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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

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

substitucions.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Rafel Nadal.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Sílvia Limones.

Compareixença RGE núm. 7126/16, del director general

de Pressuposts i Finançament, solAlicitada pel Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la viabilitat

pressupostària de la implantació de la facultat de medicina.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat únic del punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la compareixença RGE núm. 7126/16, del

director general de Pressuposts i Finançament, solAlicitada pel

Grup Parlamentari Popular, i aprovada per la Diputació

Permanent del Parlament de les Illes Balears de dia 21 de juny,

per tal d’informar sobre la viabilitat pressupostària de la

implantació de la facultat de medicina.

Assisteix el director general de Pressuposts i Finançament,

el Sr. Joan Carrió i Vidal, acompanyat de la Sra. Begoña

Morey, secretaria general; del Sr. Ernest Ribalaiga, cap de

gabinet de la conselleria; del Sr. Albert Travesset, responsable

de premsa de la conselleria, i de la Sra. Patrícia Rayó, cap del

Departament de Projectes.

Té la paraula el Sr. Director General de Pressuposts i

Finançament per tal de fer l’exposició oral, sense limitació de

temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PRESSUPOSTS I

FINANÇAMENT (Joan Carrió i Vidal):

Bé, gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. En primer

lloc, voldria agrair l’oportunitat que se m’ha donat d’intentar

aclarir els dubtes sorgits amb relació amb la viabilitat

pressupostària a la facultat de medicina. 

Com saben tots vostès, es tracta d’una qüestió que ha

aixecat molta polseguera política en els darrers mesos, en els

quals tothom ha pogut dir la seva, per això, els agraesc

l’oportunitat que tenc avui de fer-ho com a autor de l’informe.

Més enllà del soroll mediàtic que s’ha generat envoltant

d’aquest assumpte, el meu propòsit, avui, és abordar la

discussió de la viabilitat pressupostària de la nova facultat des

de la seriositat i la prudència que un tema com aquest exigeix.

Som aquí per explicar el contingut de l’informe que vaig

signar i el sentit dels arguments que conté, sense cap ànim de

generar polèmiques estèrils i sí amb la voluntat d’oferir una

visió assossegada del context econòmic i pressupostari en què

s’emmarca l’aprovació dels nous estudis. 

M’agradaria aclarir que es tracta d’un informe que no fa

referència a la viabilitat econòmica de la facultat de medicina

sinó únicament al seu impacte sobre els pressuposts de la

comunitat autònoma i al seu encaix en l’escenari pressupostari

a mitjà termini.

L’objectiu d’avaluar el retorn econòmic de la inversió

realitzada i comparar els fluxos d’ingressos i despeses presents

i futurs, tot i que certament és una qüestió rellevant que convé

no deixar de banda a l’hora d’avaluar qualsevol política

pública, s’escapa de l’abast de l’informe que l’elabora la

Direcció General de Pressuposts i Finançament i, en tot cas, ja

s’aborda a la memòria econòmica de la Direcció General

d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut i a l’informe

justificatiu emès per la mateixa direcció general referent al

retorn econòmic de la implantació dels estudis de medicina. 

Aquest darrer enfocament, més centrat en la sostenibilitat de

la inversió, contempla, a més de descomptar com a ingressos

les taxes de matrícula que pagaran els alumnes, els potencials

beneficis generats per la nova facultat tant des del punt de vista

de la recerca biomèdica, la qualitat assistencial o d’altres

externalitats positives que es puguin derivar des del punt de

vista social. I és que convé no perdre de vista que, més enllà de

la viabilitat econòmica dels nous estudis, hi ha la decisió

política dels poders públics de finançar-los pel seu interès

social.

Sobre el seu finançament fa referència l’informe de la

Direcció General de Pressuposts i és del que avui us parlaré. 

Entenent la transcendència que té per a la nostra comunitat

la decisió de crear una facultat de medicina, convé tenir present

que el conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de

Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per

a la implantació dels estudis de grau en medicina és, només, un

dels centenars de convenis que, com a director general de

Pressuposts i Finançament, he hagut d’informar des del mes de

gener d’enguany. Durant el 2015, per exemple, es varen emetre

217 informes relatius a esborranys de convenis. Tot plegat

forma part de la funció de seguiment i control de l’execució

pressupostària que es realitza des de la direcció general.

