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

substitucions.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Sí, Joan Prohens substitueix Antoni Marí.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patricia Abascal sustituye a Francina Armengol.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Francesc Molina sustituye a Miguel Munar.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Miquel Gascón.

Debat i votació de les propostes de conclusions.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, procedirem al debat de l’únic punt de l’ordre

del dia d’avui, relatiu al debat i votació de les propostes de

conclusions, derivades del treball realitzat en el si d’aquesta

comissió i que han estat presentades pels distints grups

parlamentaris: les del Grup Parlamentari Mixt, RGE núm.

8400/04; les del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

RGE núm. 8449/04; les del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, RGE núm. 8443/04; les del Grup Parlamentari

Socialista, RGE núm. 8452/04, i les del Grup Parlamentari

Popular, RGE núm. 8454/04.

Aquestes propostes de resolució, aquestes propostes de

conclusions seran transcrites íntegrament en el Diari de

Sessions d’aquesta comissió no permanent.

Es passa així a la defensa de les propostes de conclusions

presentades pels grups parlamentaris, de menor a major, i

d’acord amb els portaveus abans de començar aquesta

comissió, la mecànica d’aquesta comissió serà d’una

intervenció per grup, on s’explicaran les propostes i es

posicionaran sobre la resta de propostes dels grups

parlamentaris i, si n’és el cas, una segona intervenció per

realitzar observacions a la primera intervenció dels altres grups.

Doncs bé, per defensar la proposta del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon.

Propostes de conclusions RGE núm. 8449/04, presentades

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds:

1. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’educació i sanitat, una vegada estudiada la documentació

aportada per part del Govern de les Illes Balears, així com les

aportacions dels compareixents davant la comissió, ha pogut

constatar els següents fets:

a) Les competències en matèria d’educació es reberen a les

Illes Balears amb una dotació insuficient, inferior a la mitjana

de les altres 9 comunitats autònomes que les negociaren al

mateix temps. Prova d’això és el fet que ja el primer any de

l’exercici d’aquestes competències la despesa fos molt superior

a la quantitat pressupostada.

b) Les infraestructures educatives i el nombre de professors

existents a les Illes Balears en el moment de les transferències

en matèria d’educació eren molt lluny de cobrir les necessitats

de la població escolaritzada. De fet, estaven previstes per part

de l’Estat inversions per un cost aproximat d’uns 3.000 milions

de pessetes, aquestes inversions mai es varen produir ni

tampoc es tingué en compte el cost de la incorporació del nou

personal docent. No obstant això, al contrari del que va passar

a altres comunitats autònomes, no es va signar cap conveni

amb l’Estat per a la construcció de noves infraestructures.

c) Les transferències en matèria de sanitat es produïren sense

negociació, incorporant-se al nou model de finançament de les

comunitats autònomes. En el moment de la transferència la

despesa de l’INSALUD a les Illes Balears era la més baixa de

l’Estat, així mateix estàvem a la cua pel que fa a la ràtio

d’equipaments d’atenció primària o de llits públics per

habitant. Com en el cas de l’educació, per part de l’Estat

estava prevista la construcció de diverses infraestructures, que

ha hagut d’assumir en solitari la comunitat autònoma..

d) El fort procés immigratori que s’ha produït a les Illes

Balears -molt per damunt de la mitjana estatal- ha agreujat

encara més els dèficits històrics en matèria d’educació i

sanitat.

e) El sistema de finançament de les comunitats autònomes de

règim comú establert a la Llei 21/2001 no és satisfactori per a

les Illes Balears, entre d’altres, pels següents motius: la regla

de modulació que fa que el nostre finançament sigui inferior al

que ens correspondria pel nombre d’habitants i les

assignacions d’anivellació que haurien de permetre una

millora del finançament en casos d’augment important de la

població -com és el cas de les Illes Balears- ja que els seus

requisits són tant exagerats que fan quasi impossible que es

doni algun supòsit per aplicar-les.

2. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’educació i sanitat insta el Govern de les Illes Balears a

establir amb el Govern de l’Estat un conveni per a la

construcció de nous centres escolars i per a la millora dels

existents.

3. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’educació i sanitat insta el Govern de les Illes Balears a

negociar amb el Govern de l’Estat la cofinançació de les obres

de l’Hospital Universitari de Son Dureta, d’acord amb el

projecte redactat per l’INSALUD.
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4. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’educació i sanitat insta el Govern de les Illes Balears a

participar en el procés de discussió que s’ha obert sobre el

deute del sistema sanitari amb l’objectiu d’aconseguir, com a

mínim, l’equiparació amb la mitjana estatal pel que fa a les

dotacions de la sanitat de les Illes Balears.

5. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’educació i sanitat insta el Govern de les Illes Balears a

treballar en favor d’un nou model de finançament de les

comunitats autònomes que, en el nostre cas, permeti superar

el dèficit històric de finançament.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Tenc entès que he de fer la

defensa de les proposicions del nostre grup i ja posicionar-me

sobre les de la resta. Tendríem un petit problema, que

corresponia en primer lloc exposar les conclusions del Grup

Parlamentari Mixt, al qual jo volia fer una sèrie de precisions,

i serà una mica complicat si no és aquí.

Bé, en tot cas, començaria per explicar les nostres

conclusions i faria una consideració prèvia: aquesta comissió,

per a nosaltres, ja ho diguérem quan es va constituir, és una

comissió una mica estranya, una comissió que es constitueix a

instàncies del Govern, no a instàncies de cap grup parlamentari,

i que, en principi, pareixia ser que l’única intenció era que

passassin per aquesta comissió, passassin per seu parlamentària

diversos consellers a explicar les seves reivindicacions, no hi

havia pla de feina ni res que s’hi assemblàs. Posteriorment

s’incorpora un pla de feina, es decideixen unes compareixences

i es decideix reclamar al Govern tota una documentació que no

teníem prèviament.

Però jo crec que ha mancat claredat en els objectius

d’aquesta comissió; semblava ser que la idea era que pogués

haver-hi qualque acord unànime, encara que, lògicament, no

pot haver-hi unanimitat sobre tots els temes, però qualque

acord unànime que ens donàs més força a l’hora de reivindicar

davant el Govern central. Però perquè pogués haver-hi qualque

acord unànime entenem que o bé des del Govern o bé des del

grup que li dóna suport, i que és el majoritari d’aquesta cambra,

s’hauria hagut de fer arribar qualque proposta de consens, cosa

que no ha passat; i ara ens trobam amb un debat on hi ha

qüestions que seran repetitives i on difícilment quedarà un text

que tengui una lògica interna. Però així ho tenim i en parlarem.

Ah sí, una altra cosa volia dir, que també semblava lògic

que a un debat d’aquesta importància, si del que es tracta és

d’aconseguir millores per al finançament de l’educació i la

sanitat i acords majoritaris unànimes, sembla estrany que no

s’hagués acordat qualque mecanisme perquè això es veiés

davant el plenari.

Bé, fetes aquestes consideracions, passem a les conclusions

que presentam nosaltres, que són poques, crec que som el grup

més modest quant al número de conclusions que presentam i les

dividim en un grup. Un primer grup és de constatacions,

qüestions que jo crec que ja eren segurament prou clares per a

tots els membres d’aquesta comissió, però que han quedat

absolutament clares i reafirmades amb les diverses

compareixences que s’han produït. I aquestes conclusions són,

en relació amb les competències d’educació: constatar que va

haver-hi una dotació insuficient, perquè partíem d’una situació

que estàvem per davall de la mitjana estatal; qualsevol

paràmetre que analitzem, ràtios de professors, d’alumnes per

aula o d’alumnes per professors, de despesa per alumnes o per

habitants, estàvem en una situació deficitària, estàvem a la cua

de l’Estat pel que fa a infraestructura i al personal del sistema

sanitari. Com que això es fa per la via del cost efectiu, seguim

amb aquesta situació, que no es millora sinó que queda

estancada en aquest dèficit.

A continuació, també en relació amb aquestes

transferències, feim constar una altra qüestió que també creim

que ha quedat absolutament clara al llarg de la comissió, que és

el fet que, a pesar de sortir d’aquest dèficit, a pesar que hi havia

en projecte diverses infraestructures educatives que s’havien de

dur a terme, no es recullen ni aquests projectes ni s’estableixen

convenis amb l’Estat per tal de resoldre aquesta situació, al

contrari del que passa a altres comunitats, com són Castella i

Lleó, Extremadura, Castella-La Manxa o, posteriorment,

Canàries. En el nostre cas això no va passar així, vàrem rebre

mal dotat i així seguírem sense cap aportació, sense que hi

hagués després, per part de l’Estat, inversions per superar

aquest dèficit.

Altra qüestió a constatar és que les transferències en matèria

de sanitat es produeixen dins el bloc del canvi de model de

finançament de les comunitats autònomes, sense que hi hagi un

acord negociat entre la comunitat autònoma i l’Estat, sinó que

ve tot dins un paquet. I també en aquest sentit, també en temes

de sanitat, ens trobàvem amb una situació semblant a la

d’educació, d’estar a la cua de l’Estat pel que fa a

infraestructures sanitàries, a llits públics per habitants, quasi

qualsevol paràmetre que analitzem.

Una altra qüestió a constatar és que el fort procés

immigratori que s’ha produït a les Illes Balears, que va bastant

per damunt de la mitjana estatal, estam parlant d’uns anys que

ha crescut la població a tota Espanya, però a les Illes Balears

molt especialment l’únic que ha fet és accentuar aquests

desavantatges en relació amb el conjunt de l’Estat espanyol.

Una altra constatació que s’ha pogut fer, també, és que el

sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim

comú, que s’estableix a la Llei 21/2001, no és satisfactori,

creim que no pot ser satisfactori per a les Illes Balears. I citam

dos exemples de perquè no és satisfactori: un és la regla de

modulació, que fa aquesta regla que s’introdueix, fa que es faci

un retall al que ens correspondria si es fes estrictament en

relació amb el número d’habitants, i aquesta regla de modulació

ens detreu unes quantitats importants que correspondrien per

número d’habitants. I després, el mecanisme que hi ha previst

a la Llei de les assignacions d’anivellació, que haurien de

permetre resoldre i que sempre se citen per part del Govern de

les Illes Balears per resoldre la situació d’agreujament d’aquest

dèficit històric, que es produeix per l’augment de població

superior a la mitjana de l’Estat, bé, té unes condicions tan

extremadament dures que a la pràctica entenem que són

impossibles d’acomplir i que són mecanismes que es posen a la
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llei per quedar bé, però que no ens és de cap utilitat perquè és

pràcticament impossible que hi hagi any rera any augments

superiors a un 3% de la mitjana de l’augment de l’Estat

espanyol.

Aquestes dues qüestions, en podríem citar d’altres, però són

les que nosaltres hi feim referència, fan que també el sistema de

finançament, com deim, sigui insatisfactori per a les Illes

Balears. O sigui que partim d’uns dèficits històrics en aquestes

dues qüestions i un sistema de finançament que no ajuda a

resoldre aquests dèficits històrics, sinó a perpetuar-los, perquè,

ja dic, no és satisfactori per als nostres interessos, per als

interessos del conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.

Bé, fetes les constatacions, passam a unes poques propostes

concretes. La primera d’aquestes propostes concretes, que és la

número 2, aquí és instar el Govern de les Illes Balears a establir

amb el Govern de l’Estat un conveni per a la construcció de

nous centres escolars i per a la millora dels existents.

Evidentment, aquí ens hem deixat una qüestió, però bé, com

que crec que no es votarà majoritàriament, no sé si val la pena

intentar-ho corregir, però seria a la construcció de nous centres

escolars, hauríem d’haver afegit “i la dotació del professorat

corresponent”.

Què volem amb aquesta proposta, què feim? Bé, el que no

es va fer en el seu moment, d’establir un conveni per a resoldre

les mancances en infraestructura educativa, es pogués resoldre

ara de cara al futur, i que van en la línia de qüestions que

plantejaren com a mínim dos dels compareixents en aquesta

comissió.

La següent, la número 3, és instar el Govern de les Illes

Balears a negociar amb el Govern de l’Estat la cofinançació de

les obres de l’hospital de Son Dureta, d’acord amb el projecte

redactat per l’INSALUD. Com que qualque grup parlamentari

ja m’ha fet arribar que voldria més concrecions, doncs la

concreció, evidentment, és a l’actual solar de Son Dureta, això

volíem dir. Crec que si és el projecte de l’INSALUD i parlam

de Son Dureta, no pot anar a altra banda, però avís d’entrada

que acceptaríem aquesta matisació perquè quedàs

meridianament clar, nosaltres pensàvem que ja hi està, però

com que es crea confusió amb aquest hospital diferent de Son

Espases, que se li vol dir Son Dureta, doncs deixem-ho el més

clar possible. Aquesta seria una manera també de compensar el

dèficit en infraestructures per part de l’Estat.

He de dir que hem procurat ser molt realistes i demanar

qüestions que pensam que es poden aconseguir aquesta

legislatura, amb una bona gestió per part del Govern de les Illes

Balears. Si en el punt anterior demanàvem fer un conveni, que

tenim els precedents d’altres comunitats, en el cas de Son

Dureta, evidentment també hi ha el precedent que a altres

comunitats l’Estat hi ha invertit, i que la declaració de zona

estratègica podria permetre aquesta aportació. Amb això no

resolem tots els dèficits, però creim que són qüestions que es

podrien aconseguir aquesta legislatura i millorarien la situació.

La número 4 fa referència a una qüestió que crec que quan

constituírem aquesta comissió encara no hi era en l’actualitat,

ningú ho havia posat damunt la taula, però que és una situació

nova; s’ha obert un procés de discussió que encapçala d’alguna

manera o ha obert el president del Govern de l’Estat espanyol,

el Sr. Zapatero, de discussió sobre el deute del sistema sanitari

de tot l’Estat espanyol. I nosaltres el que instam aquí és el

Govern de les Illes Balears a participar, de manera activa en

aquest procés de debat i d’aconseguir, dins aquest debat i dins

les millores que pugui haver-hi, l’equiparació amb la mitjana

estatal pel que fa a les dotacions de les Illes Balears.

I crec que ja només me’n queda una, la número 5. Com ja

deia abans, hem procurat ser molt realistes i un mica modests

també, però creim que és transcendent aquesta conclusió, en la

qual instam el Govern de les Illes Balears a treballar a favor

d’un nou model de finançament de les comunitats autònomes,

que, en el nostre cas, hauria de permetre superar el dèficit

històric de finançament.

Som conscients que amb les propostes modestes que hem

fet nosaltres, més alguna altra que no hem volgut incorporar

perquè tenim seriosos dubtes que tècnicament siguin possibles,

però a les quals no ens hi oposarem, que sabem que altres grups

les presenten i no ens hi oposarem, però no les hem volgut

incloure perquè no veim clar que siguin tècnicament possibles,

al que hauríem d’anar és a un nou sistema de finançament que

asseguri les dotacions suficients perquè les Illes Balears surtin

d’aquest furgó de cua del conjunt de les comunitats autònomes,

d’aquesta insuficiència crònica o històrica.

Des del nostre punt de vista, el millor sistema seria el

concert econòmic, i en això coincidiríem amb dos grups

parlamentaris que ho proposen, però nosaltres aquí no feim cap

proposta concreta. Sabem que el concert econòmic no és en

absolut fàcil, que crec que per a nosaltres seria l’objectiu, però

en qualsevol cas, un plantejament d’entrada de participar de

manera decidida en el procés que d’alguna manera ja s’ha obert

i s’anirà de cara a un nou model de finançament de les

comunitats autònomes i assegurant en aquest procés un

finançament suficient per a les Illes Balears.

Això és tot pel que fa a les nostres propostes. Llavors,

ràpidament fixaria la posició sobre les conclusions que

presenten la resta de grups i diré que, en principi, només

parlaré d’aquelles amb les quals tengui qualque dubte o que no

hi estiguem d’acord, amb les que estam d’acord doncs ja

votarem en el seu moment a favor i no faria més comentaris.

Començant per les del Grup Mixt, a la número 4, en

principi, excepte que ens ho expliqui millor, ens abstendríem,

perquè diu que la insuficiència econòmica està provocada per

la manca de realisme en la negociació. Nosaltres no sabem ben

bé què vol dir això de manca de realisme, en tot cas creim que,

bé, que es podria dir que el Govern de l’Estat no tenia intenció

de cedir més que allò que era el cost efectiu, i que el Govern de

les Illes Balears en el seu moment o no va ser molt reivindicatiu

o no va tenir possibilitats i ho varen acceptar per davall del que

ens correspondria. Per tant, no entenem molt bé això de manca

de realisme, si no ens ho explica millor aquí ens abstendríem.

La número 6 podem passar del sí al no, i ho explicaré. El

creixement demogràfic, se cita aquí, s’hi dóna especial

importància per les seves característiques a la immigració. I es

parla d’educació i de sanitat. Si es parla únicament d’educació,

nosaltres votam a favor. Creim que és evident que el fet que
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arribin immigrants de molt distinta procedència, amb idiomes

diferents, de vegades amb poc o cap nivell d’escolarització, és

una complicació més, és una qüestió que s’ha d’atendre, que

s’han de dotar més recursos. Creim que en el sistema sanitari

això no és cert, normalment els immigrants són gent jove amb

bones condicions per treballar i crec que no té cap incidència,

més que l’estrictament numèrica, no que tenguin

característiques que facin especialment complicada la qüestió

dels immigrants.

