el Govern anterior en allò que era

la construcció de les noves presons a Catalunya, ara que tenen

la responsabilitat de Govern han decidit fer-ho. Introduir

fórmules de capital privat i establir formes de leasing i de

concertació per fer possible que açò sigui encaixable dintre

d’un marc de finançament autonòmic sostenible.

Perdó per l’extensió i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López i Casasnovas. Procedeix a la

suspensió de la sessió per 5 minuts. Entenc que podem

continuar. Per tant, procedeix la intervenció dels grups

parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista intervé l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies. Hem d’agrair aquesta extraordinària

intervenció que ens ha facilitat una part de la feina perquè ja

fins i tot, ens ha elaborat unes propostes que ja farem nostres de

cara a les conclusions. Només dues preguntes perquè sabem

que té pressa perquè ha d’agafar un avió i no voldríem que el

perdés perquè estam molt a gust tenint-lo entre nosaltres.

Perdoni, però som molt mals alumnes i ja que ens ha fet una

part del deures, per què no ens els fa tots? És capaç de

quantificar aquest 18% d’estoc de capital i el 16 o el 10%,

segons com el computem, de dèficit en despesa corrent amb

euros d’avui en dia i ja no ho haurem de cercar?

I una segona qüestió, una reflexió. És a dir, he entès que

vostè s’escandalitza de quan se parla d’un dèficit anual d’uns

95 milions d’euros. S’escandalitzi molt més perquè les xifres

que el Govern de les Illes Balears reivindica en aquest moment

per fer front al dèficit d’educació i sanitat ronden els 1.000

milions d’euros i ho han plantejat al Sr. Solbes i de fet dins els

pressuposts per a l’any 2005 que hi ha un endeutament previst

de 362 milions d’euros dins dels pressuposts ordinaris d’un 340

i busques de milions d’euros dins les empreses públiques, una

part important és per cobrir el dèficit de les dues competències

més costoses que tenim. Aleshores quina opinió en té. 
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I res més perquè no el vull atabalar i vull que pugui sortir

aviat per anar-se’n una altra vegada cap a Barcelona. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Socialista intervé la diputada Sra. Rosa Maria Alberdi per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. López, senzillament

agrair-li la seva intervenció. M’ha agradat especialment perquè

vostè ha centrat els números en el que em sembla que són, vull

dir en els valors que representen i ha dit coses que em sembla

que són molt innovadores en relació amb molts altres ponents

que hem tingut la sort que també vinguessin a fer la seva

anàlisi.

Li vull dir que, per descomptat he seguit la seva intervenció

amb molta atenció, però estic segura que quan llegeixi el diari

de la comissió realment li treurem tot el suc i així ho farem.

Moltes gràcies un altre cop i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari

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

màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sí, la nostra intervenció només per

donar les gràcies al Sr. López Casasnovas per la seva presència

i sobretot per la seva exposició, que consider que ha estat molt

interessant, a més a més molt didàctica; hem escoltat amb molt

d’interès les reflexions que ens ha fet, però sobretot aquests

suggeriments. Consider, a més a més, que ha fet unes

aportacions molt importants que estudiarem amb moltíssima

dedicació, aquí hi ha hagut diputats que ja ho han dit així.

I res més Sr. López Casasnovas, sabent que té pressa per

anar-se’n, agrair una vegada més la seva exposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. El Sr. Guillem López i

Casasnovas té la paraula per tal de fer observacions a les

preguntes dels senyors diputats.

EL SR. CATEDRÀTIC D’ECONOMIA APLICADA DE

LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (Guillem López

Casasnovas):

Bé, jo els vull agrair el que han comentat que la intervenció

que hagi pogut fer pugui ser-los útil, em trobaran, si em

necessiten, per entrar amb més detall, i ho sap això bé la

Conselleria de Sanitat actual, com ho sabia també la

Conselleria de Sanitat del govern anterior. Per tant, agrair-los

aquests comentaris i posar-me a disposició per si cal qualque

altre tipus de suport.