Vull puntualitzar també que, d’acord amb el que preveu la

Llei de finances, la 14/2014, però també i en el mateix sentit el

Decret 75/2004, de desplegament de determinats aspectes de la

Llei de finances del 86, refosa, record, mitjançant Decret

Legislatiu 1/2005, i amb el que s’estableix a la Llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma, l’informe de la

Direcció General de Pressuposts i Finançament és un informe

preceptiu per a la tramitació de qualsevol conveni, un informe

preceptiu, però que té caràcter no vinculant tant amb l’antiga

llei de finances com amb la nova. Això vol dir que les

observacions de l’informe no necessàriament han de ser

tengudes en compte a l’hora de continuar amb la tramitació del

conveni, si bé, en aquest cas, la majoria d’observacions

formulades a l’informe han quedat, com veurem ara més

endavant, finalment esmenades. 

Amb tot, vull fer esment que la tramitació del conveni, com

dels expedients de despesa plurianual i de les modificacions de

crèdit associades, a judici de la Intervenció General de la

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607126
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comunitat autònoma, ha seguit totes les passes preceptives i ha

complit amb tots els requeriments normatius. Per això, el

conveni va ser fiscalitzat de conformitat i es va poder procedir

a la seva signatura. 

És important contextualitzar que l’informe és part d’un

expedient que ha culminat amb la firma del nou conveni, un

conveni que ha facilitat a posteriori l’acreditació del pla

d’estudis per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la

Qualitat i l’Acreditació, l’ANECA, i l’assignació de places per

al curs 2016-2017 per part del Consell d’Universitats,

acomplint-se, per tant, els requisits per a la posada en marxa

dels nous estudis, els quals, per cert, ja compten amb una

demanda notable de solAlicituds de preinscripció. 

Entrant ja pròpiament en l’explicació de l’informe que vaig

emetre sobre la proposta de conveni, cal assenyalar, en primer

lloc, que és un informe que respon a les solAlicituds rebudes per

part de les conselleries de Salut i d’Educació, responsables de

la tramitació de l’expedient.

Entre la documentació analitzada cal destacar la següent:

l’informe justificatiu de la Direcció General d’Acreditació,

Docència i Recerca en Salut; els informes dels serveis jurídics

de la Conselleria de Salut, de la Conselleria d’Educació i

Universitat i de l’ib-salut; l’informe de la Direcció General

d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut referent al retorn

econòmic de la implantació dels estudis de Medicina; la

memòria econòmica en relació amb el conveni de la Direcció

General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, i l’informe

d’elegibilitat de la Direcció General de Fons Europeus. 

Com saben, el conveni el subscriuen la Conselleria de Salut

i la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes

Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat

de les Illes Balears, i té per objecte fixar les línies de

colAlaboració i instrumentalitzar l’aportació que el Govern de

les Illes Balears concedeix a la UIB per a la implantació i la

consolidació dels estudis del grau de medicina a les Illes

Balears. 

La vigència del conveni és fins el 31 de desembre de 2025,

tot i que el termini d’execució de les actuacions previstes és

fins al 30 d’agost de 2024. 

El cost econòmic total estimat derivat del conveni és de

23,89 milions d’euros, distribuïts en nou anualitats que

engloben vuit cursos acadèmics, al llarg dels quals està previst

desplegar plenament els estudis. El cost anual de la facultat de

medicina, una vegada estigui completament implementada,

s’estima en 4,04 milions d’euros. 

Tenint en compte el tipus de despesa, el 69,2% del cost

total, 16,53 milions corresponen a despeses de personal, de les

quals el 72,3% són de personal docent. Les despeses de

funcionament s’estimen en 5,05 milions d’euros i tenen un pes

del 21,1% del total del cost, mentre que les inversions previstes

en equipament seran de 2,31 milions d’euros, suposant el 9,7%

del cost total.

El finançament d’aquest import es distribueix entre les

aportacions que realitzarà la Conselleria d’Educació i

Universitat, que assumeix el 82% del cost total, i les del Servei

de Salut de les Illes Balears, que es fa càrrec del 18% restant.

En concret, les aportacions previstes per part de la

Conselleria d’Educació i Universitat pugen a 19,61 milions

d’euros, si bé d’aquesta quantitat es descomptaran els ingressos

liquidats per la UIB procedents de la matrícula dels estudis del

grau en medicina, estimats en 2,1 milions d’euros, la qual cosa

suposa una cobertura del 8,9% del cost total del conveni. 

Per la seva banda, el Servei de Salut realitzarà al llarg de la

vigència del conveni aportacions per valor de 4,29 milions

d’euros, corresponents 1,98 milions a despeses en

subministraments i altres i 2,31 milions a equipament. 

Una vegada exposades les dades més significatives del

conveni per a la implantació dels estudis de grau de medicina,

passaré a comentar les observacions realitzades a l’informe.

Una part d’aquestes observacions és refereix a qüestions

relacionades amb el contingut del mateix informe, mentre que

d’altres tenen..., del mateix conveni perdó, mentre que d’altres

tenen a veure amb l’anàlisi del seu impacte pressupostari i la

valoració del seu encaix en l’escenari pressupostari a mitjà

termini de la comunitat autònoma.