Número 11, crec que està una mica confosa, en principi

aquesta no la votaríem; està una mica confosa perquè diu que

l’esforç pressupostari en matèria d’educació i sanitat perjudica

greument la capacitat inversora en noves infraestructures i, al

mateix temps, provoca un important dèficit de places escolars;

doncs, home, si s’atén (...) places escolars, segurament

s’actuarà sobre la capacitat inversora, però tot junt seria bastant

difícil, en tot cas seria una redacció poc afortunada.

Número 12, en principi pensàvem abstenir-nos perquè es

torna instar el Govern de les Illes Balears que realitzi un càlcul

exhaustiu i després d’això ja en seguirem parlant. Jo crec que

després de tots aquests mesos de comissió, la documentació

que s’ha aportat, els experts que han vengut, jo crec que ja és

hora de passar a l’acció i no de seguir fent càlculs.

La número 13, també ens abstendríem, perquè només s’insta

el Govern de l’Estat a compensar el dèficit històric, però no diu

com; i com llavors hi ha moltes altres propostes concretes,

nosaltres pensam que és ben difícil ara mateix que el Govern de

les Illes, el Govern de l’Estat, obrir una negociació específica

amb el Govern de les Illes Balears per compensar això al marge

de tot el procés de reforma del sistema de finançament. Si se’ns

digués una opció concreta, un mecanisme, segurament podríem

votar a favor, però en aquest cas, no és que hi estiguem en

contra, però pensam que no diu res, dir que l’Estat ha de

compensar; però com, mitjançant quins mecanismes? És el que

preguntam nosaltres.

La 14 votaríem a favor. I la 15, si no hi ha cap modificació,

ens abstendríem també, perquè fa una insistència que es

quantifiquin les dades exactes de la població flotant. Clar, el

problema de la població flotant és un problema, però el

realment greu en aquests moments és que no es quantifica de

ver la població de dret, no està, o sigui, ens fan un retall i si

arribàssim a aquest seria l’objectiu immediat, a la població de

dret, i les dades sobre població flotant seria una qüestió a

incorporar, però és molt més complicat i difícil de calcular els

costs.

A la número 16, en principi, també ens hi abstendríem.

Quan diu que s’hauria d’incrementar el percentatge de

ponderació que suposa el criteri d’insularitat. Per què ens

abstendríem? Crec que a nosaltres el que ens interessaria és que

es contempli, com deia abans, tota la població de dret, i a més,

si trobam mecanismes per comptar la població flotant i que

aquesta sigui la base fonamental per al càlcul dels serveis.

Aquesta és la base fonamental que, evidentment, ha de tenir

mecanismes correctors, però si donam nosaltres molta

d’importància com a mecanisme corrector a la insularitat, altres

comunitats voldran introduir mecanismes correctors del tipus

extensió territorial, dispersió, escassesa de població, que això

ens perjudicaria; per tant, crec que nosaltres hauríem de valorar

més el tema de la població i per al mecanisme de la insularitat

hauria de servir el REB com a fórmula específica.

La número 17 també és d’una ambigüitat total, demanar a

l’Estat l’aprovació de transferències econòmiques suficients.

Com ho fa això de les transferències econòmiques unes

competències que ja estan transferides? No veig que

s’estableixi cap mecanisme. Ens abstendríem en aquesta també.

La número 20, agrairíem una major explicació al Grup

Parlamentari Mixt quan diu que les competències no han de

venir condicionades pel principi de solidaritat, doncs que ho

expliqui una mica més. Nosaltres el que pensam és que han de

venir suficientment dotades i tenint en compte sobretot els

criteris de població.

La número 21, bé, la podem votar a favor. I la número 22,

també ens abstendríem, és la que insta el Govern de l’Estat a

millorar la participació de la comunitat autònoma en els

imposts estatals; ens abstendríem perquè no estam en contra

que això passi, però crec que estam, si obrim molts diversos

fronts al mateix temps, crec que difícilment aconseguirem els

objectius. Si apostam, i el Grup Parlamentari Mixt, també

aposta per un nou sistema de finançament, creim que el millor

seria aconseguir, de manera immediata, aquestes millores que

sembla ser que ens correspondrien sense modificacions legals

i llavors entrar en el debat del nou sistema de finançament.

Anar modificant de manera poc substancial l’actual,

possiblement faria que perduri de manera innecessària.

Bé, acabades les del Grup Parlamentari Mixt, passaria a les

del PSM, i com que pensam votar a favor de totes elles no m’hi

estendré. Simplement a les tres últimes faria uns mínims

comentaris. La 15, que diu que es reclami una negociació

bilateral amb el Govern de l’Estat per compensar els dèficits

històrics, evidentment hi estam d’acord, però una mica el que

deia abans de les del Grup Mixt, haurien segurament de

concretar mecanismes legals prevists a la legislació actual, el

més concrets possibles, de tal manera que aconseguíssim

millores en un temps no massa llarg. Difícilment, en un procés

de discussió d’un nou model hi haurà aquestes negociacions

Estat-comunitat autònoma.

La publicació de les balances fiscals, estam d’acord, seria

una ajuda per entendre millor les situacions; crec, ja ho he dit

altres vegades, que hi haurà les mateixes reticències que hi ha

hagut fins ara per part del Govern de l’Estat i que segurament

no tendran ganes de publicar. És una dada important, però

pensam nosaltres que tampoc no és decisiva, se’n té una idea

bastant aproximada que tenim una balança fiscal molt

deficitària, i això crec que ja ens dóna arguments. Però en tot

cas seria bo, seria una major clarificació saber aquesta.

I la última, la del concert econòmic, ja dic que li donarem

suport, nosaltres intentam en qüestions que poguessin sortir per

unanimitat o per majoria, no havíem arribat a concretar tant,

però com que estam d’acord amb aquest punt el votarem,

evidentment.

Del Grup Parlamentari Socialista tenim dubtes que sigui

pertinent incloure unes qüestions que bé, no és que estiguem en



258 FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 16 / 9 de desembre del 2004 

 

desacord, però segurament no corresponen massa bé a aquesta

comissió, és quan en el punt 2.a) s’insta el Govern a una lluita

contra el fracàs escolar, un objectiu absolutament lloable, però

que no veim massa bé com encaixa dins aquesta comissió. Un

pla d’actuació per a la promoció de la qualitat de l’educació, tot

això són objectius lloables, però ja dic que ens encaixa

malament.

També, el 5.a i el 5.b que fan una referència semblant pel

que fa a, perdó, el 5.a, el 5.b i 5.c, pel que fa al sistema sanitari;

entenem que no corresponen al sistema de finançament.

Per anar acabant, sobre el Grup Parlamentari Popular, que

ens presenta tres blocs. Sobre el primer, que fa una anàlisi

sobre la legislació sobre el finançament autonòmic, doncs no

tenim res a dir; clar, aquí ens deien que féssim conclusions, si

a més volen aportar una anàlisi, doncs és el seu criteri, creim

que no era necessari, que ja ho hem estat analitzant, però bé,

aquí està. Jo passaria directament a les conclusions.

La primera, actualitzar la variable de població, doncs

votarem a favor.

L’activació dels fons de cohesió sanitària, votarem a favor,

sobretot perquè “sent l’hospital de Son Dureta el de

referència”, si aquest hospital es treu de Son Dureta ens ho

hauríem de plantejar.

En el punt número III ens abstendríem, això d’acollir-se a

l’article 67, assignacions d’anivellament, ens abstendríem, si el

Govern del Partit Popular aconsegueix del Govern central

qualque cosa en base a aquest article 67 nosaltres estaríem

encantats de la vida. Creim que no hi ha res a fer, perquè es va

deixar molt fermat i aquest article 67 només seria d’aplicació

en casos d’augment absolutament brutal de la població.

La número IV, sobre metodologia del cost efectiu, que no

ha beneficiat aquelles comunitats deficitàries, evidentment,

aquelles comunitats deficitàries les deixa en la mateixa situació

de penúria. Per tant, en aquest punt votarem que sí també.

A la número V, una mica tenim la intenció d’abstenir-nos,

una mica ja ho havia dit de cara al que fa la proposta del Grup

Mixt; intentar que la variable d’insularitat pesi molt dins la

negociació del model de finançament autonòmic. Creim, ja dic,

que no sortim beneficiats, hem de tractar de què s’imposi

sobretot el criteri poblacional, que a part de ser el més just crec

que és el que més ens beneficia i que en tot cas les

desavantatges concretes del fet insular haurien d’anar per via

del REB.

Número VI, ens abstendrem. Les regles de modulació

aplicables al model del nou sistema de finançament han suposat

de treure a Balears 120 milions d’euros, d’acord. I alguns dels

ponents de la comissió no permanent han manifestat la

necessitat de negociar amb l’Estat la supressió d’aquestes

regles de modulació que ens perjudiquen seriosament. Bé,

alguns dels ponents, aquest grup parlamentari i alguns altres

grups parlamentaris. Jo crec que citar ara que hi ha que diu que

no ens ha anat massa bé, haurien d’afirmar que no ens ha anat

massa bé i que això s’ha de modificar. Per aquest motiu ens

abstendrem.

Cal revisar el fons de suficiència per equilibrar els nivells

mitjos. També ens abstendrem perquè clar, el fons de

suficiència està bé com a objectiu, però no veim que hi hagi

legislats mecanismes concrets per a la seva aplicació. I ja dic

als del Grup Parlamentari Popular i al seu Govern, que si en

base a això aconsegueixen alguna avantatge ja els felicitarem,

però creim que no està clar, per aquí no es podrà fer.

També ens abstendrem a la número VIII, que és

llarguíssima. Jo tenia apuntat a una banda, però com que és tan

llarga hi ha uns punts que hi estaríem d’acord, altres que en

tenim dubtes. Idò abstenció general per al punt número VIII.

I als punts números IX i X també ens hi abstendrem. Aquí

es fa una curiosa interpretació que hi ha un dèficit històric que

comença el 2002 i pensam que és una interpretació

absolutament tendenciosa d’allò que ha estat tot el sistema de

finançament de les comunitats autònomes i bé, les xifres que hi

ha aquí poden tenir bastant a veure amb la realitat, però que no

és afrontar amb rigor tot allò que han estat els traspassos de

competències i el finançament que hem tengut. Per tant, ens

abstendrem.

I aquest punt III, amb números romans, de proposta, que de

vegades es subdivideix, bé no el votarem... No ho sé, ordenar

al Govern de les Illes Balears a assumir les conclusions és un

llenguatge que ens sorprèn des del grup parlamentari

precisament que dóna suport al Govern. Normalment aquí el

Parlament insta el Govern..., el segon punt també ho diu.

Després passa a instar, però s’ha d’instar davant l’administració

de l’Estat el deute històric 2002-2004 que el quantifica ja de

manera, creim poc rigorosa, amb 582 milions d’euros. No, el

deute històric és una altra cosa que arranca d’abans del 2002.

I l’últim punt reconèixer la procedència del deute històric. El

conjunt d’aquest tercer bloc hi votaríem en contra.

I amb això crec que he explicat les nostres propostes i m’he

manifestat sobre les dels altres grups.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per defensar les propostes del

Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

Propostes de conclusions RGE núm. 8443/04, presentades

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

1) El Parlament de les Illes Balears constata que a les Illes

Balears s’ha produït un dèficit històric de despesa pública per

càpita en tots els conceptes:

- inversions i despesa pública estatal,

- distribució dels fons europeus,

- finançament autonòmic.

2) Aquest dèficit històric de despesa pública ha consagrat un

dèficit d’estoc de capital públic i de despesa pública corrent a

les Illes Balears. Com a conseqüència, el càlcul del cost efectiu

de les distintes competències transferibles a les Illes Balears ha
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resultat molt inferior a la mitjana de les comunitats

autònomes.

3) Malgrat l’increment de població escolar, el desfasament

present en les necessitats financeres en ensenyament es deu

més al dèficit històric que no al creixement demogràfic.

4) L’actual sistema de finançament no ha cobert les necessitats

de l’increment de la població produïdes fins el moment de

l’aprovació del sistema, ja que la regla de modulació va

suposar retallar en un 50%, aproximadament, l’increment de

finançament que corresponia a les Illes Balears per la

població censada.

5) Els volums de recursos rebuts per finançar les dotacions de

personal, centres i despeses corrents van estar molt per sota de

la mitjana de les comunitats que van rebre la competència els

mateixos anys. Aquesta diferència respecte de la mitjana

oscilAla entre els 55.650 milions d’euros/anuals, si comparam

la despesa per professor; i els 84.816 milions d’euros/anuals

si comparam la despesa per alumne matriculat.

6) La transferència d’educació no va contemplar les

necessitats d’inversió nova per igualar les dotacions en

personal educatiu i centres a la resta de les comunitats

autònomes en el moment del seu traspàs.

7) Les Illes Balears presenten un dèficit històric no contemplat

en la dotació de les transferències sanitàries. Segons la

memòria de l’INSALUD de l’any 1999, Espanya tenia 3,7 llits

d’hospital públics per cada 1000 habitants, mentre que

Balears només un 2,9 llits/1000 habitants.

8) Quant als professionals sanitaris a Espanya hi havia 8,6

professionals/1000 habitants mentre que a les Illes Balears

6,4/1000 habitants.

Això representa un dèficit de 680 llits i 2000 professionals.

9) El sistema de finançament no preveu la despesa pública que

demanda la població no censada, amb o sense targeta

sanitària, que utilitza els serveis públics sanitaris, i que en el

nostre cas, és molt superior als d’altres comunitats de les Illes

Balears.

10) El sistema de finançament no resol satisfactòriament la

necessitat de més despesa provocada per l’increment de

població, ja que resulta molt difícil superior el 3% d’increment

per sobre de la mitjana estatal que estableix el sistema.

11) El sistema de finançament no contempla la despesa

capitativa originada per la pluriinsularitat, que s’estima en un

20% per damunt de la mitjana.

12) A les Illes Balears s’ha produït un creixement de la

població escolar del 2,11%, superior a la mitjana espanyola

(-6%), en 1998 i 2003.

13) L’increment en el nombre de matriculats en infantil i pre-

escolar entre 1997 i 2003 és del 16% a les Illes Balears i el

10% de mitjana a la resta de comunitats autònomes. Aquest és

un indicador de les necessitats futures a primària i secundària.

14) La població escolar estrangera, entorn els 20.000

alumnes, requereix un finançament addicional.

15) El Parlament de els Illes Balears recomana al Govern de

les Illes Balears que reclamin una  negociació bilateral amb el

Govern de l’Estat per tal de compensar el dèficit històric

d’inversions en sanitat i educació.

16) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que reclami la publicació de balances fiscals

entre les comunitats autònomes i l’Estat.

17) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a defensar un nou sistema de finançament similar

al concert econòmic.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé durant les setmanes que han durat

les compareixences dels representants de la societat civil i dels

distints experts que han passat per la comissió, s’ha posat de

manifest una coincidència absoluta en què les transferències de

les dues competències més importants i que han estat definides

per alguns dels compareixents com a “vertaders puntals de

l’estat del benestar”, la sanitat i l’educació, presenten un dèficit

de finançament realment important. Aleshores jo crec que avui

hi ha un consens en la necessitat d’obrir una negociació amb el

Govern de l’Estat per intentar redreçar una situació que no és

nova, que no s’inicia en el moment de la transferència, sinó que

majoritàriament el dèficit acumulat prové per un dèficit històric

de finançament, tan d’educació com de sanitat. 

Fins aquí, com deia hi ha unanimitat. Ara en allò que ja no

ha existit un grau de consens suficient és si avui en dia tenim

els mecanismes legals necessaris per, dins el marc del Consell

de Política Fiscal i Financera, poder resoldre aquesta situació.

I això al Grup del PSM-Entesa Nacionalista ens fa ser

pessimistes quant als resultats que pugui obtenir aquesta

comissió, però sobretot el Govern en un procés de negociació

amb el Govern de l’Estat. És a dir, se produeix un dèficit

importantíssim perquè en el moment de les transferències

sempre s’ha funcionat pel sistema de cost efectiu i el resultat ha

significat que la dotació per a les Illes Balears ha estat molt

inferior a la dotació mitjana de la resta de comunitats

autònomes de l’article 143, que són les que han entrat en el

procés de transferències.

Però els experts i citaria especialment el Sr. Rosselló, o el

Sr. López Casasnovas, han estat més pessimistes quant a

l’actual Llei de finançament, en els articles que preveu una

revisió de les dues competències, sanitat i educació, per

increment de població sigui l’instrument més adient, perquè a

partir de què entra en vigor el nou sistema, això és l’any 2002,

en cap exercici s’han produït les condicions necessàries per

revisar el finançament de les Illes Balears. L’any de creixement

demogràfic més important va ser l’any 2002 que la població de

les Illes Balears va créixer un 4,76%, però com que la mitjana

de població espanyola també va créixer aproximadament prop

d’un 2% no s’ha donat un diferencial d’un 3% que ens donaria

cobertura legal per iniciar un procés de negociació. De totes

maneres s’ha de dir que el fet de superar un increment del 3%



260 FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 16 / 9 de desembre del 2004 

 

de la població respecte de la mitjana no és cap garantia de res,

sinó que únicament permet obrir un procés de negociació.