Afegir, al Sr. Pere Sampol, jo no vull fer aquest exercici de

capitalització de lo que pudo ser y no fue, però constatar els

dèficits d’estocs de capital públic en sanitat, que no són d’avui

ni d’ara. I destacar que, com he dit abans, la insuficiència de

capital públic pensar que es cobreix privadament pot fer

justícia en termes de rendes mitjanes, però és falaç la vista de

la gent menys mitjans, per tant a les borses de pobresa que

també hi ha a les illes.

I dir-li també que me preocupen les xifres que s’empren de

barra lliure del que pot ser aquest dèficit, perquè com més

exagerat sigui menys factible és trobar-li una situació raonada.

Per retenir les dues xifres que me serveixen a mi de referència,

tot el deute acumulat que detecten les auditories a la Generalitat

són 3.000 milions d’euros i el que podria ser la part de dèficit

corrent són 500 euros. Llavors, si volen una rule of thumb, que

diuen els anglesos, que vol dir una regla de dedo gordo, ho

divideixin per 10 tot açò i açò són les coses que es poden

defensar sense que ens caigui la cara de vergonya.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López i Casasnovas, reiterar l’agraïment

per assistir a aquesta comissió i amb això acabam la segona

compareixença de la tarda d’avui i faríem un recés de cinc

minuts, per tal que els senyors diputats puguin estirar les

cames.

EL SR. PRESIDENT:

Prec als senyors diputats que vagin ocupant les seves

posicions.

Bé, passam idò a la tercera i darrera compareixença i

intervenció de la tarda d’avui, a càrrec del president del Consell

Econòmic i Social, el Sr. Francesc Obrador i Moratinos, a qui

aquesta presidència, i com no podia ser d’altra manera, li dóna

la benvinguda i li agraeix l’assistència a aquesta comissió.

El Sr. Obrador i Moratinos ve acompanyat pel senyor,

membre del Consell Econòmic i Social, el Sr. Ferran Navinés

Badal, a qui aquesta presidència també li dóna la benvinguda.

A continuació té la paraula el Sr. Obrador, per tal de fer

l’exposició oral.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I

SOCIAL (Francesc Obrador i Moratinos):

... gràficament, després centrar la meva intervenció, a més

perquè he aportat al president de la comissió un document que

és un poc la guia transversal de totes aquestes 350 pàgines que

el Consell Econòmic i Social ha escrit damunt educació i ha fet

propostes damunt educació i sanitat.
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En primer lloc, jo voldria agrair-los a tots vostès i al

Parlament el fet que ens hagin convidat, perquè per a nosaltres

és un agraïment doble, primer, per poder venir aquí, per

primera vegada com a Consell Econòmic i Social, una

institució jove, diríem recent, i poder aportar, com a portaveu

dels seus debats interns; i en segon lloc, perquè ens ha exigit a

nosaltres, ens ha obligat a nosaltres també a fer una reflexió de

com podíem aportar a aquest debat, a través de la reflexió que

havíem fet durant l’any 2001, 2002 i 2003. Jo els vull assegurar

que el que els he aportat, el document, i el resum aquest o

aquesta guia, diríem, per poder llegir ràpidament els documents

referents a aquests dos temes, és fruit d’una discussió i d’una

aportació de tècnics de la comunitat autònoma, tècnics de la

Universitat, catedràtics d’universitat, professors, tècnics de les

empreses, etcètera, és un conjunt de coses que està matisat, per

tant, amb un debat intern de cents d’hores dins la composició

del Consell Econòmic i Social que, com bé saben vostès, doncs

hi ha pràcticament el que diríem la societat civil organitzada

d’aquestes illes.

I a més, voldria aportar la plusvàlua que té aquesta reflexió,

la reflexió d’un colAlectiu representant, i a més aportar-hi també

que aquesta reflexió nostra de dades i de xifres està feta en

funció precisament del pressupost de la comunitat, perquè

entenem que nosaltres no feim una discussió neutra o uns

acords i unes aportacions neutres, sinó que les feim en funció

d’uns pressuposts que són els que permeten la millora d’una

competitivitat empresarial, per a les empreses, i al mateix temps

permeten una millora, diríem, de la vida quotidiana dels

ciutadans d’aquestes illes. Per tant, des d’aquesta

responsabilitat que té el CES com a un òrgan de pensament, de

debat, de discussió, d’anàlisi i de proposta que ens marca el

nostre Estatut, per tant s’ha fet aquesta reflexió.