Pel que fa a les primeres, una de les observacions assenyala

el risc de sobrecost davant la possibilitat d’haver de compensar

l’empresa concessionària de l’Hospital Universitari Son

Espases per l’ús dels espais concessionats.

La presentació d’un escrit firmat pel director general de la

societat concessionària de l’Hospital Universitari Son Espases,

de 26 d’abril de 2016, pel qual renuncia a la interposició de cap

tipus de reclamació tant en via administrativa com judicial, amb

solAlicitud de reequilibri econòmic i financer per l’ús de l’espai

físic de les zones comunes, suposa d’alguna manera haver

tengut en compte l’esmentada observació.

En relació amb aquests espais també es deixà palès a

l’informe la necessitat de verificar la viabilitat de la seva

adscripció a la Universitat de les Illes Balears. A aquest efecte,

amb data de 11 d’abril del 2016, el director general del Tresor,

Política Financera i Patrimoni va remetre una nota interna

relativa a la viabilitat de l’adscripció d’un espai de l’Hospital

Universitari Son Espases a la Universitat de les Illes Balears

per establir-hi la facultat de medecina. Per tant, es considera

esmenada l’observació efectuada.

També es fa referència al detall de la inversió en

equipament i als possibles costos associats a les adaptacions

necessàries als espais per a la correcta instalAlació

d’equipament. 

En la redacció definitiva del conveni es deixa constància de

la inclusió d’aquests costs dins la quantitat màxima establerta

per a l’adquisició de l’equipament.

Es planteja també una observació sobre el concert específic

entre la Conselleria de Salut i la Universitat de les Illes Balears

que haurà de regular els costs corresponents a la jornada

assistencial del personal associat i vinculat entre el personal

sanitari.
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En la redacció definitiva del conveni s’aclareix que aquest

concert no suposarà cap despesa addicional per a cap de les

parts signants del conveni.

Més enllà del comentat fins ara en relació amb els possibles

costs no considerats, l’informe valora positivament la proposta

d’un model de facultat més lleugera pel que fa a l’estructura de

personal gràcies sobretot a la considerable proporció de

professorat associat que es preveu, aproximadament un 60%

del total de les places previstes.

No obstant això, l’informe també fa esment de la dinàmica

expansiva d’aquest tipus de despeses, sobretot des del moment

que aquesta estructura de personal haurà de conviure amb la

que presenten altres departaments de la mateixa UIB, on el

percentatge de professorat associat és menor.

Per això, s’apunta un possible risc d’infraestimació de costs,

també vinculat a l’estimació realitzada de les despeses en

subministraments i equipament tecnològic, atesa la naturalesa

d’increment per se dels costs sanitaris, d’aquests tipus de costs.

En aquest sentit, l’informe alerta sobre la possibilitat que les

pressions sobre la despesa puguin arribar a condicionar en

algun moment la consideració com a quantitats màximes dels

imports previstos al conveni, si bé en aquest cas segueix

prevalent el seu caràcter limitatiu.

Una altra de les qüestions plantejades té a veure amb un

retorn econòmic a conseqüència de l’activitat generada per la

facultat de medecina, per tal justificar-lo s’aporten diversos

estudis de referència que apunten l’efecte multiplicador que

suposa la facultat de medecina. Es tracta d’un aspecte que

l’informe considera rellevant, si bé, per una banda, és difícil

d’estimar a priori pel cas concret que ens ocupa i, per l’altra,

s’escapa, com he comentat abans, de l’abast d’aquest informe,

en el sentit que el retorn impactaria sobre el conjunt de

l’economia balear i no resulta evident que acabàs tenint un

efecte significatiu sobre les arques autonòmiques.

He fet referència abans al caràcter no vinculant de l’informe

i al fet que en general les observacions efectuades havien estat

degudament esmenades. No obstant això, hi ha alguna

observació que no ha estat tinguda en compte en la redacció

definitiva del conveni que finalment es va signar, tot i que en

aquest cas és considerada com a poc rellevant atès que es

tractava d’una recomanació per millorar la claredat del conveni.

Així, l’informe assenyala que el conveni hauria de fer esment

que a partir del curs 2024-2025 la despesa derivada de la

impartició dels estudis de grau de medecina haurà de ser

íntegrament assumida per la Conselleria d’Educació i

Universitat, inclosa dins la partida nominativa, encara que

resulti evident que, una vegada expirat el termini d’aquest

conveni, els nous estudis hauran de tenir continuïtat.