Aleshores pensam que hi hauria d’haver un consens molt

important en què hem de fer èmfasi en el dèficit històric, dèficit

històric que naturalment se veu agrejat per un període de

vertadera explosió demogràfica a les Illes Balears, que no

s’inicia l’any 2002 sinó que s’inicia ja l’any 1998, any en què

se transfereix educació. D’aquí que un dels punts que proposa

el Partit Popular, que fa seva la xifra donada pel conseller

d’Economia i Hisenda en la seva compareixença, que

quantifica el dèficit històric del 2002 al 2004, nosaltres pensam

que aquesta xifra és vàlida en la quantificació del dèficit de la

sanitat, però que hi hauríem d’afegir el dèficit del 98, 99, 2000

i 2001 pel que fa referència a educació, especialment perquè

entre el 98 i el 2003 és quan se produeix un gran increment de

la població escolar, coincident en un període de pèrdua de

població escolar a la resta de l’Estat espanyol.

Bé aquesta és la teoria que ha inspirat les distintes propostes

que ha presentat el PSM-Entesa Nacionalista. Aleshores

quantificar el dèficit estatal que ens pareix bé, a grosso modo,

la xifra que va proposar el Govern i que fa seva el Grup

Popular, això sí, incrementant el dèficit d’educació des del

principi de l’assumpció de la competència. I a més a més, tenint

en compte que s’ha de completar aquest dèficit històric amb

l’increment de la població, amb les característiques d’aquest

increment poblacional que, especialment per allò que fa falta a

educació, suposa una població molt heterogènia, des del punt

de vista cultural, i que obliga a un esforç suplementari amb

professorat de suport per als alumnes provinents de la

immigració i que també en el nostre cas el fet de la

pluriinsularitat obliga a unes economies d’escala molt distintes,

obliga a fer unes inversions a cada una de les illes, que serien

innecessaris si no tenguéssim un territori discontinu, que se

podrien optimitzar al màxim aquestes inversions. També hem

de tenir en compte la població flotant, és a dir, la població no

censada, tan població com treballadors de temporada,

quantificats entorn als 40.000, per l’antic director general

d’Economia, el Sr. Montserrat que també va fer unes

projeccions demogràfiques ben interessants.

Ara el nostre escepticisme ens du a anar a l’arrel del

problema. I l’arrel del problema és que la situació s’agreuja any

rera any perquè quan el cost de les competències transferides

s’incorpora a un finançament incondicionat, fruit de la nova

Llei de finançament la 21/2001 significa que afegim al banyat,

perquè per desgràcia, tot i que l’actual Llei de finançament de

les comunitats autònomes va evolucionar cap un finançament

tenint en compte la població, és a dir, cap un finançament per

càpita. Finalment hi va haver una regla de modulació que va

retallar aproximadament en un 50% l’increment de finançament

que ens corresponia per increment de població. És a dir, una

vegada fets els grans números se va constatar que les Illes

Balears i Madrid tenien un creixement molt superior

proporcionalment al de les altres comunitats autònomes,

simplement pel fet que eren dues comunitats que havien tengut

un creixement demogràfic espectacular. Bé idò enlloc de

reconèixer aquest fet i finançar l’increment poblacional se va

introduir una regla de modulació que va suposar l’any 2002 una

retallada d’uns 120 milions d’euros respecte d’allò que ens

corresponia. Bé, aleshores ja part dels beneficis que tenia

aquell sistema de finançament se varen perdre i la totalitat de

beneficis se va perdre pel fet de què la dotació per a sanitat no

va ser tan bona com esperàvem.

Aleshores el problema és que via aquest sistema de

finançament, sigui quin sigui el que s’ha aprovat al llarg de la

democràcia, les Illes Balears sempre hi surten perdent. I l’arrel

del problema, com va denunciar el President del ColAlegi

d’Economistes Sr. Lluís Moyà, és que aquí patim una vertadera

sagnia econòmica, fins i tot va qualificar d’espoliació fiscal,

perquè tenim una balança fiscal insostenible amb l’Estat.

Posteriorment a la compareixença del Sr. Moyà, el mateix

ColAlegi d’Economistes va organitzar una jornada sobre balança

fiscal a la Universitat de les Illes Balears i ja se va quantificar

en un 15% del Producte Interior Brut l’aportació fiscal neta de

les Illes Balears al conjunt de l’Estat. És a dir, la diferència

entre els tributs que se recapten a les Illes Balears i el que se

reingressa via inversions estatals, inversions de la comunitat

autònoma i de totes les administracions públiques. Bé,

evidentment aquest és el problema, que els recursos econòmics,

els recursos fiscals generats a les Illes Balears en gran part no

se reinverteixen a les Illes Balears. I d’aquí que insistim, com

ja vàrem fer unes setmanes en el plenari, amb la necessitat de

reivindicar la publicació de les balances fiscals, s’han de

conèixer els fluxos fiscals entre comunitats autònomes i la

vertader dimensió d’allò que s’ha anomenat solidaritat.

I el nostre escepticisme ens du a continuació a plantejar la

solució definitiva, que els dos grups majoritaris d’aquesta

cambra i de l’Estat, Partit Popular i PSOE, ens reconeixen quan

parlam en privat que és la solució, però que encara no han

madurat suficientment per reivindicar-ho. Però no passin pena

que la fruita madurarà qualque dia i caurà pel seu pes. Només

amb l’assumpció de l’Agència Tributària i un sistema de

finançament similar al concert econòmic, per tant, una

aportació a l’Estat pels serveis que presta, més una part per

solidaritat, però que mai en cap cas ha de significar una

aportació a l’Estat superior al 5% del nostre Producte Interior

Brut i resoldrem el sistema.

Bé aquesta ha estat la defensa filosòfica de les nostres 17

propostes. Tot indicar que hi ha dos petits errors, un a la

proposta número 5 allà on hem mesclat euros, anys i pessetes

i dóna un ball de xifres que realment no se correspon amb la

realitat. I ho deixaríem en què aquest punt acabaria allà on diu:

“va rebre la competència els mateixos anys” i suprimiríem les

tres línies “des d’aquesta diferència” fins a “alumne

matriculat”, perquè les xifres no estan ben plasmades i sobretot

s’entén exactament el que vol dir. I en el punt 9 també observin

que sobre “de les Illes Balears”. És a dir, hauria d’acabar “és

molt superior als d’altres comunitats”. Per tant, en aquestes

dues esmenes.

D’altra banda també en alguns casos hem donat per bones

algunes aportacions, tal vegada seria més correcte quan

quantificam algunes quantitats a posar segons aportacions fetes

en aquesta comissió i no donar per bones que això siguin

aportacions de cap grup parlamentari. En tot cas sempre són

discutibles i allò que importa és l’esperit.

Respecte les propostes presentades per tots els altres partits,

hem de dir que les votarem totes a favor, excepte la darrera del



FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 16 / 9 de desembre del 2004 261

 

Partit Popular, aquesta que diu: “reconèixer la procedència de

la contracció del dret derivat de l’existència del deute històric

2002-2004, esmentada en el paràgraf anterior per al present

exercici”. Bé, el Partit Popular per la via dels fets ha

pressupostat uns pressuposts amb dèficit i ha pressupostat uns

pressuposts per a l’any 2005 amb un important endeutament, en

el qual nosaltres no hi podem donar suport. Una cosa és

reconèixer que aquí existeix un dèficit important i l’altre és

gastar sense tenir la certesa de què ens seran ingressades

aquestes importants partides econòmiques. Però sobretot tenint

aquest dèficit, malgastar en grans infraestructures viàries que

se podrien sobredimensionar, aleshores hi podríem donar

suport. Ara no estam d’acord en què se pressuposti, o millor

dit, que ja que se prevegi un pressupost pensant que aquest

dèficit històric ens serà compensat i mentre tant malgastar en

unes infraestructures viàries a les quals podríem estalviar molts

de doblers. Per tant, en aquest paràgraf darrer que va des de

“reconèixer” fins a “exercici”, aquestes 3 línies votaríem en

contra si se pot votar per separat.

A la resta de punts de tots els grups parlamentaris els

donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Socialista intervé la Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi.

Propostes de conclusions RGE núm. 8452/04, presentades

pel Grup Parlamentari Socialista:

Una vegada realitzades les compareixences previstes en el

pla de treball, s’ha pogut constatar que:

1. De fa temps, la comunitat autònoma de les Illes Balears

pateix un dèficit en matèria d’infraestructures i de personal en

el sistema educatiu i sanitari..

2. Les circumstàncies socials i laborals de la nostra comunitat

(dependència estacional de molts llocs de treball, elevat

número de persones immigrants, gran població flotant, etc.),

fan que tingui unes característiques específiques que exigeixen

la disponibilitat d’una major quantitat de recursos i serveis

sanitaris i educatius a fi d’assegurar una atenció de qualitat de

les necessitats educatives i sanitàries de la població.

3. Les transferències en matèria d’educació es varen fer en

condicions de greus diferències econòmiques en relació a les

rebudes per la resta de comunitats autònomes. Aquest fet ha

tingut importants conseqüències ja que ha agreujat la situació

de dèficits del sistema educatiu balear.

4. La veritable insuficiència de la transferència de la

competència de sanitat, que entrà en vigor l’1 de gener de

2002, i que va ser assolida per la comunitat autònoma per la

pressió insostenible que va significar l’esmena introduïda al

Senat pel PP, la qual vinculà l’acceptació de la transferència

de sanitat a l’assumpció del nou sistema de finançament

autonòmic.

5. Les mesures per promoure l’eficàcia i l’eficiència en el

sistema sanitari i educatiu són sempre elements fonamentals,

dins les polítiques dels governs, i encara s’hi tornen més, quan

es tracta de societats, com la balear, que ha de resoldre

problemes prioritats pel seu desenvolupament com són el

fracàs escolar, l’abandonament prematur de l’escolarització,

el baix nivell de persones amb estudis mitjans i superiors pel

que fa al sistema educatiu i quant a la sanitat, la millora de la

productivitat, el maneig eficient dels recursos i la

conscienciació de la població sobre la utilització adequada

dels serveis.

Per tot això, la comissió constituïda per tal d’estudiar la

millora del finançament per part de l’Estat de les competències

en matèria d’educació i de sanitat acorda:

1. Constatar la insuficient dotació financera de les

transferències en matèria d’educació i sanitat, especialment

atesos els dèficits d’infraestructures, els increments

quantitatius de població i la gran incidència de les persones

immigrants en aquest increment, així com la necessitat de fer

front a greuges històrics pel que fa a les retribucions de

personal i als serveis.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a què la Conselleria

d’Educació:

a) elabori, de forma consensuada, un pla de lluita contra el

fracàs escolar que contempli l’increment de professorat allà

on es detectin necessitats més importants, l’elaboració de

programes pedagògics i mesures organitzatives que donin

resposta a l’atenció a la diversitat. El pla haurà de

contemplar, a més, les mesures adients per augmentar les taxes

d’escolarització a l’etapa post-obligatòria.

b) Redacti un pla d’actuació per a la promoció de la qualitat

de l’educació infantil i l’augment del número d’escoles

públiques. El pla haurà de comptar amb la colAlaboració dels

ajuntaments, els consells insulars i amb la participació de totes

les institucions implicades en l’educació. L’esmentat pla

contemplarà, entre altres temes, l’exigència del compliment de

la legalitat vigent.

3. Instar el Govern de les Illes Balears a posar-se en contacte

amb el Govern central per iniciar converses a fi i efecte de dur

a terme una ampliació de la dotació de les transferències de

sanitat i educació a la nostra comunitat, atès l’augment de

població sofert des de les esmentades transferències fins

l’actualitat, d’acord amb la legislació vigent.

4. Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar les gestions

oportunes, davant del Govern central, per tal que es convoquin

les comissions del REB, tal i com mana la llei, que no va ser

desenvolupada durant tots aquests anys pel Govern del Partit

Popular.

5. Instar el Govern de les Illes Balears que la Conselleria de

Salut elabori:

a. Un pla per a la millora de l’eficàcia en la gestió,

l’objectiu del qual ha de consistir en la millora de la

productivitat, el maneig eficient dels recursos i la
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conscienciació de la població sobre la utilització

adequada dels serveis.

b. Un pla específic, i consensuat, per a la contenció de la

despesa farmacèutica, que contempli mesures de

millora de la qualitat de la prescripció i adquisició

directa d’alguns productes. També es regularan les

intervencions de la  indústria  farmacèutica,

especialment en relació amb la seva publicitat, la visita

mèdica i el finançament d’activitats de formació

continuada.

c. Un pla específic i consensuat per a la utilització

racional de la tecnologia biomèdica, amb criteris de

medicina basada en l’evidència i que suposi una

millora de l’eficiència en la gestió.

6. Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar un estudi

sobre l’aplicació de les mesures fiscals que contempla la llei,

en relació amb la generació de recursos per a la sanitat, tant

els que tenen a veure amb l’aplicació de criteris fiscals com

d’altres.

7. Donat l’acord que es va prendre a la primera Conferència

de Presidents autonòmics respecte a fer una comissió per

estudiar els problemes de finançament sanitari que tenen les

comunitats autònomes i aprovar un nou marc de finançament

en matèria sanitària que es pugui posar en marxa a partir de

l’any 2006, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a participar activament en aquesta

comissió, treballant conjuntament amb el Govern de l’Estat i

la resta de comunitats autònomes, per trobar les millors

solucions que beneficiïn els ciutadans i ciutadanes de les Illes

Balears.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. No m’agradaria repetir-me,

però vull començar aquesta comissió recordant l’objectiu de la

mateixa, ja ho ha dit el Sr. Miquel i també ho ha dit el Sr.

Sampol, però jo també ho vull tornar recordar perquè em

sembla que recordar això, recordar la fita última d’aquesta

comissió que és la que la justifica i la que dóna sentit a tots els

seus treballs, precisament ens donarà claredat de per què hem

estructurat les conclusions d’aquesta manera.

Nosaltres havíem entès, recordem que així era, que aquesta

comissió tenia com a objectiu procurar que tots els grups

polítics arribessin a uns acords, a uns acords respecte els

problemes de finançament que tenim a l’educació i a la sanitat

a les nostres illes i arribar a acords també respecte a com

resoldre aquests problemes, a través dels mecanismes que la

pròpia legislació de finançament de la comunitat i de les

pròpies transferències ens permet. Precisament perquè crèiem

que aquesta és la fita de la comissió i a més perquè creim

sincerament que l’intent de solució d’aquests greus problemes

només es pot fer des del consens, hem elaborat les conclusions

que ara els presento. Vull deixar clar això perquè llegint les

conclusions del Partit Popular no sembla que hagin entès el

mateix que nosaltres, si així fos i nosaltres ho hem estat

esperant fins a última hora, haguéssim trobat la manera d’obrir

uns espais per arribar a acords i haver consensuat abans d’ara

les conclusions, perquè ens sembla que aquesta era l’objectiu

d’aquesta comissió. Ens sembla, després jo ja passaré a dir

concretament les coses quan fixi la posició del nostre grup

respecte les propostes del PP, que en realitat si s’ajusten a què

aprovem el que ells proposen, tota la negociació es limita a què

s’accepten les condicions que per endavant ja s’han establert

per un sol interlocutor. 

Quant a la metodologia utilitzada vull aprofitar per tornar

a donar les gràcies a tots i a totes les participants, ja que la

informació facilitada i les seves opinions realment han estat

molt valuoses i ens sembla que seran molt importants per poder

fer la negociació que hem de fer. Consideram que tots els

ponents han estat d’acord en 4 qüestions bàsiques, hi ha un

dèficit que ve de molt enrera en la sanitat i l’educació de les

Illes  Balears, un dèficit que inclou infraestructures, però també

dotacions de personal i pressuposts de manteniment. La segona

cosa en què tots hi han estat d’acord és que tan la transferència

d’educació com la de sanitat varen estar infradotades. Tercer,

hi ha una necessitat d’arribar a acords entre els grups polítics

perquè aquesta és la situació que ens dóna més força per

negociar. I per últim, s’han d’iniciar les negociacions amb el

Govern de l’Estat ara mateix. I també tots els ponents han posat

de manifestar que donar una adequada a les necessitats de salut

i educació dels ciutadans i ciutadanes de Balears passa

necessàriament per accions decidides i compromeses del

Govern autonòmic. I contest una mica a la reflexió que ens ha

fet el Sr. Ramon, en el sentit de que tal vegada no era adient

incloure aquestes propostes més concretes respecte a què des

del Govern de les Illes Balears s’ha de tenir en compte com

augmentar l’eficiència dels serveis que donam. Deia que

decisions i actuacions que posin de manifest la voluntat política

del Govern de prioritzar la salut i l’educació, garantint els

recursos adequats i assegurant l’eficiència dels serveis. Dic tot

això perquè avui el diari en ve ple, el Diari de Mallorca, el

Diari de Menorca i tots, de com de vegades tenim recursos i

aquests no es destinen precisament a aquestes prioritats. 