I voldria assenyalar també la comissió, centrar el tema, és

a dir la comissió permanent, com a òrgan de govern, va centrar

la nostra proposta en quatre temes: primer enteníem que s’havia

de millorar el finançament en temes d’educació i sanitat,

diríem, en quatre temes, pel creixement demogràfic de les Illes

Balears, que enteníem que era un fet constatable i constatat; el

creixement de la immigració, la realitat pluriinsular que ens

marcava fer un model sanitari adequat a aquesta realitat, i per

quart, l’existència per tant d’una quantitat rellevant de població

flotant que utilitza i se serveix de la nostra realitat educativa i

sanitària, en aquest sentit.

Des d’aquest punt de vista, aquí ve la guia que els hem

presentat amb aquests sis o set folis per guiar i que només

puntuaria segons quins temes per abreujar i perquè tots tenim

pressa, ja cansats aquí, a més nosaltres estam veïnats i estam a

la seva disposició, quan vulguin vostès venir. Diríem que és

important el 2003 perquè és l’any que ens permet avaluar tot el

que va significar diríem el sistema quinquennal d’aplicació de

finançament d’aquesta comunitat. I veim que el període del 97-

2001 passa de què el 97 teníem, com ja dic amb altres xifres,

però que quadren exactament amb aquestes, (...) el 82,9% de

finançament, és a dir, uns 17 punts per davall del que era el

finançament per habitant. I quan acabàvem el període estàvem

a un 82,8, per tant no havíem variat; és a dir, estàvem en

aquests 17 punts per davant, base cent, del finançament per

habitant que teníem a la nostra comunitat. Per tant, aquesta

comunitat segueix sent, històricament ha estat així, la pitjor

ràtio dins el conjunt de totes les comunitats autònomes de

l’Estat espanyol, hi ha aquest desfasament que venim

arrossegant des de sempre.

Juntament amb aquests problemes de finançament hi ha el

del període 99-2003. Balears ha experimentat el major

creixement demogràfic del conjunt de comunitats autònomes,

no només mitjana sinó per damunt de qualsevol comunitat. És

a dir, el nostre creixement aquests quatre anys ha estat d’un

15,28%, és a dir, exactament de 125.541 persones, persones de

dret, perquè si parlàssim de la influència que ha tengut el

moviment migratori i, per tant, d’una possible població de fet,

si anam a analitzar per exemple els efectes que ha tengut en

l’entrada de nous -diríem- de nova demanda d’ensenyament,

veuríem que en el tema migratori hi ha una xifra que tenim dins

les dades que fa conèixer això, és a dir, mentre els anys 98, 99

i 2000 el creixement era aproximadament d’un 18,7, passa a ser

els anys següents d’un 43,5. Què ens marca això?, que de 3.550

alumnes que entraren dins els nostres programes formatius en

funció de la migració, hem passat als 17.063 en aquests

moments, però amb un creixement exponencial, la qual cosa

vol dir que això és una ona que evidentment s’aturarà, no

podem continuar creixent amb aquesta barbaritat, però que és

una ona que continua funcionant i que a més és una ona que ens

indica també que la població de fet, que necessita dur també els

alAlots a les escoles, aquesta població de fet està actuant, és

molt més gran fins i tot que la que nosaltres estam assenyalant.

Per tant estam indicant que aquest creixement ens ho ha marcat.

Nosaltres diríem que per tant el desgast d’aquest creixement

i sobretot prové dels moviments migratoris, i que a més ens fa

d’una manera molt clar, i utilitzam el tema d’educació perquè

són xifres comptades, per tant aquestes sí que no..., són un per

un comptats, és a dir, aquesta entrada d’emigrants ocasiona per

exemple que hi ha 3.098 d’entrada dins l’ensenyament infantil,

n’hi ha 6.771 en primària i n’hi ha en ESO 3.998, i per tant

això està provocant aquesta ona, si ens hi fixam, i en canvi en

batxillerat n’hi ha 535. Per tant això és una ona que anirà fent

créixer aquesta realitat social en aquestes illes, i a més l’anirà

fent créixer de manera, insistesc, exponencial almanco durant

un temps.