Passaré a continuació a comentar les observacions

realitzades en relació amb l’encaix de les despeses associades

al conveni dins l’escenari pressupostari a mitjà termini de la

comunitat autònoma, però abans d’entrar-hi deixi’m que els

avanci que aquest escenari s’ha vist parcialment modificat

respecte del que hi havia en el moment de la redacció de

l’informe, principalment per la flexibilització dels objectius

d’estabilitat pressupostària per part del Ministeri d’Hisenda,

aprovada pel Consell de Política Fiscal i Financera el passat 28

d’abril i per tant, posterior a la data d’elaboració de l’informe

que, recordem, data del 5 d’abril.

L’escenari pressupostari a mitjà termini de la comunitat

autònoma es troba condicionat bàsicament per tres factors: per

un costat, l’elevat endeutament financer de la comunitat

autònoma que a finals del 2015 era de 8.306 milions d’euros,

i també pel dèficit en què es va tancar l’exercici que va ser de

l’1,5% del PIB, cosa que suposa haver incomplert l’objectiu de

dèficit del 0,7%; en segon lloc, la Llei Orgànica 2/2012,

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que

delimita les coordenades a les quals s’ha d’ajustar l’escenari

pressupostari dels propers exercicis, i finalment la limitació

dels recursos procedents del sistema de finançament autonòmic

que suposen més de dues terceres parts dels recursos no

financers de la comunitat autònoma.

Pel que fa a l’endeutament, l’elevat deute comercial que

presentava la CAIB al 2015 s’ha transformat en els darrers

anys, a falta d’una actualització del finançament i a través dels

diferents mecanismes de liquiditat arbitrats per l’Estat, en deute

financer, fins al punt de representar actualment més del 30%

del PIB de la comunitat autònoma. Aquest elevat volum de

deute trasllada una càrrega financera en amortitzacions i

interessos al pressupost autonòmic que al 2016 representa més

del 20% del pressupost de despeses.

La reducció del deute només és possible a partir de

l’assoliment de l’estabilitat pressupostària i de l’equilibri entre

ingressos i despeses. En aquest sentit, l’exercici 2015 es va

tancar amb un dèficit de l’1,5% del PIB, la qual cosa representa

una reducció del 0,23% del PIB respecte del 2014, tot i

considerar l’impacte que en aquest cas han tengut les

operacions no recurrents que ha estat del 0,47% del PIB.

Aquestes operacions excepcionals estan relacionades amb

ajusts de comptabilitat nacional pel còmput com a deute de les

associacions públiques i privades corresponents als contractes

de concessió de les autovies d’Eivissa de l’exercici 2005 i per

la part de la despesa relacionada amb els nous tractaments de

l’hepatitis C, que no s’espera replicar en el 2016.

Sense tenir en compte aquests efectes de caràcter one off, el

dèficit s’hauria reduït respecte del 2014 un 0,7% del PIB, és a

dir, en 170 milions d’euros.

L’elevat nivell de deute i els dèficits pressupostaris

recurrents només serien atribuïbles en part a una mala praxi per

part dels diferents governs autonòmics ja que el seu origen

principal és sens dubte l’infrafinançament que pateixen les Illes

Balears.

Deixi’m que els recordi que en el 2015 el finançament per

càpita de Balears va ser de 1.842 euros. Això és tradueix en

què Balears va rebre 159 milions d’euros menys que la mitjana

de comunitats autònomes i 805 milions menys que Cantàbria,

la comunitat del sistema de règim comú que més en rebé en

relació amb els seus habitants.
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En termes de despesa, en el període 2009-2013 la despesa

en serveis públics fonamentals per habitant de Balears va ser de

mitjana anual de 2.058 euros, front als 2.347 de la mitjana de

comunitats autònomes i dels prop de 3.000 euros per habitant

que gastaren comunitats com el País Basc, Navarra o la mateixa

Cantàbria.

A aquest maltractament fiscal, s’hi afegeix l’exigència per

part de l’Estat d’uns objectius de dèficit que any rere any s’han

demostrat inassolibles, tot i l’esforç per reduir-lo que ha

realitzat la comunitat autònoma i més enllà de les

conseqüències socials que han significat aquests ajuts.

En aquest sentit, el govern actual ha denunciat

reiteradament el desequilibri existent en la distribució vertical

dels objectius de dèficit entre els diferents nivells

d’administració, si l’objectiu de dèficit s’hagués fixat de forma

proporcional a la despesa de cada nivell d’administració a les

comunitats autònomes que assumeixen el 36% de la despesa

liquidada de 2015 els hagués correspost un objectiu de dèficit

de l’1,5% del PIB, i Balears en aquest cas hagués estat en

condicions, tot i el mal finançament, de complir. 