Naturalment entre els ponents també hi ha hagut alguns

desacords, centrats sobretot en dos temes, la manera de

quantificar les necessitats actuals dels serveis d’educació i

sanitat i la valoració de les millors eines a utilitzar per la

negociació. El Grup Parlamentari Socialista comparteix

plenament els 4 punts que he citat com acords i mencionats per

la immensa dels ponents i estam segurs que la resta de grups

polítics també ho fan perquè les xifres que els avalen es mirin

com es mirin els demostren de forma palesa. Per això, perquè

creim que la nostra comunitat està en situació de desigualtat,

perquè creim que hem d’arribar a acords que la salut i

l’educació han de ser prioritats absolutes del Govern autonòmic

i ho ha demostrar amb polítiques concretes i perquè creim que

hem de negociar amb el Govern de l’Estat perquè assumeixi la

responsabilitat que li pertoca, hem fet una proposta de

conclusions estructurada en dues parts. Primer hi ha una sèrie

de constatacions que no són objecte de votació i després ja

vénen els acords. 

Quant a les constatacions són les que hem anat defensant

durant tot aquest temps, la comunitat autònoma pateix un

dèficit en matèria d’infraestructures i de personal en el sistema

educatiu i sanitari. La segona parla de la singularitat del nostre

territori, sé que tots hi estam d’acord, i expliquem quines són
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aquestes variables que ens sembla que defineixen unes

necessitats especials i per tant, exigeixen també una manera de

finançar de forma especial. La tercera de les constatacions fa

referència a què les transferències en matèria d’educació es

varen fer en condicions de greus diferències econòmiques en

relació a les rebudes per la resta de comunitats autònomes i que

aquest fet ha tengut i té importants conseqüències ja que ha

agreujat la situació del dèficit del sistema educatiu balear.

Consideram que no fa falta insistir en aquesta constatació

perquè les dades aportades pels ponents, pel Sr. Montserrat, pel

Sr. Rosselló, pel Sr. Pons i pel Sr. Mesquida, per citar-ne

alguns d’ells, són aclaparadores, la inadequada valoració del

cost de la competència que es transferia, sumat a la desaparició

dels imports de les inversions que estaven pendents de fer-se no

pot menys que portar-nos a valorar la transferència que va

acceptar el Govern autonòmic d’aquell moment del PP com a

molt dolenta per a la nostra comunitat. Creim que no hi va

haver mala intenció en aquest fet, senzillament es va aplicar un

mètode de quantificació, el del cost efectiu, que no era

l’adequat per valorar el sistema educatiu. I després no s’han

aplicat les eines que hi havia al nostre abast per corregir aquest

problema. I per últim, per acabar d’encarir el nostre servei

educatiu, els governs autonòmics de variat signe polític han

pres decisions per millorar-lo, sens dubte l’han millorat, però

també l’han encarit.

En relació a la greu insuficiència de la transferència de la

competència de sanitat, que entrà en vigor l’1 de gener del

2002, es constata que va ser assolida per la comunitat autònoma

per la pressió insostenible que va significar l’esmena introduïda

al Senat pel PP, la qual vincula l’acceptació de la transferència

de sanitat a l’assumpció del nou sistema de finançament

autonòmic. En aquest sentit només volem remarcar que com és

fàcil de comprovar, aquesta va ser una transferència sense

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 assumides

la transferència quins eren els números que ells consideraven

com a cost efectiu. A aquesta inadequada valoració de la

transferència s’hi va sumar, a més, la manca de responsabilitat

del Govern central que havia anat aturant les inversions en

infraestructures, tot pensant que si és una competència que ha

de ser transferida per què hem d’invertir nosaltres, esperem i

després mirarem de compensar-ho, si és possible, mitjançant

recursos financers. El problema és que un cop transferida la

competència de la sanitat aquesta mancança d’inversions mai

es va poder recuperar. Inversions a més que ja estaven

contemplades en el pressupost de l’Estat.

La darrera de les constatacions és la relativa a què de cap

manera l’acció d’un govern pot limitar-se a esperar que venguin

els recursos de fora. Per això constatem que les mides per

promoure l’eficàcia i l’eficiència en el sistema sanitari i

educatiu són sempre elements fonamentals dins les polítiques

dels governs i encara s’hi tornen més quan es tracta de

societats, com la nostra, que ha de resoldre problemes

prioritaris per al seu desenvolupament. Tal com els deia el

Grup Parlamentari Socialista està interessat en què aquesta

comissió arribi a acords per situar-nos en les millors condicions

per resoldre els problemes de l’educació i la sanitat balear i per

defensar de la millor manera possible les nostres necessitats

davant del Govern de l’Estat. Per això feim una sèrie d’acords

en aquesta comissió.

El primer té a veure en constatar la insuficient dotació

financera de les transferències. 

El segon és instar el Govern de les Illes Balears a què la

Conselleria d’Educació, això ve en raó de què consideram que

les mides que es prenguin aquí respecte l’eficiència també

tenguin molt de sentit, no m’estendré perquè vostès tenen el

text complet, elabori de forma consensuada un pla de lluita

contra el fracàs escolar, tema de gran importància per al nostre

sistema educatiu i a què redacti un pla d’actuació per a la

promoció de la qualitat de l’educació infantil i l’augment del

número d’escoles públiques.

El tercer acord és instar el Govern a posar-se en contacte

amb el Govern central per iniciar converses a fi d’efectuar i dur

a terme una ampliació de la dotació de les transferències de

sanitat i educació a la nostra comunitat. N’estic segura de què

en aquesta tots hi estarem d’acord, atès l’augment de la

població i d’acord amb la legislació vigent.

La quarta és que es convoquin les comissions del REB, tal

i com mana la llei que no va ser desenvolupada durant tots

aquests anys pel Govern del Partit Popular.

La cinquena també té a veure amb l’eficiència, i és que

aquesta vegada la Conselleria de Salut elabori tres plans

d’actuació. Un que tingui a veure amb l’eficiència de la gestió

general del sistema sanitari, o sigui, que millori la productivitat,

el maneig eficient dels recursos i la conscienciació de la

població sobre la utilització adequada dels serveis. Un altre

específic i consensuat per a la contenció de la despesa

farmacèutica, que a la nostra comunitat augmenta d’any en any,

per exemple aquest darrer any un 9% quan en altres comunitats

augmenta solament un 4, i per tant alguna cosa haurem de fer

nosaltres en això. I per últim un pla específic i consensuat per

a la utilització racional de la tecnologia biomèdica que, com

vostès saben, també és una part importantíssima de la despesa

sanitària.

La sisena és instar el Govern a elaborar un estudi per a

l’aplicació de les mesures fiscals que contempla la llei en

relació a la generació de recursos per a la sanitat, tant les que

tenen a veure amb l’aplicació de criteris fiscals com d’altres.

I per últim, i donat l’acord que es va prendre a la primera

conferència de presidents autonòmics respecte a fer una

comissió per estudiar els problemes de finançament sanitari que

tenen les comunitats autònomes i aprovar un nou marc de

finançament en matèria sanitària que es pugui posar en marxa

a partir de l’any 2006, proposem que el Parlament de les Illes

Balears insti el Govern, el nostre govern, a participar

activament en aquesta comissió treballant conjuntament amb la

resta de comunitats autònomes per trobar les millors solucions

que beneficiïn els ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes.

Al Grup Parlamentari Socialista li sembla que amb la seva

proposta ha complert els objectius fixats per aquesta comissió.

Hem fet propostes concretes i demanem que el govern del PP
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assumeixi la seva responsabilitat en aquest escenari obert que

ja ha plantejat el govern socialista de l’Estat. 

I fins aquí, com diu el Sr. Sampol, l’argumentació

filosòfica, i ara vénen les posicions davant les esmenes.

Volia fer un parell d’esmenes in voce al portaveu del Grup

Mixt, però com que no hi és, idò m’ho botaré i començaré amb

Esquerra Unida. Dues esmenes in voce, una de les quals ja l’ha

acceptada el Sr. Miquel, que era afegir a la seva conclusió

número 2 “en la seva ubicació actual en relació a les obres de

l’Hospital Universitari Son Dureta”. I després li vull fer també

una esmena a la seva... -perdó, aquesta era la 3-, a la seva

conclusió número 3, en el sentit que vostè diu que es firmi un

conveni, i nosaltres li proposem que fem un redactat que digui:

“La comissió no permanent -exactament igual com ho té

redactat- insta el Govern de les Illes Balears a reclamar una

millora del sistema de finançament de l’educació a fi

d’aconseguir els recursos necessaris per a la construcció de

nous centres escolars i per a la millora dels existents”.

Al Grup Parlamentari PSM li vull dir... Totes les altres

conclusions d’Esquerra Unida les votarem a favor. Quant al

PSM li vull dir que votarem a favor totes les seves conclusions,

encara que pensem que potser la 7 i la 8 ens semblen d’escassa

utilitat perquè hi ha hagut molts canvis des del 99, entre d’altres

l’obertura de l’Hospital Son Dureta, i potser això només faci

recalcar que en aquell moment en què es va fer la transferència

realment estàvem amb molta..., molta diferència. Ens

abstindrem a la seva conclusió número 11, ja que el seu

redactat ens sembla que es presta una miqueta a confusió, o

sigui, el sistema de finançament és el que parla de la

pluriinsularitat; el sistema de finançament actual contempla la

insularitat, encara que no ho faci de forma suficient, i ens

sembla que..., no veiem clar aquest redactat. Ens sembla

important dir que la seva conclusió número 15, que la votarem

a favor, ho farem perquè entenem que naturalment el Govern

de les Illes Balears haurà de fer negociacions bilaterals amb el

Govern de l’Estat, però això no exclou que s’hagin de fer en un

marc de multilateralitat, i aquesta és la nostra idea; nosaltres

entenem que la seva proposta, i així ho votarem, té raó,

naturalment el Govern de les Illes Balears haurà de fer

negociacions bilaterals, però nosaltres considerem que s’ha de

fer en un marc de multilateralitat. I per acabar votarem en

contra, pels motius que ja he argumentat, la seva conclusió

número 17, la que té a veure amb el concert.

I ara passem al Partit Popular. Jo havia esperat, i això m’ha

fet canviar una miqueta la meva argumentació, que nosaltres

haguéssim pogut arribar a un acord, i encara així els el continuo

demanant. Ho demano perquè el Partit Popular en els seus

acords fa una cosa que si aprovem els seus acords ho aprovem

tot, i això a nosaltres ens preocupa. Jo vull resumir molt

clarament els motius pels quals algunes coses no les votarem i

diré per què no les votarem i quines són les que no votarem,

encara que ara els demano, els demano a tots, que fem un

esforç per intentar arribar -i també al Sr. President- per intentar

arribar a un acord que ens permeti signar un document en el

qual tothom estigui d’acord. Ja sabem que per la mecànica i

sobretot per la numèrica parlamentària si aquí votem punt per

punt per descomptat s’aprovarà allò que proposa el Partit

Popular, però ens sembla que aquesta comissió seria

defraudada en el seu inici si no intentéssim arribar a uns acords

que per descomptat tothom s’hi sentís representat i que a més

això ens permetés, a la vegada, que -tots els estudis que ha fet

el Grup Parlamentari Popular em semblen molt valuosos; això

no vol que jo hi estigui d’acord- que aconseguíssim posar en

valor totes les coses ue s’han fet però també aprovar aquelles

coses que solament hi estiguem d’acord tots. 

Jo els comentaré ara per què no votarem moltes de les

conclusions..., moltes no, moltes no perquè en moltes hi estam

d’acord, algunes d’aquest apartat que ells anomenen

conclusions, i per tant no podrem votar-ne algunes, bastants, de

les propostes que ens fan a la segona part, a la tercera part. No

entraré a la primera part, que ens sembla també molt

ilAlustrativa, però em sembla que ara no ve a conte.

He dit en primer lloc que em semblava aquest redactat del

Partit Popular, independentment del fet que també estic d’acord

amb el que ja em sembla que ha comentat el senyor..., no sé si

ha estat el Sr. Sampol o el Sr. Miquel, que no podem ordenar

al Govern de les Illes Balears; si de cas l’haurem d’instar,

l’haurem de..., però ordenar no podem des d’aquesta comissió,

no hem de fer-ho així. Ens sembla que aquest redactat, almenys

d’aquestes lectures que jo he fet, no?, que després segurament

ho podem canviar, en aquest redactat no es compleix l’objectiu

de la comissió, ja he dit per què. I després a les conclusions hi

ha uns quants problemes que jo vull anomenar i que fan que

nosaltres haguem de votar-les en contra.

Algunes qüestions són errades, senzillament. No és cert, per

exemple -ja ho ha dit també el Sr. Miquel- que el fort increment

de la població immigrant tengui com a conseqüència un

increment (...) de la població protegida a sanitat. Això no és

cert, no és així; els immigrants que ens arriben són gent jove,

sana, que acudeix poc al sistema sanitari. El sistema sanitari té

uns altres problemes, uns altres, que vénen més per la nostra

població que no per la població immigrant. 

Algunes de les coses que es diuen no són certes o no són

certes del tot; no són certes perquè, per exemple, justifiquen

l’endeutament de la nostra comunitat dient que hem de fer front

a les necessitats d’educació i sanitat, quan una mirada, encara

que sigui molt superficial, als pressupostos d’enguany posa de

manifest que l’endeutament té molt poc a veure amb l’educació,

i si té a veure amb la sanitat és perquè, per motius que nosaltres

no aconseguim esbrinar, ens hem entestat a tirar per la borda

més de 10 milions d’euros que, calculant pel baix, és el que

costa, o almenys el que hem pagat, el solar de Son Espases, i

les inversions mortes, i ho dic entre cometes, que s’hauran de

fer a Son Dureta per als pròxims 4 o 5 anys. Per això no els

podrem votar la conclusió número 8.

En alguns casos aquestes..., sobretot a les conclusions 9 i 10

aquesta quantificació que fan, vostè ja ho diuen, diuen que és

una anàlisi simple, i a nosaltres precisament el que ens passa és

que ens sembla molt simple, i sobretot hi ha moltes coses, molts

paràmetres que s’utilitzen per calcular el deute històric que a

nosaltres ens semblen confosos, perquè quan parlen del total

del finançament autonòmic d’educació i de sanitat, d’on surten

les xifres? El total de finançament autonòmic en educació

inclou les inversions? I quan parlen del concepte del total de

finançament a Balears d’educació i sanitat, no s’haurien de
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referir a població protegida i a la població en edat

d’escolarització obligatòria? Per això ens sembla tan difícil fer

aquesta quantificació, i per això demanaríem, i els faré una

proposta concreta, si poguéssim -tot tenint molt en compte

aquestes anàlisis que vostès han fet i aquests treballs, que segur

que s’hauran de tenir en compte, perquè són valuosos encara

que no hi estiguem del tot d’acord o es puguin millorar- que

trobéssim una manera de redactar que sense tirar enrere tot això

no caiguéssim en la quantificació, amb la qual no podem estar

d’acord.

Les seves conclusions, a més, inclouen arguments que no

són sòlids. Ja ho han dit aquí altres ponents, però els nostres,

els ponents que han vingut a la comissió, tots els que han parlat

de les possibles vies de negociació, quan s’han referit al fons

d’anivellament han dit que aquest s’activa en unes condicions

molt restrictives que, a més, nosaltres no les complim. Ho diu

el PSM a les seves conclusions i, si això és així, com és que ens

demanen que aprovem una conclusió, que és la número 3, que

sabem ben cert que no és possible?

Nosaltres això, aquesta anàlisi, aquestes coses que nosaltres

veiem, fa que en realitat solament puguem votar la seva

proposta que insta el Govern de les Illes Balears a iniciar les

vies de negociació recollides a l’article 4.67 de la Llei 21/2001.

Però si aconseguíssim arribar a un redactat millor, sense

quantificació, molt probablement podríem arribar a votar a

favor altres de les seves propostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari

Popular intervé l’Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver.

Propostes de conclusions RGE núm 8454/04, presentades

pel Grup Parlamentari Popular:

I. ANÀLISI DE LA LEGISLACIÓ SOBRE FINANÇAMENT

AUTONÒMIC.

El vigent sistema de finançament autonòmic, aprovat pel

Consell de Política Fiscal i Financera el 27 de juliol del 2001,

neix amb vocació d’estabilitat, o el que és el mateix, de

continuïtat en el temps, després de passar per diferents

sistemes de durada quinquennal des de l’any 1987.

Si s’observa com ha estat l’evolució en la revisió del

finançament de les comunitats autònomes, ens trobem amb que

s’ha bast en un procés de descentralització fiscal que s’ha anat

realitzant a mesura que s’anaven produint els successius

traspassos de competències.