Si assenyalam aquestes dades i agaf aquests elements

indicatius dels alAlots que entren a les nostres escoles per

ensenyar és perquè du darrere tot un sentit de disfunció

absoluta del nostre sistema sanitari, també. Per un costat tenim

més que mai nins que entren en el sistema però per altra part el

nostre creixement demogràfic també torna vell i per tant

requereix molta més assistència, com veurem amb unes dades

que els hem passat. Per tant diríem que aquest creixement

marcarà en el futur cada vegada més aquest desfasament i

aquesta incidència dins l’hisenda pública, és claríssim.

Nosaltres entenem que aquest dèficit històric de què hem

sentit parlar i que parlàvem d’aquest dèficit de 17 punts per

davall del 100, diríem, per educació, ens està restant

efectivament competitivitat, ens està afectant perquè són

recursos que retiram de la inversió pública que podria anar a

millorar la nostra competitivitat empresarial, i evidentment

sobretot també afecta la vida quotidiana dels nostres ciutadans,

la millora de qualitat de la vida quotidiana dels nostres

ciutadans. 
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Els reptes plantejats..., i per altra part tenim un fet: que

aquest creixement de població ens està duent problemes

mediambientals que cada vegada seran també més elevats

aquests costs que haurem de contemplar. Per tant no només és

un creixement de més despesa sinó que també és un dèficit en

altres aspectes que també aquest creixement hi té incidència.

Per tant nosaltres entenem que el Consell Econòmic i Social

veia que s’està provocant un dèficit real dins l’àmbit de dèficit

social. Aquí parlàvem de la competitivitat d’empreses però

també s’estan donant dins els nostres esquemes, diríem, socials

i sobretot per aquesta onada migratòria que, vulguem o no, està

generant necessitat de serveis socials més acusada que a altres

sectors tal volta més establerts.

Dins aquesta..., el CES puntualitza encara més la qüestió

del creixement de les demandes socials, i això a quins capítols

dels pressuposts de la CAIB afecta. Concretament es diu que

aquest creixement de les demandes socials afecta especialment

el camp de l’educació i de la sanitat, per si mateix, i fins i tot

diríem que amb una perspectiva estàtica i per diferents raons

que ja plantegen de per si dificultats, és a dir, l’educació

representa el 23,69% del nostre pressupost, i la sanitat suposa

el 37,32% del nostre pressupost, i això significa que el 61%

dels pressuposts ha d’anar a cobrir de manera estàtica, avui, en

els pressuposts d’ara, aquesta necessitat. Evidentment això

significa que qualsevol situació d’incidència dins la millora

global superant aquesta situació estàtica ha de passar per un

canvi real d’aquesta situació, perquè tenir el 71% que aquests

dos capítols se’l mengin resta absolutament qualsevol tipus

d’operativitat dels nostres pressuposts.

Per tant en aquest context de dificultat financera creixent,

des de determinades òptiques es planteja la qüestió de les

balances fiscals o dels fluxos fiscals regionals, sota el missatge

que sembla poc congruent que les regions que registren uns

fluxos fiscals negatius en relació al conjunt de l’economia

espanyola es vegin restringides a experimentar dificultats

financeres davant unes necessitats de despesa cada vegada

majors i impossibles d’evitar. En realitat l’ajustament de la

balança fiscal balear cap a unes pautes més raonables ha de

realitzar-se, i això era el que nosaltres des del 2001... Jo vull

assenyalar que totes aquestes dades vostès les podran veure que

dins el suggeriment de la nostra memòria del 2001, del 2002,

del 2003 i les que hem presentat ara el 2004, ja vénen marcades

i preveient aquesta situació, i cada vegada com aquell qui diu

anam remarcant molt més aquests aspectes perquè cada vegada

s’estan agreujant, que no és un fruit d’una anàlisi actual i

puntual i conjuntural, sinó que és una anàlisi que venim fent

des del 2001.