Disculpin que m’estengui tant en la descripció d’unes dades

que ben segur vostès ja coneixen, però que al meu entendre són

cabdals per contextualitzar la realitat pressupostària de la

comunitat autònoma. Hi he volgut incidir perquè de

l’incompliment del límit de dèficit, en aplicació de la Llei

d’estabilitat, se’n deriven una sèrie de conseqüències que són

les que condicionen els marges de maniobra de què disposa el

Govern a l’hora de decidir l’execució dels diferents projectes,

entre els quals la facultat de medicina.

La primera conseqüència que deriva directament d’haver

incomplert l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el 2015, és

l’obligació de presentar un pla econòmic i financer, que detalli

les mesures d’ajust que s’han de prendre per garantir el retorn

a la senda d’estabilitat en els exercicis 2016 i 2017. El PEF

2016-2017 va ser remès al Ministeri d’Hisenda el passat dia 10

de juny, i més endavant tornaré referir-me a aquesta qüestió.

Aquesta exigència es reforça amb la necessitat d’adoptar un pla

d’ajust, per tal de poder accedir als mecanismes de liquiditat

arbitrats per l’Estat, única alternativa disponible actualment,

atesa la impossibilitat de recórrer al mercat, davant la malmesa

situació financera de la comunitat autònoma.

A més de la presentació d’un pla d’ajust, l’Estat ha exigit

tota una sèrie de condicionalitats addicionals per a l’accés al

FLA del 2016: des del compromís de derogar les normes de

gestió econòmica pressupostària que puguin resultar contràries

als principis d’estabilitat pressupostària, fins al requisit

d’autorització prèvia per part de l’Estat per a qualsevol

operació d’endeutament a llarg termini, o a l’obligació

d’adherir-se al protocol de colAlaboració entre l’Administració

General de l’Estat i Farmaindustria en matèria de sostenibilitat

de la despesa farmacèutica pública.

Totes aquestes condicionalitats imposades pel Govern de

l’Estat, aprofitant la seva posició creditora hegemònica, tenen

el seu origen a la situació d’infrafinançament que pateix la

nostra comunitat autònoma. El procés de substitució de

finançament per endeutament, dissenyat pel ministre Montoro,

ha estat una clara maniobra de recentralització política, un

mecanisme pervers aprofitant l’efecte de la crisi sobre els

recursos de les comunitats autònomes, que suposa la involució

del model autonòmic i que ens resta capacitat d’autogovern.

Tot i la postura contrària a aquest xantatge, manifestada pel

Govern de les Illes Balears, tant a les reunions mantingudes

amb el ministre d’Hisenda, com en el si de les reunions del

Consell de Política Fiscal i Financera, la presentació del pla

d’ajust, així com la resta de condicionalitats, varen ser

finalment acreditades de forma satisfactòria, la qual cosa ha

facilitat la recepció, amb més entrebancs dels que hauríem

desitjat, això sí, dels fons del FLA.

L’elaboració de l’informe sobre la facultat de medicina, va

coincidir en el temps amb les negociacions amb el Ministeri

d’Hisenda, en relació als paràmetres sota els quals s’havia

d’elaborar el pla d’ajust i a l’abast de les condicions

plantejades per desbloquejar l’arribada dels fons del FLA.

Entremig es produí la recepció de les cartes amenaçadores del

ministre Montoro, amb la comunicació d’alerta en relació al

període mitjà de pagament, o amb l’exigència d’adoptar un

acord de no disponibilitat, el qual va poder ser finalment

alAludit, gràcies que el Govern va fer valer la seva posició per

a l’acceptació del pla d’ajust, no havent finalment de declarar

cap partida com a no disponible.

També per aquelles dates es conegueren les exigències per

part de la Comissió Europea, per tal que Espanya avancés en la

consolidació fiscal. Unes exigències que ràpidament varen ser

centrifugades per part del Ministeri d’Hisenda, qui va

culpabilitzar demagògicament les comunitats autònomes del

dèficit excessiu i va assenyalar-les davant d’Europa com

l’origen de l’incompliment. 

És en aquest context que l’informe sobre la viabilitat

pressupostària de la facultat de medicina, valora com a poc

probable que es produeixi una flexibilització dels objectius

d’estabilitat pressupostària. Un pronòstic que, com saben,

finalment no s’ha complert. Efectivament, a finals del mes

d’abril el Consell de Política Fiscal i Financera, va aprovar uns

nous objectius d’estabilitat, que donaven una mica d’aire a les

comunitats autònomes, mentre no s’aprova un nou sistema de

finançament.