En aquest procés es poden diferenciar quatre etapes:

a) Etapa del cost efectiu fins a 1986. Aquest període es

caracteritza per una elevada intensitat en el traspàs dels

diferents serveis, amb un predomini clar de les transferències

financeres de l’Estat. El percentatge de participació de cada

comunitat autònoma s’ajusta anualment per a igualar el

finançament al cost efectiu dels serveis traspassats.

b) Etapa d’autonomia de la despesa (1987-1996). Des del punt

de vista de la descentralització fiscal, no hi ha variacions

respecte al període anterior. No obstant això, el finançament

ja no s’ajusta anualment i es negocia a l’inici de cada

quinquenni.

c) Etapa de l’autonomia en l’ingrés (1997-2001). S’amplien

els mecanismes de descentralització fiscal a una participació

en l’IRPF, concedint-se potestats normatives a les comunitats

autònomes sobre trams autonòmics del mateix i també dels

imposts en etapes anteriors.

d) Etapa de l’estabilitat. Arranca en 2002 amb l’aplicació de

l’actual model en vigor, aprovat el juliol del 2001 pel Consell

de Política Fiscal i Financera. A diferència de les etapes

anterior -en què el model de finançament considerava a part

el finançament de la sanitat i dels serveis socials de la

Seguretat Social-, el model actual integra tots els serveis

públics, potenciant els principis de corresponsabilitat fiscal,

coordinació, suficiència, solidaritat, autonomia, estabilitat i

generalitat.

Aquest nou criteri d’estabilitat i permanència en el temps duu,

d’una banda, a modificar i adequar la Llei 8/1980, de 22 de

setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes

(LOFCA), a través de la Llei orgànica 7/2001, de 27 de

desembre; i, per altra banda, a què la Llei 21/2001, de 27 de

desembre, es prevegi i configuri com a una llei prou flexible

perquè el finançament de les comunitats autònomes pugui

adequar-se als canvis socioeconòmics que en el futur

poguessin esdevenir.

Si bé aquestes lleis no tenen capacitat per si mateixes

d’incorporar automàticament aquests canvis, determinen

formules o “vies” tant per a l’actualització, com per a la seva

revisió, si cal, tal i com es posa de manifest en l’article 15 de

la LOFCA i en els articles 4 i 67 de la Llei 21/2001, de 27 de

desembre.

Si analitzem l’article 15 de la LOFCA veiem que en ell

s’estableix l’escenari inicial per a l’aplicació d’aquestes

fórmules o “vies” que hem esmentat. Per tant, és primordial i

prioritari analitzar-ho de forma detallada.

Així, en primer lloc, assenyala que l’Estat garantirà en tot el

territori espanyol el nivell mínim dels serveis públics

fonamentals de la seva competència.

A continuació, aquest article 15 matisa i estableix que quan

una comunitat autònoma, amb la utilització dels recursos

financers derivats dels tributs cedits i del fons de suficiència (el

Fons de suficiència cobrirà la diferència entre les necessitats

de despesa de cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut

d’autonomia propi i la seva capacitat fiscal) no cobreixi el

nivell mínim de la prestació del conjunt dels serveis públics

fonamentals que hagi assumit, s’establirà una assignació

complementària la finalitat de la qual serà la de garantir el

nivell d’aquesta prestació.

Aquest manament du implícites dues qüestions que cal

determinar:
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a. La primera és saber què s’ha d’entendre per serveis públics

fonamentals. Aquest punt ho aclareix el propi article 15 amb

la reforma introduïda per la LO 7/2001, fixant de forma

taxativa que els serveis públics fonamentals no són altres que

els d’educació i sanitat.

b. En segon lloc quin és aquest “nivell mínim” que l’Estat ha

de garantir.

En la redacció del punt 3 de l’article 15 anterior a la reforma

de la LO 8/80 per LO 7/2001, s’establia que “es considerarà

nivell mínim de prestació dels serveis públics, als quals fan

referència els apartats anteriors, al nivell mig dels mateixos en

el territori nacional”.

Amb la reforma, l’article 15.3 assenyala que es considerarà

que no s’arriba a cobrir el nivell mínim de prestació dels

serveis quan la seva cobertura es desviï, en la quantia que

disposi la llei, del nivell mig dels mateixos en el territori

nacional.

D’aquesta forma, aquest concepte de nivell mínim no pot ser

altre que el cost dels serveis públics que l’Estat transfereix a

la CCAA, però s’obre la via de l’actualització del sistema al

canviar la redacció, de manera que, quan la cobertura dels

serveis públics de sanitat i educació en una comunitat es

desviï, en la quantia que disposi la llei, del nivell mig dels

mateixos en el territori nacional, es considerarà que no

s’arriba a cobrir el tan reiterat nivell mínim de prestació.

Per tant, l’article 15 defineix l’escenari i en introduir el

concepte “en la quantia que disposi la llei”, preveu que, quan

es produeixin les circumstàncies, caldrà acudir a les fórmules

que recull la legislació vigent (en aquest cas, la Llei 21/2001

de finançament de les CCAA).

Per últim, l’article 15, en el seu apartat 4, assenyala que si les

assignacions en favor de les comunitats autònomes, derivades

de complir el fet que el nivell mínim dels serveis es desvia en

les quanties fixades en la llei del nivell mig, haguessin de

reiterar-se en un espai de temps inferior a cinc anys, el Govern

proposarà, prèvia deliberació del Consell de Política Fiscal i

Financera, a les Corts Generals la correcció del Fons de

suficiència establert en l’article 13 de la present Llei orgànica.

En connexió amb l’exposat, cal canalitzar el contingut dels

articles 4 i 67 de la Llei 21/2001.

En aquest sentit, l’article 4 preveu l’actualització de la

variable població pel que fa al bloc de competències comuns

(en les quals la competència d’educació està inclosa), així com

la implementació del finançament de la sanitat a través del

Fons de Cohesió Sanitària, atès que Balears, juntament amb

Canàries, han estat declarades zones estratègiques dintre del

Sistema Nacional de Salut.

El dia 30 de novembre del 2004, en el marc del Consell de

Política Fiscal i Financera, es reuneix el Grup de Treball de

Població creat per a donar resposta als increments de

població que han esdevingut, en virtut de l’establert en

l’esmentat article. En el cas de Balears l’increment

poblacional en els últims 5 anys ha superat el 205,

fonamentalment pel fenomen immigratori.

Per altra banda, l’article 67 de la Llei “Assignacions

d’anivellament” estableix que:

“a. Queda afectat el nivell de prestació del servei públic

fonamental d’educació, quan l’increment del nombre

d’alumnes d’ensenyament obligatori en la comunitat autònoma

entre un any i el següent, expressat en termes percentuals,

sigui superior, en mes de 3 punts, a l’increment percentual que

experimenti en aquest mateix període la mitjana nacional.

b. Queda afectat el nivell de prestació del servei públic

fonamental de sanitat, quan l’increment de la població

protegida, degudament ponderada en funció de l’edat, en la

comunitat autònoma entre un any i el següent, expressat en

termes percentuals, sigui superior, en més de 3 punts, a

l’increment percentual que experimenti en aquest mateix

període la mitjana nacional.

Quan es produeixi alguna de les circumstàncies que es refereix

l’apartat anterior, l’Administració General de l’Estat i la de la

respectiva comunitat autònoma analitzaran conjuntament les

causes i possibles solucions, de forma que, examinat en el seu

conjunt el finançament de la comunitat, es conclogui en la

procedència o no que aquesta participi en les assignacions

d’anivellament”.

Sobre la base dels canvis socials esdevinguts a Balears,

bàsicament pel fort corrent immigratori, s’han produït forts

increments de població protegida i d’alumnat matriculat. Així,

i tal i com es recull en l’article 67.1.a) i b) de la Llei 21/2001,

la nostra comunitat compleix amb els increments percentuals

prevists. De fet, la Comissió Bilateral Estat-Comunitat

Autònoma prevista al paràgraf 2 de l’article 67, encarregada

de determinar si ens correspon o no ser perceptors de les

assignacions d’anivellament allí contemplades, ja ha estat

acceptada pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Com hem esmentat, el sistema preveu l’existència de les

a ss ig n a c io n s  d ’ a n iv e l la m e n t ,  c o m  a ss ig n a c io n s

complementàries establertes en els pressuposts generals de

l’Estat amb destinació específica, per a garantir el nivell

mínim de prestació dels serveis que la LOFCA identifica amb

el “nivell mig en el territori nacional” a l’article 15.3, al qual

fa referència explícita el propi article 67.1 de la Llei 2/2001.

II. CONCLUSIONS.

Acreditat pels estudis elaborats en relació amb aquesta

qüestió, així com arran de les distintes ponències que han

tingut lloc en el si de la Comissió no Permanent d’aquest

Parlament per a l’estudi de les necessitats de finançament

d’educació i sanitat, cal concloure el següent:

I. Procedeix l’actualització de la variable població per al bloc

de competències comuns, d’acord amb l’article 4 de la Llei

2/2001. D’aquí la constitució del grup de treball sobre

població en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera.
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II. Procedeix l’activació del Fons de Cohesió Sanitària i donar

contingut qualitatiu i quantitatiu a la designació de Balears

com a zona sanitària estratègica, sent l’hospital de Son Dureta

el de referència.

III. En virtut del canvis socioeconòmics esdevinguts amb

posterioritat a l’ancoratge de l’actual sistema de finançament

en l’any base 1999, procedeix acollir-se a l’establert en

l’article 67 (Assignacions d’anivellament).

IV. La metodologia del cost efectiu aplicada als traspassos de

competències des de la seva aprovació en l’any 1982 i

modificada l’any 1995, no ha beneficiat a aquelles comunitats

deficitàries en estoc de capital públic, en tant no ha corregit

les diferències que entre elles hi pogués haver en el punt de

partida. Això s’ha traduït sistemàticament en una menor

transferència de despesa corrent. Aquest fet ha afectat

especialment a Balears.

A això cal afegir l’acusat dèficit en infraestructures existent a

Balears, agreujat per l’escassa inversió de l’Administració de

l’Estat en aquesta comunitat, i pel fet que no està inclosa

dintre de l’objectiu 1 dels fons FEDER ni ésser perceptora de

recursos del Fons de Compensació Interterritorial (lligat a

inversions), a pesar del seu fet insular. Tot això ha comportat

que la comunitat autònoma hagi rebut menys recursos que

altres comunitats autònomes i que hagi hagut de suplir

aquestes insuficiències amb un major esforç inversor.

V. A pesar que la variable insularitat ha estat una constant en

els sistemes de finançament vigents des que es va iniciar el

procés de descentralització autonòmica, la seva ponderació no

ha estat l’adequada per a recollir les necessitats d’un territori

que sofreix una doble i triple insularitat.

VI. Les regles de modulació aplicades al model del nou sistema

de finançament del bloc de les competències comunes, han

suposat detreure a Balears 120 milions d’euros anuals (any

base 1999). Alguns dels ponents de la Comissió no permanent,

han manifestat la necessitat de negociar amb l’Estat la

supressió d’aquestes regles de modulació que ens perjudiquen

seriosament.

VII. Cal revisar el fons de suficiència per a equilibrar els

nivells mitjos de prestació de serveis entre el conjunt de ls

comunitats autònomes i Balears.

VIII. La transferència de competències d’educació i sanitat

segons la metodologia del cost efectiu deixa immersa a Balears

en una situació d’insuficiència financera. És per això que sent

tradicionalment la comunitat autònoma amb menor

endeutament i dèficit, avui no pot per més que acudir al recurs

del deute per a garantir als ciutadans de Balears uns nivells

mínims de qualitat en els serveis que presta, sobretot, pel que

es refereix als serveis bàsics d’una societat del benestar.

No obstant, aquest recurs a l’endeutament pot evitar-se en

gran mesura si l’Administració de l’Estat reconeix el deute

històric de Balears 2002-2004 provocat per la no actualització

de la variable població en el model del sistema de

finançament.

De l’anàlisi de l’actualització del finançament autonòmic

balear sobre la base dels apunts anteriors, per a l’exercici

2002 s’obtindrien els següents resultats:

1. Quantificació del nivell mínim i nivell mig del finançament

per càpita en virtut de l’art. 15 de la LOFCA:

a. Per a l’exercici 2002, obtenim el finançament per

càpita dels serveis públics d’educació i sanitat de les

comunitats autònomes que participen en el sistema de

finançament de la següent manera:

Total finançament autonòmic d’educació: 25.159,35

milions d’euros.

Total finançament autonòmic de sanitat sense garantia:

28.662,90 milions d’euros.

Total població padró: 39.014.649 habitants.

Finançament per càpita total educació: 644,86 euros.

Finançament per càpita total sanitat sense garantia:

734,67 euros.

b. Per a l’exercici 2002, obtenim el finançament per

càpita dels serveis públics d’educació i sanitat de

Balears:

Total finançament Balears educació: 461,71 milions

d’euros.

Total finançament Balears sanitat sense garantia:

612,06 milions d’euros.

Total població padró 2002: 916.968 habitants.

Finançament per càpita Balears educació: 503,52

euros.

Finançament per càpita Balears sanitat sense garantia:

667,48 euros.

Comparant el finançament per càpita nacional amb el de

Balears, obtenim un dèficit real per cada ciutadà de les Illes

Balears respecte a la mitjana nacional de 141,34 euros/càpita

en educació i de 67,19 euros/càpita en sanitat. D’aquí s’obté

que el dèficit ascendeix a 129,61 milions d’euros en educació

i 61,61 milions d’euros en sanitat. El que suposa un total de

191,22 milions d’euros l’any 2002.

2. Per la seva banda, el Fons de Suficiència que resulta per a

les Illes Balears de la liquidació de l’Estat en l’any 2002 és de

171,77 milions d’euros (negatiu).

3. La xifra del dèficit històric 2002-2004 calculat a l’estudi de

la Direcció General d’Economia de la Conselleria

d’Economia, Hisenda i Innovació, és el següent:

DÈFICIT HISTÒRIC

Educació Sanitat Total

2002 100.752,41 68.601,46 169.353,87

2003 112.359,06 81.594,16 193.953,22

2004 124.590,52 94.756,87 219.347,39

Unitats: Milers d'Euros
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Total 337.701,99 244.952,49 582.654,48

Com es pot observar d’aquesta simple anàlisi, els imports del

nivell mínim i mig dels serveis transferits en l’exercici 2002,

així com del fons de suficiència i dels càlculs de l’esmentat

estudi són molt similars; això és 191,22; 172,77 i 169,35

milions d’euros, respectivament.

Evidentment a Balears ens trobem en la situació que es preveu

a l’article 15 de la LOFCA. És a dir, no es cobreix el nivell

mínim dels serveis públics de sanitat i educació ja que la seva

cobertura es desvia del nivell mig dels mateixos en territori

nacional.

IX. Els punts anteriors han vingut provocant una situació

acumulativa de dèficit en el resultat no financer del pressupost.

És a dir, que el dèficit en el finançament de les competències

d’educació i sanitat és el que ha provocat aquesta situació,

que és aliena als successius governs que han gestionat

aquestes competències. És per tant injust que el pressupost de

2004 suporti un dèficit aliè a la gestió. Procedeix doncs

reconèixer un dret a favor de la hisenda autonòmica per

l’import de 582,65 milions d’euros motivat pels dèficits que els

punts anteriors han provocat en el període 2002-2004 per a

l’exercici econòmic 2004.

X. Si una vegada esgotada aquesta via de negociació

establerta en la legislació vigent sobre finançament autonòmic

(article 67.2 de la Llei 21/2001) -que implica la celebració de

les reunions que siguin necessàries amb els òrgans

corresponents de participació-, no s’arribés a cap acord

satisfactori referent a aquesta qüestió, sempre cabria recórrer,

en última instància, a fer valer aquest dret a una assignació

complementària en els pressuposts generals de l’Estat a favor

de la CAIB, a través de les vies judicials pertinents, tant la de

la jurisdicció contenciosoadministrativa com, si escau, davant

el Tribunal Constitucional.

III. PROPOSTA.

Que la Comissió no Permanent constituïda en el si del

Parlament de les Illes Balears per a l’estudi de les necessitats

de finançament d’educació i sanitat acordi:

Ordenar al Govern de les Illes Balears a assumir les

conclusions recollides a aquest document, reconeixent la

necessitat d’actualització del model de finançament de la

comunitat autònoma de les Illes Balears tant en

infraestructures com de despesa corrent afecte a les mateixes

en matèria d’educació i sanitat, així com l’enquadrament de

la comunitat autònoma de les Illes Balears en el marc previst

en l’article 15 de la LOFCA.

Ordenar al Govern de les Illes Balears que iniciï les vies de

negociació recollides als articles 4 i 67 de la Llei 21/2001, de

27 de desembre.

Instar el Govern perquè dugui a terme una reclamació efectiva

davant l’administració de l’Estat pel deute històric 2002-2004

quantificada en 582,65 milions d’euros.

Reconèixer la procedència de la contracció del dret derivat de

l’existència del deute històric 2002-2004, esmentada en el

paràgraf anterior, per al present exercici.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc permeti’m, Sr. President, també, encara que ho

vàrem fer quan va venir aquí cada un dels compareixents,

reiterar el nostre agraïment com a grup parlamentari a tots els

compareixents que varen venir a aquesta comissió, tant si ho

feren a títol particular com en representació d’associacions o

sindicats.