Per tant nosaltres enteníem que una sortida era evidentment

totes aquestes sortides que es puguin donar de millora de

finançament i també, per què no?, la llei, la revisió i l’aplicació

de la Llei de Règim Especial Balear, que consideràvem que

considera un ampli ventall de polítiques públiques que ha de

dur a terme l’Estat en cooperació amb la comunitat autònoma.

Un fet de proposta que cada vegada fèiem era la necessita de

posar en actiu aquesta realitat.

En el tema sanitari nosaltres ens trobam primer de tot un fet

que influirà -i ho tenen vostès a la guia-, que nosaltres

valoràvem positivament, fins i tot en incidència, el tema de la

Llei del Servei de Salut, i la creació, perdó, l’estructuració de

les competències de salut i consum del Servei de Salut i

sobretot del Pla de salut de l’any 2003-2007. És a dir, tenim

que si tot això s’ha de dur a terme tot això també suposa un

plantejament de finançament que ha de contemplar aquest

dèficit o aquesta realitat amb què ens trobàvem.

A l’hora d’analitzar el fort creixement de l’activitat

assistencial veim, per una part, que l’activitat d’atenció

primària es mantenia, però en canvi l’activitat hospitalària es

dispara, i és fruit d’aquest envelliment de població (...). Ens

trobàvem, per exemple, que els ingressos hospitalaris s’han

incrementat en un 11,3%; les estades sanitàries han augmentat

un 8,4%; les intervencions un 16,8%; les intervencions

programades amb l’ingrés un 30,3%; les intervencions urgents

ambulatòries sense ingrés un 50,7%; les urgències un 9,5%. Els

índex d’ocupació augmenten 2,7 punts fins arribar al 80,5 a les

nostres instalAlacions. L’increment absolut de consultes és de

76.500; l’increment absolut de (...) -aquest té un altre caràcter-

és de 381, i s’ha reduït l’estada mitjana, en conseqüència,

hospitalària de 7,7 dies a 6,8 dies. Això vol dir que realment hi

ha hagut aquesta situació de (...) de la nostra població que és la

que majoritària utilitza, diríem, aquests increments en el tema

hospitalari, no en el tema de l’activitat d’atenció primària, per

exemple, perquè es mantenen un 8% més, pacients d’infermeria

de 30,37 a 29,12, la ràtio de consultes de pediatria de 22,05 a

22,22, les urgències han disminuït un 4%, les telefonades al

061 s’han incrementat un 14%, és l’únic que..., però com es veu

el creixement màxim s’ha donat en el tema hospitalari, que és

el que afecta una població que torna vella.

Hi ha el tema de la població flotant i les vies de

finançament de la sanitat, és a dir, el finançament de l’any 2003

liquidat a Balears a compte de desplaçats estrangers va ser

d’1.974.587 euros, la qual cosa suposa el 3,1% del total del

fons que s’ha transferit a totes les comunitats autònomes per

aquest concepte. És a dir, nosaltres estam ocupant el 3,1 de

totes les comunitats, i estam parlant especialment dels

alemanys, dels anglesos, italians, francesos, etc., i no d’aquells

que són població de fet i que no compten a l’hora de computar

aquestes ajudes. Nosaltres només tenim per damunt d’aquests

3..., per al conjunt del bienni 2000-2003 s’han rebut 3-4

milions d’euros per a aquesta cosa, no? Si ens colAlocam

nosaltres estam darrere Canàries i darrere Catalunya, és a dir,

pràcticament cobrim el màxim.