En base a aquests nous objectius, es va elaborar el Pla

econòmic i financer 2016-2017. L’augment del dèficit permès,

juntament amb la possibilitat d’inclusió dels ingressos derivats

del conveni de carreteres, d’acord amb el que preveu el

protocol firmat entre el Govern de l’Estat i el Govern de les

Illes Balears el passat mes de desembre i com ja havia estat

acceptat pel Govern de l’Estat en relació al pla d’ajust, així

com la revisió de les previsions d’ingressos dels tributs propis

i cedits, dibuixen un escenari que fa plausible el compliment de

l’objectiu d’estabilitat pressupostària tant per al 2016 com per

al 2017. 

Així, la previsió d’ingressos no financeres es veu

incrementada respecte del pressupost inicial del 2016 en

aproximadament 150 milions d’euros. Aquest increment, amb

un dèficit permès del 0,7%, possibilita incrementar també la

previsió de despeses no financeres, donant d’aquesta manera

cobertura a les necessitats de majors recursos que presenten,
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fonamentalment l’ib-salut i la Conselleria d’Educació i

Universitat. 

En aquest escenari s’esvaeixen els dubtes que hi podia

haver prèviament i es confirma que hi tenen cabuda els

diferents projectes aprovats a dia d’avui pel Govern, inclosa la

nova facultat de medicina. A més, el PEF també planteja la

possibilitat que a partir de la confirmació de les previsions

d’ingressos, també es pugui absorbir l’impacte d’algunes

despeses derivades de sentències i liquidacions d’obres

d’exercicis anteriors, amb l’objectiu d’alliberar compromisos

de despesa per als propers exercicis, els quals tendrien encaix

dins el 2016, donat el seu caràcter no recurrent. 

En la mesura que el Pla econòmic i finançar 2016-2017

sigui finalment aprovat pel Consell de Política Fiscal i

Financera, amb els termes en què s’ha plantejat, i es confirmin

les previsions d’ingressos realitzades, la modificació descrita

de l’escenari pressupostari, assegura la disponibilitat de

recursos suficients per finançar la implantació dels nous estudis

de medicina. Com resulta fàcil d’observar, el PEF limita el seu

abast al període 2016-2017, si bé cal dir que ha estat elaborat

contemplant un escenari a mitjà termini fins el 2019, d’acord

amb el qüestionari integrat, exigit pel Ministeri d’Hisenda i

amb el que preveu la Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària,

en relació a la necessitat d’abordar un pla pressupostari a mitjà

termini.

És en aquest pla plurianual 2016-2019 en què s’emmarca

l’elaboració dels pressuposts anuals i a través del qual es

garantirà una programació pressupostària coherent amb els

objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de

conformitat amb la regla de la despesa. És cert que les

anualitats del conveni arriben fins el 2024, però no és possible

projectar l’escenari pressupostari fins aquest horitzó,

bàsicament perquè les projeccions sobre l’evolució del cicle

econòmic, deixen de ser fiables a tan llarg termini. En aquest

punt mantenen el seu sentit les cauteles expressades a l’informe

sobre la necessitat de prioritzar les actuacions que s’han de dur

a terme en els propers anys. 

Aquesta priorització es realitza tots els anys a l’hora

d’elaborar els pressuposts i com és lògic, s’haurà de continuar

fent any rera any, un exercici de priorització i per tant, de

decisió política sobre els diferents projectes de despesa que es

volen dur a terme, un exercici d’elecció basat en l’interès

general, en l’anàlisi de la importància estratègica de cada

projecte, amb el criteri d’aconseguir que cada euro del

pressupost tengui el major retorn possible en termes de

maximitzar el benefici social.

I sota aquesta òptica, els pressuposts de la CAIB dels

propers anys hauran de tenir en compte les anualitats previstes

en el conveni de la facultat de medicina, com s’ha de considerar

el consum de recursos que suposen tots els compromisos de

despesa ja adquirits, en el moment de l’aprovació de qualsevol

nova despesa.

En un context de necessitats ilAlimitades i recursos escassos,

i fins i tot quan aquests puguin resultar no tan escassos, és una

obligació dels gestors públics vetllar per l’ús eficient dels

recursos que els ciutadans posen a la nostra disposició. Per això

és un imperatiu ètic alliberar recursos d’aquells àmbits on no

aporten valor afegit des d’un punt de vista social, per poder

destinar-los allà on siguin mes necessaris. En els darrers anys

s’ha demostrat que les mesures de contenció de la despesa no

poden ser merament cosmètiques o pensades a curt termini. Ser

eficient en la prestació de serveis públics no és reduir-los, com

s’ha fet, així, arribaríem a l’absurd que la major eficiència

derivaria de la seva desaparició. Les necessitats no

desapareixen per no cobrir-les, es mantenen i s’incrementen,

com s’ha pogut constatar, per exemple, amb l’activitat sanitària

demorada, amb les elevades ràtios d’alumnes per aula, o amb

el nombre de persones dependents, pendents d’avaluació. 