I dit això, Sr. President, el grup que represent voldria

constatar que l’article 15 de la LOFCA matisa i estableix que

quan una comunitat autònoma, en utilització dels seus recursos

financers derivats dels tributs cedits i del fons de suficiència, no

cobreix el nivell mínim de la prestació del conjunt dels serveis

públics fonamentals, o sigui els serveis d’educació i sanitat que

aquesta comunitat hagi assumit, s’establirà una assignació

complementària, la finalitat de la qual serà la de garantir el

nivell d’aquesta prestació. He de dir també que aquest article

15, la Llei 7/2001 la modifica, modifica la llei 8 del 80, i que

amb aquesta reforma l’article 15.3 assenyala que es considerarà

que no s’arriba a cobrir el nivell mínim de prestació dels

serveis quan la seva cobertura es desviï en la quantia que

disposi la llei -i aquí hi ha la qüestió-, en la quantia que disposi

la llei del nivell mig dels mateixos en el territori nacional.

S’obre, idò, per tant, la via d’actualització del sistema quan

s’ha canviat la redacció precisament amb la modificació

d’aquest article 15.3, de manera que quan la cobertura dels

serveis públics de sanitat i educació, és a dir, els serveis bàsics

a una comunitat, es desviï en la quantia que disposi la llei del

nivell mig dels mateixos que en el territori nacional es

considerarà que no s’arriba a cobrir aquest reiterat nivell mínim

de prestació.

He de reiterar també, idò, i explicar o dir, millor dit reiterar

també l’article 4 i l’article 67 de la Llei 21 de l’any 2001, on

l’article 4 preveu l’actualització de la variable de població pel

que fa al bloc de competències comunes, així com la

implementació del finançament de la sanitat a través del fons de

cohesió sanitària. I l’article 67 de la llei, d’assignacions

d’anivellament, que estableix que queda afectat el nivell de

prestació del servei públic fonamental d’educació quan

l’increment del nombre d’alumnes d’ensenyament obligatori de

la comunitat autònoma entre un any i el següent expressat en

termes percentuals sigui superior en més de tres punts a

l’increment percentual que experimenti en aquesta mateix

període la mitjana nacional. Fa el mateix en el seu apartat b),

quan parla de la societat protegida en el tema de sanitat, i

també he de dir que quan es produeix alguna d’aquestes

circumstàncies que diu aquest mateix apartat de l’article, que

diu que l’Administració general de l’Estat i la respectiva

comunitat autònoma analitzaran conjuntament les causes i

possibles solucions. 

D’aquí, idò, senyores i senyors diputats, les conclusions que

presenta el Partit Popular, que van encaminades a dir que com

que es compleixen els punts que estan referits a l’article 15.3,

a l’article 4 i a l’article 67 de la llei, es procedeix, idò, a
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l’actualització de la variable de la població pel bloc de

competències comunes; procedir també a l’activació del fons

de cohesió sanitària i dotar de contingut a l’assignació de

Balears com a zona sanitària estratègica, essent l’Hospital Son

Dureta l’hospital de referència. La número 3, que és, en virtut

d’aquests canvis poblacionals que s’han esdevingut amb

posterioritat a l’actual sistema de finançament prenent com a

any base l’any 99, procedir també, idò, a l’article 67

d’assignacions d’anivellament.

La 4, que fa referència al fet que la metodologia del cost

efectiu aplicada als traspassos de competències des de la seva

aprovació l’any 82, modificada després l’any 95, no ha

beneficiat les comunitats autònomes deficitàries en estoc de

capital públic, com és la nostra comunitat autònoma. Cal afegir

també en aquest punt que també no ens ha ajudat, sinó que

també ens ha perjudicat moltíssim l’escassa inversió que hi ha

hagut de l’Estat en aquesta comunitat. S’ha de dir també que

ens ha perjudicat i ens perjudica que no estigui la nostra

comunitat inclosa a l’objectiu 1 del fons FEDER i que també

no és receptora de recursos del fons de compensació

interterritorial a pesar del fet insular de la nostra comunitat. La

variable d’insularitat també la seva ponderació no ha estat

adequada per recollir les necessitats que sofreix el nostre

territori, moltes vegades d’una triple insularitat, i les regles de

modulació -ja s’ha dit aquí i nosaltres també ho proposam- que

pensam que del nou model de finançament, d’aquestes

competències comunes, evidentment, aquesta ha suposat per a

la Balears detreure un 120 milions d’euros anuals, per la qual

cosa també proposam que es revisi i que es detregui aquesta

regla de modulació. Revisar també el fons de suficiència per

equilibrar els nivells mitjos de prestació dels serveis entre el

conjunt de les comunitats autònomes.

La 8 diu que la transferència de competències d’educació i

sanitat segons la metodologia del cost efectiu deixa immersa

Balears en una situació d’insuficiència financera, amb la qual

cosa s’ha d’acudir al recurs del deute per garantir als ciutadans

de Balears uns nivells mínims de qualitat en els serveis que

presta. 

A continuació es fa la quantificació del dèficit històric en

referència a l’any 2002 i l’any 2004, tenint en compte que

anterior al 2002 és el que nosaltres deim que és el dèficit o la

mancança comparant amb les altres comunitats autònomes de

l’estoc de capital públic, i d’aquesta comparació que es fa del

finançament per càpita total tant en educació com en sanitat i

del finançament per càpita a Balears, també tant en educació

com en sanitat, si comparam veim que tenim un dèficit de

141,34 euros per càpita en educació i 67,19 euros per càpita en

sanitat. D’aquí s’obté idò que el dèficit ascendeix a 129,61

milions d’euros en educació i 61,61 milions d’euros en sanitat,

la qual cosa suposa idò un total de 191,22 milions d’euros

durant l’any 2002 o pel que fa a l’any 2002. Per la seva banda

també dir que el fons de suficiència que resulta per a les Illes

Balears de la liquidació de l’Estat l’any 2002 és de 172,77

milions, el que fa un dèficit històric pel que va de l’any 2002 al

2004 de 582 milions.

En el punt 9 proposam que aquesta situació acumulativa del

dèficit en el resultat no financer del pressupost, és a dir, que el

dèficit en el finançament de les competències d’educació i

sanitat és el que ha provocat aquesta situació, que és aliena als

successius governs que han gestionat aquestes competències.

És per tant injust, pensam, que el pressupost del 2004 suporti

aquest dèficit aliè a la gestió; procedeix -pensam- reconèixer un

dret a favor de la hisenda autonòmica per l’import de 582,65

milions d’euros, motivat pel dèficit que en aquest punt anterior

hem esmentat.

I a la proposta he de dir també que hi ha quatre punts que

no estan ordenats. Millor dit, diu que ordeni, i jo pens que hi

faria una rectificació, Sr. President, si m’ho permet, que primer

seria enumerar aquestes propostes, que n’hi ha quatre, per tant

donar-los els números 1, 2 i 3, i aquí on diu “ordenar” que es

digui “instar el Govern de les Illes Balears”.

I bé, quant a les propostes dels distints grups parlamentaris,

començaria dient que jo proposaria una sèrie d’esmenes in

voce al Sr. Nadal d’Unió Mallorquina, que és, quant a la

número 4, que diu “el Parlament de les Illes Balears constata

que la insuficiència econòmica provocada per la manca de

realisme en la negociació”, pens que queda més clar si es diu

“de manca de previsió”. Per tant seria llevar la paraula

“realisme” i “previsió”, perquè en realitat el que ha estat és la

previsió, no es va preveure allò que ha succeït amb

posterioritat.

La número 10, quan constata la no utilització de criteris

adequats per part de l’Administració, jo també li proposaria

substituir “no utilització de criteris adequats” per “utilització

del cost efectiu”, amb la qual cosa quedaria: “El Parlament de

les Illes Balears constata que la utilització del cost efectiu per

part de l’Administració de l’Estat en les transferències

d’educació i sanitat”, i a continuació tot quedaria igual. A la

número 15 també li proposaria substituir la paraula “modificar

els criteris de finançament”, o aquest paràgraf, per dir “adequar

la ponderació dels criteris de finançament”, amb la qual cosa la

proposta quedaria redactada de la següent manera: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a

adequar la ponderació dels criteris de finançament”.

I tota la resta votaríem que sí, tret del punt número 23, que

fa referència al concert econòmic, que en aquest punt és evident

que el Partit Popular no hi estam d’acord.

Quant a Esquerra Unida he de dir-li... Bé, la resta d’Unió

Mallorquina, com he dit, hi votam a favor, eh? Quant a

Esquerra Unida i Els Verds, a la primera votarem que sí, i als

apartats a) i b) no, en el que fa referència al fet que les

competències... Jo aquí sí que també proposaria una transacció

al Sr. Ramon, que seria: “Les competències en matèria

d’educació es reberen a les Illes Balears amb una dotació

insuficient, inferior a la mitjana de les altres vuit comunitats

autònomes que les negociaren al mateix temps”, afegir: “a

causa del sistema del cost efectiu”. Amb l’apartat b) és evident

que no hi estam d’acord; he de dir que no és cert que no es

firmàs cap conveni amb l’Estat, se’n varen firmar dos per fer

concretament l’institut de Sineu i el de Santanyí; que hi havia

unes previsions de 3.000 milions, previsions, però després al

pressupost general de l’Estat no hi havia res d’això del que està

parlant el Sr. Ramon, i a més nosaltres estam per no votar-li a

favor aquesta proposició.
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La lletra c), l’apartat de la lletra c), bé, no hi votarem a

favor, Sr. Ramon, perquè nosaltres pensam que sí que hi va

haver negociació. Altra cosa és que la negociació no agradàs,

però negociació sí que n’hi va haver, i a més a més també ens

diu al final que, en el cas d’educació, per part de l’Estat estava

prevista la construcció de diverses infraestructures que ha hagut

d’assumir en solitari la comunitat autònomes. És cert, les ha

assumides la comunitat autònoma en solitari perquè així ho va

decidir el pacte, no perquè hagi hagut de fer-ho, perquè jo li he

de recordar que hi havia un conveni signat entre el Sr. Matas i

el senyor ministre de Sanitat, el Sr. Romay Beccaria, que en

aquest protocol sí que es feia referència a la construcció i a la

cofinançació de tota una sèrie d’inversions a les nostres illes.

L’apartat 3 ja veig que no m’ho acceptarà, perquè nosaltres

sí que estam d’acord en la cofinançació, però en el que és el

nou hospital de referència, no en el projecte antic redactat per

INSALUD que es fa a Son Dureta. Com que vostè ha fet aquest

aclariment jo li volia fer aquesta transacció aquí o aquesta

esmena in voce, però ja li dic que com que segur que no ens

l’accepta nosaltres votarem que no.

I a les altres, a la número 5 jo el que li volia proposar també

és una transacció aquí, i quan diu que es treballi a favor d’un

nou model de finançament, que es digui “de la revisió del

model de finançament”, que és el motiu d’aquesta comissió de

finançament. Que s’hagi d’arribar a un nou model de

finançament, perfecte, però aquesta comissió amb l’encàrrec

crec que el que ha de fer és, com diu..., “per part de l’Estat de

les Balears, insta el Govern de les Illes Balears a treballar a

favor de la revisió del model de finançament”. I les altres que

no he esmentat, Sr. Ramon, hi votarem a favor; és a dir, que

votaríem a favor l’apartat d), l’apartat e) i després el número 4

del punt..., la 4 i la 5 amb aquest matís.

Vaig molt aviat. Voldria que se m’entengués. Ho faig per

economia. Sinó ja ho explicaria millor al final.

Al PSM també he de dir que bàsicament votaríem que sí a

totes, tret d’unes esmenes que també proposaria al senyor del

PSM, que és en el punt 3 llevar “malgrat l’increment de la

població escolar”, perquè aquest punt fa referència al que és

l’increment de la població escolar i el dèficit històric, és a dir,

que són les dues conseqüències, no és una més que l’altra, i

definir una més que l’altra crec que no és bo en aquest moment.

Per tant la redacció que jo li proposaria seria que “el

desfasament present a les necessitats financeres en ensenyament

es deu al dèficit històric i al creixement demogràfic”.

En la número 5 hi estam d’acord; teníem una esmena, però

si retira aquest segon paràgraf estam d’acord en allò que diu el

primer paràgraf, tret que allà on diu “el volum de recursos

rebuts per finançar les dotacions de personal” digués “el volum

de recursos rebuts d’acord amb el cost efectiu”, i seguiria “per

finançar les dotacions de personal, centres i despeses corrents

van estar molt per sota de la mitjana de les comunitats que

varen rebre la competència els mateixos anys”.

En la número 6 també hi estam d’acord si hi afegís al final

“a causa del sistema del cost efectiu”. I la resta estam en totes

d’acord tret de la número 17, no perquè no hagi madurat encara

el Partit Popular, però en el tema del concert econòmic no hi

estam d’acord.

I quant al Partit Socialista Obrer Espanyol, que la Sra.

Alberdi deia que espera notícies del Partit Popular i que la

cridassin per anar a un consens, bé, jo li puc dir que nosaltres

pràcticament estam d’acord amb tot el que presenta el Partit

Socialista Obrer Espanyol. En tot cas si ella no hi estava

d’acord, el PSOE, amb les propostes del Partit Popular, tal

vegada per ventura era el PSOE que s’havia de posar en

contacte molt més prest amb el Partit Popular. Nosaltres li

votarem que sí pràcticament a totes les seves propostes, tret de

la número 3 i la número 4, que evidentment aquestes estan

posades perquè nosaltres hi votem en contra, perquè aquí, que

es digui que això es va fer o que es va rebre la competència per

la pressió insostenible que va significar l’esmena introduïda al

Senat pel PP, si vostè retira això jo hi votaré a favor, Sra.

Alberdi, però estic ben convençut que vostè això no ho farà.

I després hi ha una sèrie de propostes que, bé, jo no sé si

aquestes són adients dins la comissió. Vostè ha dit si en el

Partit Popular havíem perdut el nord, si la comissió no..., si no

complíem els objectius pels quals estava constituïda aquesta

comissió no permanent. Miri, no ho sé; aquí hi ha tota una sèrie

de propostes que vostès ens fan que en definitiva tot això

d’elaborar plans en matèria de salut i en matèria d’educació jo

no sé si són adients ni si vénen al cas. De totes formes ens

pareix bé. Nosaltres aprovarem totes aquestes propostes que fa,

però ho farem Sra. Alberdi, o li votarem si vostè m’accepta

també una transacció, una esmena que li faig in voce que és de

no entrar en el detall del que han de contenir aquests plans, i

tots els extrems d’aquests estudis. 

Per tant nosaltres votaríem que sí al segon punt apartat a),

perquè elabori de forma consensuada un pla de lluita contra el

fracàs escolar, però si suprimeix tot el que continua, perquè si

ha de ser d’una forma consensuada crec que no podem fermar,

idò, el que vostè continua dient, que contempli l’increment de

professorat, elaboració de programes, mesures organitzatives

que donin resposta... A tot això hi arribarem. Per tant sí al pla

i el pla consensuadament que arribi i defineixi tots aquests

extrems. L’apartat b) exactament el mateix, però si es lleva

també tot el que és el contingut; per tant quedaria, li propòs

nosaltres aprovar-li si diu “redacti un pla d’actuació per a la

promoció de la qualitat de l’educació infantil i d’augment del

nombre d’escoles públiques”; fins aquí perfecte.

L’apartat 4, sí, però jo li demanaria si pogués suprimir el

darrer afegitó que diu “pel govern del Partit Popular”, perquè

és cert que les comissions no s’han convocades, i nosaltres

estam d’acord en el fet que es convoquin; si ha estat perquè el

Partit Popular no les va convocar o ha estat pel pacte de

progrés, francament, jo en benefici del consens, com que el que

volem és que es convoquin les comissions del REB, si vostè em

lleva aquest afegitó nosaltres li votarem, evidentment, a favor.

A l’apartat 5 votarem també afirmativament als apartats a)

i b), però dins la mateixa línia que li explicava al principi quant

a l’apartat 2. És a dir, que s’elabori un pla per a la millora de

l’eficiència de la gestió; la resta pensam que ja s’hi arribarà.
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I l’apartat b) exactament igual, un pla específic i consensuat

per a la contenció de la despesa farmacèutica, que contempli

mesures de millora de la qualitat..., en tot això hi estam

d’acord, hi estam perfectament d’acord, però pensam que

s’hauria d’acabar aquesta proposta seva en allò que fa

referència a la despesa farmacèutica. 

L’apartat c) li votarem a favor. El 6 li votam a favor i el 7

li votam a favor.

Com veu Sra. Alberdi, les propostes que presenta el Partit

Socialista Obrer Espanyol des del Partit Popular hi estam

d’acord i estam d’acord també en què aquests plans i aquests

estudis han de contenir tota aquesta sèrie d’extrems, però

pensam que si s’ha de fer d’una forma consensuada, com vostès

proposen, no és bo ja fermar aquest consens i dir exactament

allò que ha de contenir aquest pla. Però en definitiva estam

d’acord en què aquest pla contengui tots aquests extrems que

vostè diu en les seves propostes de resolució, o les seves

conclusions i propostes. Però pensam que no és adient fermar

a priori aquest consens. I en tenim dues que francament, les

número 3 i 4 és evident que no ens podem d’acord mai.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Bé ara obriríem un segon torn

d’intervencions per a aquells grups parlamentaris que en

vulguin fer ús d’ells per tal d’acceptar, o bé rebutjar les

transaccions proposades per la resta de grups parlamentaris i

fer les observacions que considerin a fer. Per part del Grup

Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Miquel Nadal.