En relació a les vies obertes per millorar el finançament de

la sanitat cal ressenyar primer la via d’assignació d’anivellació

deguda a l’increment de la població protegida, la millora del

repartiment dels fons de cohesió i la consideració de sobrecosts

que deriven de la insularitat, i entenem que això s’hauria de fer

mitjançant el reconeixement del REB, és a dir, els tres elements

que nosaltres entenem més clars és anivellar aquest

desfasament que tenim poblacional sobre la població que

tenim, que nosaltres entenem que hem de rebre molt més

d’aquest fons de cohesió perquè realment prestam molt més

servei que els que ens financen, i entenem que dins el tema del

REB es podria obrir. Aquestes són les tres vies que cada

vegada nosaltres hem comentat amb aquest tema i que creim

que es poden fer sense cap tipus de necessitat de canvis

legislatius. La primera via, la de l’assignació d’anivellació
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d’ajuda, és que s’apliqui la legislació vigent. La segona, diríem,

el tema del fons de cohesió, que s’adeqüi a la realitat que tenim

aquí de població flotant que rebem. I la tercera és una voluntat

política de desplegament del REB i, per tant, de tirar endavant.

Nosaltres entenem en el tema d’educació, i per anar

assenyalant el que ja apuntava, diríem que nosaltres som els

únics, juntament amb Melilla, que tenim un creixement positiu

d’alumnat d’ensenyaments escolars. A Balears es dóna l’1,4%

més, a Melilla és el 16,7, però és un altre món diferent tal volta

al nostre, però tenim aquest creixement real de l’1,7. En relació

a la proporció d’alumnat estranger Balears ocupa la segona

posició darrere Madrid amb un 8,7%, és a dir, nosaltres tenim

un 8,7% i es concentra principalment a la xarxa pública, o

sigui, em pareix que és el 80, quasi el 81% que va a la xarxa

pública, i a la privada, és a dir, no concertada ni pública, és

l’1,1% el que va a la privada. Per tant carrega damunt el

pressupost tot directament amb aquest creixement de què

parlava abans, que no és un creixement continuat sinó que és

exponencial. Els darrers anys estam parlant d’un creixement del

43,5; passàrem del curs 2001-2002 de 12.503 alumnes a 17.063

alumnes el 2003-2004, és a dir, en un any estam parlant d’un

creixement de quasi el 50%.

A més insistim que es manté la proporció d’alumnat de

primària i de secundària obligatòria, però que és allà on ens

entra fonamentalment aquesta immigració. A mi em permetran

una anècdota: sempre els que hem viscut a un municipi com jo

a Calvià els anys 83-84, sempre em deien “no pot ser mai que

tengueu aquests creixements”, i jo sempre per deia, per

anècdota, que els alAlots ens naixien amb 4, 5 i 6 anys, ens

naixien a l’hora d’anar a escola, i aquí ens està passant el

mateix, és a dir, els alAlots neixen amb 5 anys, apareixen quan

necessiten escolarització i els duen i ens els colAloquen; no, no

ens els colAloquen, perdonin l’expressió, és a dir, tenen la

necessitat i vénen. Per tant no és un creixement que tu pugui

calcular d’1, 2, 3, sinó que has de començar a partir dels 4 o 5,

i aquí els que hem viscut en aquests ajuntaments que tenien

aquest creixement ho sabíem, feies una escola i quan l’obries

ja havies de començar la segona i la tercera, perquè és que ja

no et donava perquè no podies preveure el creixement perquè

els alAlots t’entraven en bloc, i això és una ona que et va

passant, és una ona que ara creix exponencial, després

probablement s’aturarà, es congelarà i si no passa res de nou

s’anirà mantenint, però que haurà creat unes necessitats durant

tot aquest procés brutals.