Sota aquesta premissa, partint de l’anàlisi de l’avaluació

d’aquestes necessitats i de quines són les formes més eficients

de cobrir-les i tenint en compte les possibilitats quant a

recursos pressupostaris, com a administració responsable de la

prestació de la major part dels serveis públics fonamentals,

s’han plantejat les diferents mesures d’eficiència contingudes

en el PEF.

Es tracta d’un full de ruta que pretén fer compatible la

resposta necessària a les demandes expressades per la societat

amb l’escenari econòmic i financer que delimita els marges

d’actuació dels quals disposa la comunitat autònoma. 

Vull acabar aquesta primera intervenció fent referència a les

tres idees centrals que els he volgut transmetre fins ara.

L’informe sobre la viabilitat pressupostària de la facultat de

medicina forma part d’un expedient que ha estat fiscalitzat de

conformitat per la Intervenció General de la comunitat

autònoma, tenint en compte les observacions realitzades per

aquest mateix informe, per això, el conveni va poder ser signat

per les diferents parts i s’han pogut fer les passes necessàries

per a la posada en marxa dels nous estudis de cara al curs 2016-

2017.

La flexibilització dels objectius de dèficit reforça l’encaix

de la nova despesa que suposa la facultat de medicina en

l’escenari pressupostari a mitjà termini. Per tant, es garanteix

el seu finançament.

La posada en marxa de la facultat de medicina ha estat

contemplada en el Pla econòmic i financer presentat al

Ministeri d’Hisenda, segons l’acord adoptat per aquest mateix

parlament.

Les cauteles expressades a l’informe, que formen part de la

preocupació que en tot moment ha de tenir la Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques davant el plantejament

de qualsevol nou projecte de despesa, han estat en general

considerades, tot tenint en compte, com hem vist, la major part

de les observacions efectuades. Des d’aquest punt de vista,

l’informe ha servit per minimitzar els riscs d’infraestimació de

costs que presentava la proposta inicial del conveni i per

assegurar el seu finançament plurianual. 

En definitiva, la facultat de medicina és a punt de ser una

realitat, la qual cosa crec que és un motiu de satisfacció per a

la immensa majoria dels aquí presents. La tramitació de

l’expedient, d’acord amb el criteri de la Intervenció General, ha

seguit tots els preceptes legals i, per això, s’ha arribat fins a
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aquest punt. Els dubtes que hi pogués haver sobre el seu

finançament han quedat esvaïts i queda clar que amb l’escenari

pressupostari actual serà possible afrontar-lo sense la necessitat

de realitzar cap ajust addicional. 

Gràcies per la seva atenció i estic a la seva disposició per

resoldre totes aquelles qüestions que considerin d’interès. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carrió. Procedeix ara la suspensió de la sessió

per un temps de quaranta-cinc minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió o si podem continuar. Senyors

portaveus, podem continuar? Idò, per acord unànime podem

continuar la sessió.

Bé, per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.

Director General de Pressuposts i Finançament pot contestar

globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé

contestar individualment després de la intervenció de cada

portaveu. En una conversa que hem tengut el Sr. Director

General i el president d’aquesta Mesa, i que després he

comunicat als membres de la Mesa, s’acorda que la contestació

serà global.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, president. Molt bon dia. En primer lloc, vull agrair

la presència i la compareixença del director general de

Pressuposts i persones que l’acompanyen perquè avui ha

vengut a facilitar-nos explicacions sobre un assumpte prou

important.

Des de la nostra formació política, el Grup Popular, va fer

constar que la finançació i el sosteniment d’aquesta futura

facultat de medicina ens creaven molts dubtes. Precisament per

això, el Grup Popular va demanar i va insistir i exigir al Govern

l’informe, en aquest cas, de viabilitat i l’informe del director

general de Pressuposts. 

En els darrers dies hem assistit a la dansa de xifres i pensam

que ja era hora de posar fi a aquest ball, però li he de dir que

després de la seva intervenció han tornat a sortir més balls de

xifres, però bé. 

L’important era que arran d’aquesta compareixença tots els

ciutadans coneguin el cost real de la facultat, sobretot, i més

que res, perquè la seva implantació podria afectar altres serveis

essencials de la ciutadania. Interessa conèixer els números del

primer curs acadèmic, però també a què ens ha compromès

aquest executiu, perquè aquesta no és una inversió que

comença i acaba sinó que passa d’any en any i de legislatura en

legislatura. 

Aquesta no és una decisió qualsevol sinó que afecta per

sempre els pressuposts de la comunitat i, com que suposen un

cost elevat, la prudència i la responsabilitat recomanaríem fugir

de la precipitació i donar màximes garanties, per no frustrar una

ilAlusió que porta molts anys d’espera. 