Propostes de conclusions RGE núm. 8400/04, presentades

pel Grup Parlamentari Mixt.

D’acord amb el vostre escrit amb RGS 14247/2004, el Grup

Parlamentari Mixt presenta les següents propostes de

conclusions a la Comissió no permanent d’estudi de la millora

del finançament per part de l’Estat de les competències en

matèria d’educació i de sanitat.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el sistema

emprat per part de l’Administració de l’Estat per calcular les

transferències econòmiques necessàries per assumir les

competències d’Educació a les Illes Balears, fonamentat en el

criteri del “cost efectiu”, ha suposat, des del primer moment,

un greuge comparatiu per a la nostra comunitat i per als

nostres ciutadans.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el sistema

emprat per part de l’Administració de l’Estat per calcular les

transferències econòmiques necessàries per assumir les

competències de sanitat a les Illes Balears, fonamentat en el

criteri del “cost efectiu”, ha suposat, des del primer moment,

un greuge comparatiu per a la nostra comunitat i per als

nostres ciutadans.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a

una realitat d’insuficiència econòmica manifesta que, a més a

més, afecta dos essencials per a garantir no tan sols la qualitat

de vida dels ciutadans sinó també la mateixa concepció de

societat desenvolupada.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que la

insuficiència econòmica provocada per la manca de realisme

en la negociació a l’hora de calcular els recursos econòmics

necessaris per a l’assumpció d’aquestes transcendentals

competències, especialment en les partides destinades a

inversions, ha generat, al llarg dels anys, un dèficit econòmic

de gran importància.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que la situació

deficitària s’ha anat agreujant amb els anys per un creixement

demogràfic molt important, que a les Illes Balears supera amb

escreix la mitjana de l’Estat.

6. El Parlament de els Illes Balears constata que el creixement

demogràfic, a més de la seva evident importància numèrica,

presenta característiques a tenir molt en compte a l’hora de

finançar les competències d’educació i de sanitat, com són els

llocs de procedència de les persones immigrants, la qual cosa

té evidents conseqüències a nivell de costs econòmics

educatius i sanitaris.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que la realitat

insular de la nostra comunitat autònoma és un element de gran

importància a l’hora de procedir als càlculs de dotació

econòmica necessària tant a nivell educatiu com sanitari.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que la població

flotant de la nostra comunitat, motivada essencialment per la

nostra activitat turística, requereix un tractament específic a

l’hora de finançar els serveis educatius i sanitaris.

9. El Parlament de les Illes Balears constata que ni la realitat

insular del nostre territori, ni la realitat demogràfica, ni la

realitat econòmica ni l’existència d’un dèficit històric de

primera magnitud han estat prou tinguts en compte per part de

l’Administració de l’Estat a l’hora de dotar de recursos

econòmics la nostra comunitat autònoma.

10) El Parlament de les Illes Balears constata que la no

utilització de criteris adequats per part de l’administració de

l’Estat en les transferències d’educació i sanitat ha provocat

una evident distorsió de la nostra política econòmica i

l’exigència d’un ingent esforç pressupostari de la nostra

administració autònoma, així com una evident situació de

greuge dels nostres ciutadans respecte a la resta de l’Estat

espanyol.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que l’esforç

pressupostari de la nostra comunitat autònoma en matèria

d’educació i de sanitat ha perjudicat greument la capacitat

inversora en noves infraestructures, provocant un important

dèficit de places escolars i llits hospitalaris, que ens situa en

aquests termes, a la cua de tot l’Estat espanyol.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a realitzar un càlcul exhaustiu respecte a la

quantitat que suposa el nostre dèficit històric pel que fa a

educació i sanitat, tenint en compte aquelles quantitats que

serien necessàries per situar les Illes Balears a la mitjana
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estatal en places escolars, llits hospitalaris i altres dades

comparatives vàlides, aplicant, a més a més, els elements

correctors necessaris per adequar aquesta xifra a la nostra

realitat insular i econòmica.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a compensar el dèficit històric pel que fa al finançament de les

competències d’educació i de sanitat, d’acord amb l’estudi

que, en aquest sentit, elabori el Govern de les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a aplicar de manera completa i urgent el Règim Especial per

a les Illes Balears, sense perjudici que aquest pugui ser revisat

o modificat en el futur.

15. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a modificar els criteris de finançament autonòmic inclosos a la

LOFCA, incorporant les dades reals de població flotant.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a incrementar el percentatge de ponderació que suposa el

criteri d’insularitat a l’hora de finançar les competències en

matèria sanitària i educativa, així com a donar compliment, en

general, als preceptes constitucionals referits a la compensació

d’aquest fet insular.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a l’aprovació de les transferències econòmiques suficients per

poder dur a terme les necessàries inversions en

infraestructures docents i sanitàries.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a la redacció dels corresponents plans de gestió

en matèria d’educació i de sanitat per garantir al màxim

l’eficiència de tots els recursos disponibles, amb les

corresponents previsions de futur.

19. El Parlament de les Illes Balears manifesta que per a

l’existència d’una veritable autonomia política és

imprescindible la màxima autonomia financera i l’existència

de recursos suficients per fer front a la gestió dels interessos

que ens són propis, tal i com recull l’article 137.1 de la

Constitució Espanyola.

20. El Parlament de les Illes Balears manifesta que un

finançament just de les competències transferides, en aquest

cas educació i sanitat, no ha de venir condicionat pel principi

de solidaritat, ja que ambdues coses són compatibles.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a avaluar d’acord amb els criteris adequats -principalment

insularitat, població flotant i immigració- el finançament

adient per a qualsevol nova competència que hagi de ser

transferida a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a millorar la participació de la comunitat autònoma en els

imposts estatals, com a sistema per incrementar l’actual

finançament de la nostra comunitat.

23. El Parlament de les Illes Balears manifesta la insuficiència

del vigent model de finançament autonòmic, fonamentat en el

sistema de les transferències de la l’administració central cap

a l’administració autonòmica, i aposta per l’estudi d’un nou

model de finançament basat en el model de concert econòmic

per a les Illes Balears, sense perjudici de la vigència dels

principis constitucionals de solidaritat, coordinació i cohesió

territorial.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. I demanar disculpes pel retard

i agrair l’amabilitat per poder defensar un poc resumidament

quines són les propostes de resolució d’Unió Mallorquina que

hem presentat en aquesta comissió, a la vista de les propostes

de transacció que ens han fet tots els grups. I també

aprofitaríem, amb la benevolència de la presidència, per

exposar quins seran els plantejaments per part d’Unió

Mallorquina en el vot d’aquestes altres propostes de resolució.

Des d’Unió Mallorquina agrair el suport del PSM que ha dit

que donaria a totes les propostes que hem presentat d’Unió

Mallorquina i als altres grups, en la mesura que han dit que

donarien suport en aquestes propostes, sobretot al Grup

Popular que ha dit que donaria suport a la majoria d’elles.

Quant a la proposta de transacció del punt 4 de la

substitució de la paraula “realisme” per “previsió”, per part

d’Unió Mallorquina no tenim inconvenient en poder acceptar

aquesta substitució. Allò que volíem expressar per part d’Unió

Mallorquina en aquesta proposta de resolució és, i amb això

aprofitaríem per contestar el Sr. Ramon, és que ja a la passada

legislatura  quan es va negociar el sistema de finançament al Sr.

Mesquida, o almanco això és allò que ell ens va dir en aquesta

cambra, el varen posar entre l’espasa i la paret d’haver

d’acceptar i se varen haver d’acceptar transferències com la de

sanitat d’una forma no tan mal calculada, sinó una forma sota

pressió i sense que hi hagués un cost efectiu realment calculat

i establint un clar dèficit a la balança fiscal.

En el punt número 6, també contestat a Esquerra Unida, diu

que ens donaria suport si ho limitéssim només a ensenyament

i deixàssim tot allò que fa referència a sanitat, com a volent

expressar que el fet de què hi hagi una població flotant, o el fet

de què hi hagi immigrants en aquesta illa no afecta la sanitat. Jo

voldria recordar-li al Sr. Ramon que dia 28 de setembre a la

compareixença que hi va haver aquí en aquesta cambra i que

consta en el Diari de Sessions, tan el Degà del ColAlegi de

Metges com la del ColAlegi d’ATS i Infermeres, com el Sr.

Lázaro Ferraruelo, varen manifestar que el fet de la immigració

afectava directament, fins i tot el Sr. Lázaro va dir que

actualment a la sanitat es trobaven i cit paraules textuals seves

“noves malalties que ja s’havien radicat i que havien tornat com

a malalties de patologia tropical”. Nosaltres en aquest sentit

hem fet aquesta proposta, però sense cap ànim de polemitzar en

cap dels grups perquè allò que trobam que és important que

faci aquesta comissió és arribar a un acord amb el màxim

consens possible que ens permeti negociar, anava dir a

reivindicar, però canviaré la paraula, negociar amb l’Estat

central un finançament just, un finançament equitatiu per a les

nostres illes.

En aquest sentit també acceptaríem la transacció del punt 10

que ens proposa el Partit Popular, constata la no utilització de

criteris adequats, el Partit Popular demana que siguin del cost
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efectiu. Nosaltres per la nostra part pensam que el problema va

ser molt important i així en aquestes conclusions d’aquesta

comissió crec que ha quedat reflectit per la majoria de

personalitats que de forma tan interessant han comparegut en

aquesta cambra i ens han fet les seves aportacions, que les

transferències de sanitat i educació, jo no les qualificaria de

com varen ser negociades, però el fet de la negociació en aquell

moment ha provocat una vivent distorsió a la nostra política

econòmica i que signifiquen un greuge important per als

ciutadans d’aquestes illes.

En la número 11 allà on Esquerra Unida ens anuncia la seva

abstenció si no li ho explicam més. Nosaltres creim que el tema

està molt clar, com les transferències en matèria d’educació i de

sanitat vengueren mal dotades. Els distints governs, també el

Govern del pacte de progrés, però ara el Govern popular, han

hagut de fer un esforç inversor important en aquesta matèria i

que com els doblers són finits, s’han hagut de treure d’altres

importants inversions. I això ens ha creat a les nostres illes,

especialment a l’illa de Mallorca, un greuge important en

matèria d’inversions. 

En el cas de la proposta número 12. Bé nosaltres pensam

que per poder negociar s’ha de fer un càlcul exhaustiu, però

estam d’acord en què ha d’arribar un moment en què deixem de

fer càlculs i de fer programes i per ventura deixem de fer

comissions perquè s’aconsegueixi. Però mentre tant alguna

cosa hauríem de fer.

La número 13. Bé nosaltres creim que existeix aquest

dèficit històric, creim que existeix aquest dèficit històric en les

competències d’educació i sanitat. I que mentre no

s’aconsegueixi un sistema, com el que nosaltres proposam a la

proposta número 23 i crec que és coincident amb altres grups,

que sigui un sistema que ens permeti dur el control del

finançament de les nostres competències, no ens queda més

remei que anar per revisions o per millora del sistema de

finançament amb les regles establertes.

A la proposta número 15 acceptaríem la proposta d’adequar

la ponderació, si bé el que pensam és que s’hauria, com ja he

dit i entenc que el Partit Popular no comparteixi aquest criteri.

Nosaltres estam per un sistema de concert, per un sistema que

ja tenen altres comunitats autònomes, o nacionalitats, un

sistema com el que per ventura aquesta legislatura i per raons

que a tots no ens escapen, aconseguiran per ventura els

catalans. Nosaltres estam per un sistema que no depengui del

Govern que hagi en aquell moment a l’Estat central, al Govern

que hi hagi a Madrid, sinó un sistema que sigui el més objectiu

possible.

A la proposta número 20 allà on Esquerra Unida que diu

que s’abstendrà perquè volia més explicacions. Bé nosaltres

pensam que està molt clar. Sempre se contraposa un sistema de

finançament just de competències transferides, com sigui

sanitat i educació, amb un principi de solidaritat. I nosaltres des

d’Unió Mallorquina defensam que això no és incompatible, que

els ciutadans d’aquestes illes som els més solidaris de l’Estat

espanyol i volem continuar sent-ho. Però la solidaritat deu tenir

un límit i el límit crec que està en els aspectes que en aquesta

comissió s’han anat tocant i és un finançament just d’aquestes

competències que nosaltres tenim.

Quant a les propostes dels altres grups, nosaltres votaríem

a favor, començant per darrera,  dels punts I i II del text del

Partit Popular. Pensam que és una anàlisi de la legislació i una

sèrie de conclusions amb les quals hi estam d’acord. I del punt

número III que presenten com una proposta i que està

estructurada en 4 propostes distintes, també hi votaríem a favor

de les 4, tot i advertint que la quarta li votarem a favor, però

que pensam que l’esmentat nivell d’endeutament que fa el

Govern actual en el present exercici tenim dubtes de què

compti amb el suport tècnic i legal suficient i ens sembla per

ventura un poc agosarat. Però tractant-se d’un tema de

finançament volem donar suport al Grup Popular en aquest

tema.

Quant al PSOE, les propostes que estan a l’apartat de

conclusió, votaríem a favor de la 1, 2, 3 i 5 i proposaríem una

transacció a la número 4, amb un text alternatiu que digués una

cosa així: “l’assumpció de la competència de sanitat transferida

amb una insuficient dotació de recursos econòmics, va venir

condicionada per l’esmena introduïda en el Senat pel Partit

Popular. La qual vincula l’acceptació de la transferència de

sanitat a l’assumpció d’un nou sistema de finançament

autonòmic”. 

I d’altra banda a les propostes d’acord, de la 1 a la 7

votaríem a favor de la 1, 3, 4, 5, 6 i 7. De la 2 votaríem a favor

de la lletra A i de la lletra B hauríem de proposar dues esmenes,

una de modificació, allà on diu: “escoles públiques” hauria de

dir per nosaltres donar-li suport “escoles del sistema públic”. I

una esmena de supressió al darrer punt de la lletra, per ser en el

nostre criteri innecessari. Si s’accepten aquestes dues esmenes

també votaríem a favor d’aquest punt 2. Si no s’accepten

votaríem en contra.

Al PSM votaríem a favor de la 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12,

13, 16 i 17. La cinquena que en principi era abstenció, després

de les explicacions, o les transaccions o les propostes de

modificació introduïdes pel Sr. Sampol, també hi votaríem a

favor. La 7 i 8 votaríem a favor demanant que s’unifiquin per

guanyar, allò que nosaltres pensam que és coherència

sistemàtica. I la 14 votarem a favor, constant però que aquesta

proposta encaixa malament amb la número 3, a la qual després

de les explicacions que ens ha donat el Sr. Sampol votaríem a

favor. I a la 15 també votaríem a favor, si bé pensam que no ha

de “recomanar” sinó “instar”.

I les d’Esquerra Unida, que proposa del punt 1 al 5.

Nosaltres al punt número 1, les lletres a), b), c) i d) votaríem a

favor, manifestant no obstant que Unió Mallorquina diu allò

que diu en el punt 1.d) i quan ho deim se’ns acusa de xenòfobs,

de racistes i altres disbarats. En el punt 1, lletra e), votaríem en

contra perquè això que afirma no és del tot cert en la mesura en

què si s’han donat els requisits necessaris. I en canvi en els

punts 2, 3, 4 i 5 votaríem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Més grups parlamentaris que

vulguin fer ús d’aquest torn d’intervencions? Sr. Ramon.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. A veure en el punt número 1, lletra

A, el Grup Parlamentari Popular proposa quan diu que la

competència en matèria d’educació es reberen a les Illes

Balears amb una dotació insuficient, afegir: “degut al sistema

de cost efectiu”, cap problema per incloure aquesta

modificació.

En el punt número 3, per part del PSOE se’ns proposa que

quan es parla de l’Hospital de Son Dureta, afegir perquè quedi

més clar: “en la seva ubicació actual”. Per tant, estam d’acord

en què s’inclogui això i quedaria amb aquesta incorporació.

Després també en el punt número 4, el Grup Socialista fa

una esmena de transacció que jo entenc que és més aviat que

podria ser d’addició, si és que fos assumible. En tot cas

nosaltres no modificaríem el número 4. O sigui el número 4

parla que el Govern de les Illes Balears intervengui en el procés

que s’ha obert sobre el deute del sistema sanitari públic, per

part del Grup Socialista diu també sobre el sistema sanitari.

Molt bé que s’obri, però de moment no s’ha obert el de sistema

sanitari. Per tant, com he dit abans, les nostres propostes volien

ser molt pràctiques, molt assumibles, deixaríem la número 4 tal

com està i si es pogués fer una addició que digués “si en el

futur s’obri la de sanitat també s’hauria de participar o instar el

Govern a què posi en marxa mecanismes per obrir-la”. Però el

cert és que ara tenim la de sanitat..., crec que m’he confós,

tenim la de sanitat i és obrir la d’educació. M’he confós amb

això.