Jo no voldria assenyalar res més. Els he deixat el paper més

que res per contestar o aclarir qualque pregunta. En resum,

nosaltres entenem, des del Consell Econòmic i Social, que és

necessari demanar un finançament, però un finançament que

estabilitzi el nostre pressupost, és a dir, dins el debat que

teníem, i jo ho comentava amb qualcú de vostès, hi havia

l’opinió, i la vàrem tenir en el debat i el Sr. Mesquida el dia que

va venir a explicar-nos les transferències hi havia bastants de

consellers del Consell Econòmic i Social que deien “no agafeu

les transferències”, li ho deien, i ell explicava aquesta doble

cosa, per un costat sí i per l’altra no, en el sentit del que

explicava aquí, però li ho deien i encara avui hi ha consellers

que a l’hora de debatre aquest tema defensaven la posició que

no s’havia d’haver agafat la transferència de sanitat. Per què?,

perquè entenem que en la sanitat o en aquests temes, i amb el

dèficit d’educació ens estam menjant el que ens pot fer créixer,

el que ens pot fer competitius, i en certa manera també estam

atacant el benestar d’aquesta comunitat, i això dins la mateixa

memòria del CES, si vostès van veient els indicadors, veuran

que ens està passant, nosaltres estam baixant en qualitat de vida

en aquestes illes en relació a la resta de comunitats, i al mateix

temps tenim dèficits importants en el tema d’infraestructures i

en el tema de propiciar una economia més activa i més

competitiva que al llarg ens podria marcar.

Dins aquest cercle el que nosaltres hem intentat des del

Consell Econòmic i Social, i a posta vull acabar donant-los les

gràcies per ser aquí a explicar, és poder-los presentar que el

consell està discutint aquests temes, i és una discussió d’hores,

de moltes hores per arribar a acords, a posta les nostres

decisions són molt matisades, a vegades vénen molt jo diria

matisades i molt passades pel sedàs, no?, perquè, clar, la

composició del CES així ho exigeix, però que creim que és una

aportació que volem fer amb una reflexió constant sobre els

pressuposts. És a dir, els nostres suggeriments, aquest

document que presentam cada any i que els repartim a tots

vostès, també, volen ser aquesta petita veu de la societat civil

que més o manco discuteix i és capaç de dir “en això estam

d’acord”, i la nostra memòria, i aquí tenen vostès el resum

d’aquests tres anys i aquesta evolució de discussió, el que no

vol ser és una memòria de conjuntura a la qual nosaltres

expliquen en un moment donat què és el que passa; no, no,

volem reproduir aquest fet històric de reflexionar i repensar,

juntament amb tots els professionals i juntament amb els

sindicats, amb els empresaris, aquesta reflexió conjunta

d’aquesta societat que pensa i que és capaç de fer propostes i

que un poc -ja insistesc una altra vegada més- els donam les

gràcies per ser aquí avui i per estar jo en nom d’ells presentant

aquest document.

Jo els vull dir que el document està reflexionat amb tots els

membres del CES i que aquesta guia que els presentat vol ser

l’aportació d’aquesta societat civil. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Obrador. Per tal de formular preguntes

o observacions a la intervenció del Sr. Obrador i per part del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé el Sr.

Diputat Pere Sampol per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No, no, jo crec que l’explicació ha estat suficientment clara,

molt més si està completada amb un document que ens deixa i

que la Presidència ens farà arribar, i agrair-li la seva presència

i la seva contribució a aquesta comissió demanant-li que la faci

extensiva a tots els membres del Consell Econòmic i Social per

aquesta tasca magnífica que estan realitzant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Socialista intervé la Sra. Diputada Aina Rado per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
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Gràcies, Sr. President. No, només agrair al Sr. Obrador no

només la seva exposició sinó la seva presència aquí durant

tantes hores. Jo crec que aquesta exposició que ha fet la poden

veure reflectida, com ell ha dit, en aquest document que

llegirem amb molta atenció, i senzillament, com ell també ha

dit, som veïnats i jo supòs que no hi haurà cap tipus de

problema per qualsevol tipus d’aclariment o ajuda que

necessitin aquests diputats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari Popular

intervé l’Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver per un temps màxim

de 10 minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el Grup Parlamentari

Popular també ens volem sumar i donar les gràcies al Sr.

Obrador, el president del Consell Econòmic i Social, per la

seva assistència i per la seva exposició, i jo em voldria referir

només a un punt que fa referència a la memòria, vaja, als

suggeriments del 2004, que aquí el Sr. Obrador ha fet

referència a tot un diagnòstic del que el Consell Econòmic i

Social ha fet durant aquests anys, però jo hi ha un tema que sí

que m’agradaria a veure si en podria puntualitzar, o ampliar, o

aclarir, perquè el primer punt de recomanacions que fa el CES

parla de la necessitat imperiosa de la revisió del sistema de

finançament, i la meva pregunta aniria encaminada aquí, és a

dir, si el Consell Econòmic i Social el que proposa és revisar el

sistema de finançament o si es refereix a revisar les variables

rellevants que conformen el sistema de finançament, és a dir, si

anam al totum , revisar el sistema, o a revisar només aquestes

variables. Aquest era l’aclariment, no sé si m’explic; aquesta

era la meva pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Per tal de formular observacions a les

intervencions del Sr. Diputat té la paraula el Sr. Obrador.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I

SOCIAL (Francesc Obrador i Moratinos):

Sí, jo en primer lloc vull agrair-los a tots vostès l’agraïment

que ens donen i el traspassaré a la comissió permanent i al

plenari del Consell, perquè s’ha discutit allà aquesta

compareixença i aquesta presència aquí avui.

Quant al tema de revisió entengui que el nostre document

és un document de societat civil que, per tant, està fora del que

seria el debat polític, per dir-ho clar, perquè és impossible fer-

se allà, com vostès poden imaginar. Per tant quan nosaltres

parlam deim que per aquest camí no s’hi pot anar. Jo si vol que

li redueixi aquesta sensació..., és a dir, si nosaltres hem de

gastar exactament el que els deia, els percentatges..., hem de

continuar gastant el 71% o el 61% de tot el nostre pressupost

en aquests dos capítols malament anirem sempre. No sé quin

sistema de revisió s’ha de fer, i aquí ho dèiem, és a dir, jo crec

que obeïa un sentiment que teníem tots els membres del CES,

que deim que aquesta comunitat té altres problemes:

d’infraestructures, de millora de la competitivitat, d’ajuda... Si

aquests dos capítols ens mengen el 61% ens ho hem de fer

mirar, perdonin l’expressió. 

No es referia tant al fet de si aquest sistema és bo o no és

bo, perquè no era el nostre debat; el nostre debat era dir “això

són les dades que tenim”, són les dades que els hem donat i que

vostès poden analitzar una per una aquí dins, i hem fet reflexió

del 2001, 2002 i 2003 i cada vegada hem dit que, mirin, sigui

el REB, ja que es va posar el REB, mirin d’arreglar o de

quadrar això, perquè el que no pot ser és que dins aquesta

comunitat els pressuposts d’aquesta comunitat tenguin el 61%

per a aquests dos capítols, independentment ja d’altres coses;

en aquest sentit ho deia.

I llavors a partir d’aquí dèiem les deficiències que nosaltres

enteníem de cada un dels sistemes i el que havia de millorar. I

insistíem molt, i ho veurà vostè dins tots els suggeriments, del

2001, 2002, 2003 i 2004, veurà que insistim moltíssim en la

necessitat que en el tema sanitari facem un model que s’adeqüi

a aquesta realitat, i parlam de Formentera, d’Eivissa, de

Menorca i de Mallorca en la situació que ja aquí han apuntat,

almanco el Sr. López Casasnovas quan el sentia, de dir que som

illes, aquí sí que tenim gairebé un sentit d’autonomia absoluta

en aquests temes, no? 

En aquesta línia anava, és a dir, han d’entendre sempre els

nostres documents, perquè no poden ser d’una altra manera,

amb una reflexió d’uns que s’asseuen, si hi ha unes lleis idò que

els canviïn, com que dir-ho, no? És la necessitat que hi ha una

societat civil que diu: “Escoltin, si vostès, parlamentaris, si la

realitat dels nostres pressuposts és que el 61...”, i això vol dir

que si quedàs així encara crearíem un dèficit brutal perquè

aquest creixement és exponencial, i a posta els parlava

d’educació i de sanitat com va creixent, i això ho hem analitzat

i això no va, ho hem de canviar de qualque manera. En aquest

sentit li ho deia, no tant en el sentit concret.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Obrador, i amb aquesta intervenció i

aquesta compareixença donam per tancada la comissió d’avui

i el cicle de compareixences d’aquesta comissió.

Volem agrair l’assistència del Sr. Obrador i del Sr. Ferran

Navinés, que també l’acompanya.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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