I hi havia una última del PP en el punt número 5 que era

canviar allà on diu: “un nou model de finançament” posar: “una

revisió del model de finançament”. Jo no tenc cap inconvenient

perquè jo crec que vol dir el mateix, el que passa és que no ens

haurien d’enganar. Si el PP el que proposa és que es mantengui

aquest sistema de finançament i simplement per la via de les

assignacions d'anivellació tractar d’aconseguir alguna cosa més,

no és això el que vol dir i no estaríem d’acord. Ara si és un

tema de redacció, que li agrada més “revisar el model de

finançament”, no hi hauria cap inconvenient. En definitiva, el

que volem dir és que hi ha un procés obert que es replantejarà

tot i que dins aquest procés hem d’arribar a un sistema més

satisfactori en el conjunt de les comunitats autònomes, però

especialment per a les Illes Balears. Per tant, si és simplement

de redacció, que li pareix una redacció millor, l’acceptaríem. Si

condiciona la voluntat que hi havia aquí expressada, lògicament

no acceptaríem l’esmena del PP.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Alberdi té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies. Tenc mala sort amb el Sr. Nadal perquè li

volia explicar les esmenes in voce, però (...) aquesta vegada. A

veure si tenc sort i li puc comentar.

Quant a Esquerra Unida, em sembla que ens enredat una

mica. Miri perquè jo li feia una proposta de transacció de la

seva número 2 i vostè m’ha contestat la 4, Sr. Miquel. No he

estat jo qui li he fet la proposta sobra la 4, jo li feia la proposta

d’aquesta redacció que diu: “la Comissió no permanent d’estudi

de la millora del finançament per part de l’Estat de les

competències en matèria d’educació insta el Govern de les Illes

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

construcció de nous centres escolars i per a la millora dels

existents”. Jo aquí li feia una proposta de transacció i li deia: “a

reclamar una millora del sistema de finançament de l’educació,

a fi d’aconseguir els recursos necessaris per a la construcció de

nous centres escolars i per a la millora dels existents”. O sigui,

jo li proposava que traguéssim la paraula “conveni” perquè ens

semblava que s’havia de fer una millora general del

finançament de l’educació i la sanitat, no fixar-ho en un

conveni.

Quant a les propostes que ens ha fet el Sr. Oliver. Sr.

Oliver, estic d’acord en totes, o sigui que totes les acceptarem.

I fins i tot li pensava proposar, vostè m’ho ha dit abans i em

sembla que ara s’ho ha descuidat, que potser es podria

substituir greuges per insuficiències...

(Remor de veus)

D’acord.

Quant al Sr. Nadal, m’ha fet una esmena també que també

l’acceptaré i l’augment del número d’escoles del sistema

públic. També l’acceptarem.

I em sembla que ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. No sé si hi ha algun altre grup

que vol fer...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Perdoni Sr. President, crec que tota l’estona hi ha hagut una

confusió, perdoni. És que quan el Sr. Oliver li ha fet les

esmenes al Sr. Nadal, estam dient tot el temps una cosa que no

és certa i ens estam equivocant, estam dient que totes les

transferències s’han fet per cost efectiu i no. La transferència

d’educació es va fer per cost efectiu, però la transferència de

sanitat es va fer per càpita, perquè ja la vàrem fer amb el nou

sistema de finançament. Llavors si corregim aquestes esmenes,

corregim-ho en aquest sentit perquè no ens estiguem

equivocant.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé Sra. Alberdi, moltes gràcies. Sr. Oliver té la

paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament m’havia oblidat una

esmena in voce del PSOE que és l’apartat 5.1, que al final diu:

“per fer front a greuges històrics pel que fa a la retribució del

personal i dels serveis”. Jo li havia proposat substituir la

paraula “greuges”, greuge és quan un té intenció de fer-ho i

l’anterior Govern no crec que hagi volgut agreujar la nostra
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comunitat. Per tant, és substituir la paraula “greuge” per

“insuficiència”. És a dir, “per fer front a la insuficiència

històrica pel que fa a la retribució”.

I la resta, agrair als grups les esmenes que ens han acceptat.

I Sra. Alberdi, nosaltres des del Partit Popular les propostes que

presentam al punt 1, quant a l’anàlisi de la legislació sobre el

finançament autonòmic, clarament deim quines han estat les

etapes quant el finançament i com s’han basat. Per tant,

nosaltres pens que no tenim cap confusió al respecte.

I per no cansar més Sr. President, gràcies per la seva

paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver..., digui Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

M’he deixat un punt d’Esquerra Unida, però si féssim un

recés.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs ara en aquest moment farem un recés

aproximadament de 15 minuts per tal d’ordenar les propostes

de tots i cada un dels grups parlamentaris, a fi de fer una

votació organitzada. Demanaria a tots els grups parlamentaris

que totes aquelles transaccions que proposen les fessin arribar

per escrit a aquesta mesa i d’aquesta manera podríem

organitzar millor la votació i clarificar les intencions de cada

un.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió i d’acord en

l’establert per aquesta mesa, juntament amb els portaveus de

tots i cadascun dels grups parlamentaris. La mecànica de la

votació serà la següent: passarem a votar proposta per proposta

i punt per punt, en aquells punts allà on els grups parlamentaris

hagin presentat transaccions els pregaria que anunciessin quina

és la redacció definitiva d’aquella transacció i que inclogui les

correccions fetes pel seu propi portaveu i quines transaccions

són les definitivament acceptades.

Dit això passaríem en primer lloc a votar les propostes del

Grup Parlamentari Mixt. 

I començaríem per la número 1.

Vots a favor...

EL SR. NADAL I BUADES:

Podríem agrupar 1, 2 i 3, si li sembla bé.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No podem agrupar-les perquè nosaltres votarem vot

diferent.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, no les podem agrupar.

Vots a favor de la proposta número 1?

Assentiment.

Vots a favor de la proposta número 2?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor 10, en contra cap, abstencions 4.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de la proposta número 3?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

EL SR. NADAL I BUADES:

(...) que consistia en la substitució de la paraula “realisme”

per la paraula “previsió” i que aquest grup accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem doncs a la proposta número 4.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la votació de la proposta número 5.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Deman als grups parlamentaris si podem agrupar la resta de

les propostes de resolució del Grup Parlamentari Mixt?

(Remor de veus)

EL SR. NADAL I BUADES:
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Jo anava a dir les esmenes que acceptaríem. A la 10 hi ha

hagut una esmena del Grup Popular que se referia a la no

utilització..., o sigui venia redactat “no utilització de criteris

adequats” i la proposta era “constata que la utilització del cost

efectiu per part de l’administració”. Acceptaríem aquesta

esmena.

A la 13 el Grup Socialista ens ha fet una esmena que

consistiria en afegir “Govern de l’Estat i Govern de la

comunitat autònoma”, que no acceptaríem.

I en canvi a la 14 que hi ha a la mateixa, sí acceptaríem. A

la 13 no, no explicaré els motius, però no.

A la 13 no i a la 14 sí.

(Remor de veus)

Exactament. Sí.

I fins quan? Fins a la 16...

(Remor de veus)

(S'escolta una veu que diu: “la 7, la 8, la 9 i si algú no està

d’acord aixecam el braç i ens aturam i anam fent una

agrupació...”)

EL SR. PRESIDENT:

Bé agruparíem la 7, la 8 i la número 9.

EL SR. RAMON I JUAN:

A la número 6 nosaltres votarem en contra. En canvi a la 7,

8 i 9 votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Bé passam a la votació de la número 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 13, en contra 1. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passaríem doncs a la votació de les propostes número

7, 8 i 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara passaríem a votar, si no ho he entès malament, la 10,

l’11 i la 12, és així? Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, nosaltres a l’11 i a la 12 ens abstendríem. Com que a la

10 votam que sí...

EL SR. PRESIDENT:

Idò aniríem una per una. Vots a favor de la proposta

número 10?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la proposta número 11.

(S'escolta una veu que diu: “11 i 12")

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 13; en contra, cap; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem, doncs, a la votació de la proposta número 13.

EL SR. OLIVER I MUT:

Una qüestió d’ordre, Sr. President. He entès que hi havia

una esmena del Partit Socialista a la 13?

EL SR. NADAL I BUADES:

No s’ha acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, proposta número 13. Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, cap; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 14.

EL SR. NADAL I BUADES:

Aquí sí que hi ha una abstenció del Grup Socialista que sí

acceptam, que és la inclusió de “Govern de les Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, acceptada la transacció, la sotmetem a votació.

S’aprova per assentiment.

Proposta número 15. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta números 16, 17, 18. 16. Proposta número 16. Vots

a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 13; en contra, cap; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Deman si a partir de la 16 les podem agrupar fins a la

número 23. No.

Proposta número 17. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Proposta número 18...

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, cap; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 18. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 19. Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 20. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 5. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 21. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 13; en contra, cap; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 22. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 13; en contra, cap; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

I proposta número 23. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

A favor, 2; en contra, 12.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passaríem ara a la votació de les propostes de conclusió

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

Proposta número 1. Vots a favor? Votaríem... Sí.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, si vol que repeteixi el que és l’esmena

acceptada, perquè quedi més clar..., a l’apartat a): “Les

competències que en matèria d’educació reberen les Illes

Balears amb una dotació insuficient a causa del sistema de cost

efectiu”, incorporar “a causa del sistema de cost efectiu”.

EL SR. PRESIDENT:

Deman als grups si podem votar el punt número 1 en la seva

totalitat, amb tots i cada un dels punts. No?, idò anirem punt

per punt.

(Conversa inaudible)

Votarem el punt per separat tots i cada un dels punts.

Proposta número 1, apartat a). Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Proposta... Sí, perdó.

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta 1, apartat b). Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 8; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta 1, apartat c). Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 8; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta 1, apartat d). Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta 1, punt e). Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor, per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 2. Vots a favor?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

...una esmena i em sembla que no ens l’ha acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs, vots a favor?

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, és per una qüestió d’ordre. Quina és aquesta esmena,

l’esmena que ha acceptat?

(Remor de veus)

Ah, no l’ha acceptada, com que he vist que deia que sí,

assentia amb el cap i entenia que era que sí que s’havia

acceptat. 

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 2. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, cap; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 3... Sí, Sr. Ramon?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, aquí s’hauria d’incorporar l’esmena del Grup Socialista,

que després d’“hospital universitari” deia “Son Dureta”, dir “en

la seva ubicació actual”.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs la sotmetem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 5; en contra, 8. En contra, 9. A favor, 5; en contra,

9.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a la proposta número 4... Proposta número 4.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

I proposta número 5. Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 8; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem, idò, a la votació de les propostes de conclusió

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Sampol

no es troba aquí. En qualsevol cas ha remès un escrit a aquesta

mesa en el qual ens comunica que les propostes o les

transaccions proposades per la resta de grups parlamentaris té

a bé acceptar-les. En qualsevol cas passarem a la votació dels

punts...

EL SR. LLETRAT:

Perdó, Sr. President. Ens podria dir quines són les esmenes

que accepta el PSM?

EL SR. PRESIDENT:

Segons l’escrit remès a aquesta mesa diu..., “la incorporació

de les transaccions proposades per la resta de grups

parlamentaris”. En qualsevol cas, el text, no en disposam,

però...

Bé, proposta número 1. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 2. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 3. Sí, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, aquí hi ha l’esmena que ha de dir el següent, ha de

quedar redactat de la següent manera: “El desplaçament present

a les necessitats financeres en ensenyament es deu al dèficit

històric i al creixement demogràfic”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Doncs passam a la votació

d’aquesta proposta segons aquesta redacció. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Jo li demanaria quins són aquells punts que disposen d’una

esmena a fi d’agrupar la resta.

EL SR. OLIVER I MUT:

Si em permet, Sr. President, és el punt 5, que ha de dir

“volums de recursos rebuts d’acord amb el cost efectiu per

finançar les dotacions de personal, centre i despeses corrents

van estar molt per sota de la mitjana de les comunitats que van

rebre la competència els mateixos anys”, i tot el que ve a

continuació el Sr. Sampol ha dit que ho retirava.

Després el punt número 6, el sisè, al final ha de dir, se li ha

d’afegir “a causa del sistema del cost efectiu”. I no n’hi ha

d’altre. Per nosaltres es podria agrupar tot fins al 17.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

President, hi ha una cosa que ha dit el Sr. Sampol, també,

que ha dit que a la 9 s’hi esborrés “de les Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

I després nosaltres només agruparíem fins a la 10. Inclou la

10, sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Doncs si els pareix votaríem la 5, la 6...; perdó, sí. Bé,

votaríem en primer lloc la 4 abans de continuar...

Bé, de la 4 a la 10. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem a votar la proposta número 11. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4.

En contra, cap; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la votació de la número 12. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la número 13. Vots a favor?

La número 14. Vots a favor?

(Remor de veus)

13, 14, 15 i 16 les podem agrupar. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat; 13, 14, 15 i 16.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a la darrera, que és la número 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 1; en contra, 12; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem ara, doncs, a votar les propostes del Grup

Parlamentari Socialista, i en primer lloc demanaria a la Sra.

Alberdi que ens digués quines són les transaccions acceptades

i quina seria la seva redacció definitiva.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Molt bé. A la primera part, a les constatacions, no hi ha

esmenes, i als acords, que comencen a la segona plana, en el

primer substituir “greuges” per “insuficiències”. “Greuges” per

“insuficiències”, la paraula “greuges” per la paraula

“insuficiències”. 

En el punt 2, “instar el Govern de les Illes Balears perquè

la Conselleria d’Educació, a) elabori de forma consensuada un

pla de lluita contra el fracàs escolar”, i s’acabaria aquí aquest

punt. El punt b): “redacti un pla d’actuació per a la promoció

de la qualitat de l’educació infantil i l’augment del nombre

d’escoles del sistema públic”, i s’acabaria aquí també el punt.

Passaríem al 4, que tot queda igual i l’únic que es treu és

“pel govern del Partit Popular”, o sigui, s’acabaria a “de tots

aquests anys”. La cinquena, “instar el Govern de les Illes

Balears perquè la Conselleria de Salut elabori, a) un pla per a

la millora de l’eficiència de la gestió”, punt, s’acabaria aquí;

“b) un pla específic i consensuat per a la contenció de la

despesa farmacèutica”, i també s’acabaria aquí; i el c), “un pla

específic i consensuat per a la utilització racional de la

tecnologia biomèdica”. Ah, bé, el c) deixem-lo, el c) deixem-lo

talment, el c). 

Ja no n’hi ha més.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs ara demanaria als grups parlamentaris fins a

quina proposta podem agrupar, o podem votar-ho tot?

(Intervencions inaudibles)

Doncs bé..., parlam de conclusions? A partir del segon full,

les conclusions.

(Més intervencions inaudibles)

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

El Sr. Oliver parla del primer full, dels punts 3 i 4 del

primer full.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs passaríem a votació separada del punt número 3,

en primer lloc. Vots a favor?

1 i 2?
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EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passaríem a la votació del punt número 3. Vots a favor?

Vots en contra?

Passaríem a la votació del punt...

EL SR. LLETRAT:

A favor, 5; en contra, 8; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem a la votació del punt número 4. Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 4; en contra, 9; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I ara entenc que podem votar la resta de les propostes en

bloc.

Punt número 5. Vots a favor?

Vots en contra?

A favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

I ara passaríem a la votació dels acords..., dels punts que

reflecteixen els acords.

(Intervencions inaudibles)

Podem votar conjuntament. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor del punt 1, en el número 7, a favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, i ara en darrer lloc passaríem a la votació de les

propostes del Grup Parlamentari Popular, i en primer lloc

demanaria al seu portaveu que ens digués quines són les

esmenes, les transaccions que s’han acceptat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, Sr. President, jo propòs una votació del punt 1, que és

l’anàlisi de la legislació sobre el finançament d’una manera

agrupada. Votació separada a les conclusions, que és el punt

número 2. I després les propostes, que n’hi ha quatre, també

separades les quatre.

Sí, és evident, és evident, és una correcció que hem fet, que

en lloc d’“ordenar” digui “instar”, i també posar els números 1,

2, 3 i 4 que no en tenien, no estaven ordenades, ho hem dit al

principi. D’acord?

Gràcies, Sr. Lletrat.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs bé, demanaria als grups parlamentaris si podem votar

segons el criteri del Grup Parlamentari Popular.

Bloc número 1. Vots a favor?

Punt o apartat número 1. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, cap; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 2, de conclusions, apartat primer. Vots a

favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat 2 del bloc de conclusions. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat tercer del bloc de conclusions. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4; no hi ha abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Apartat número 4. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat número 5. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat número 6. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor -del punt número 5- a favor, 9...

EL SR. PRESIDENT:

6, 6.

EL SR. LLETRAT:

Perdó. A favor del punt número 6, 9; en contra, cap; 4

abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat número 7. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat número 8. Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat número 9. Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 10. Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I passaríem finalment a la votació del darrer punt a l’apartat

número 3, bloc número 3 de la proposta del Grup Parlamentari

Popular. Vots a favor?

(Intervenció inaudible)

Són quatre propostes. Proposta número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4; abstencions, no n’hi ha.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 2. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

A favor per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 3. Vots a favor?

I punt número 4...

EL SR. LLETRAT:

No, no.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdó. Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4; no hi ha abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

I punt número 4. Vots a favor?

En contra?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 4; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs acabada la votació i no havent-hi més

assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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