És cert que ha llegit l’informe en la seva intervenció d’avui,

però hem abandonat el caràcter tècnic que li correspon para

erigirse en más político que técnico, però bé, deixarem això,

punt i a part. 

Per desgràcia hem de manifestar que l’actual govern ha

maltractat i maltracta molt als grups que li corresponen, donen

suport i l’ajuda necessària i el consens que donaria un projecte

tan estimulant com és avançar en la implantació d’estudis

universitaris a la nostra comunitat autònoma. Ja ho veiem,

alguna cosa devien pensar que feien malament quan ens han

estat amagant un informe com el que avui ens ha explicat el

director general de Pressuposts. I amagar vol dir amagar,

retardar la presentació d’un informe, demanat més per activa

que per passiva, i fins i tot desplegar estratagemes com aquest

darrer episodi esperpèntic de concertar una entrevista amb

representants del Govern central per tal de defugir la

compareixença de la setmana passada, això denota per part del

Govern una actitud infantil, perquè ajornar i ajornar un

problema, ben igual que tampoc no és responsable posposar i

posposar un pagament o carregar al futur les despeses del

present. 

Finalment, hem aconseguit que avui vingués el director

general de Pressuposts a qui, és cert, no trobam més

responsabilitat, en tot el que ha succeït, com no sigui la d’haver

fet una feina professional, i tot l’estricte que el guió li ha

permès. De ver, cregui’m que em puc posar a la seva pell i

entendre la papereta que avui té tan difícil com trobar-se enmig

entre la realitat i el desig. 

Ha fet vostè l’informe sobre la proposta de conveni que li

va encarregar la conselleria i que preceptivament havia de fer

i ho ha fet amb objectivitat, amb tanta nitidesa i claredat que

sense voler ha induït els seus companys de govern i els seus

correligionaris a... bé, a donar una nova mostra del que ells

entenen per transparència, o sigui, les coses que no convenen

s’amaguen al calaix. 

Gràcies a vostè, i perquè la nostra obligació és fer el control

del Govern, ara sabem que el cost econòmic és de prop de 24

milions. Per cert, vostè el que ha fet és una relació de despeses

que vostè precisament qüestiona en el seu informe que vostè ha

signat. 

Sabem també que la vigència del conveni s’estén fins

l’agost de 2024, no obstant, ha dit que arribava fins el

desembre de 2015, no ho he entès això, de 2025 perdó. Per

tant, a la vista queda que som davant d’un conveni d’efecte

plurianual que traspassa, a més a més, molt més que una

legislatura.

L’informe és tan clar que no precisa ni traducció, per molt

que avui ha intentat donar-li una altra volta, per part d’un

expert en finances, i la conclusió és igual de clara i inequívoca:

no està vostè en disposició de garantir que hi ha els doblers
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necessaris per assolir tota aquesta despesa, ateses les

circumstàncies actuals i les incerteses del moment econòmic.

Vostè ha parlat, té en compte, parla que té en compte

l’increment d’ingressos, flexibilitat del dèficit, però no té en

compte l’últim efecte que tenim ara que és el del Brexit. 

El seu informe, és curiós, ja sé que és preceptiu i no

vinculant, però és curiós perquè evita pronunciar-se sobre la

procedència o no de signar el conveni amb la Universitat. De

vegades hi ha silencis clarificadors i veurem per què. Per punts.

Hem de recordar que a finals d’aquest any aquesta comunitat

autònoma, teníem aprovada una llei de finances, la Llei

14/2014, de 29 de desembre, encara que després vostè ens ha

fet una relació enorme de lleis que estaven relacionades amb

aquesta, etc., però aquesta llei era per controlar despesa pública

i sobretot les despeses plurianuals, que responien a l’obligació

també marcada per la llei d’eixugar el dèficit públic i evitar que

continuàs creixent. 

Tota nova despesa important com és el cas que ens ocupa

precisava d’informe sobre la inversió i el seu sosteniment futur,

però vet aquí que el pacte, amb el consens de tots els partits que

governen i amb els vots afegits de Podem, va suspendre

l’aplicació de la llei que havia d’entrar en vigor dia 1 de gener

del 2016, una jugada de disseny i jo m’atreviria a dir que

pensada expressament per afavorir aquest projecte en concret.

O sigui, el vot favorable de Podem va anulAlar la llei que podria

ser un obstacle per a un objectiu tan imminent com el de fer a

corre-cuita una facultat de medicina. Així que aquest partit de

Podem, per si encara no s’han assabentat, ha estat un facilitador

de la facultat a la que tant s’oposen ara. Són aquests vaivens els

que resten credibilitat davant la ciutadania.

I ara agafaré el seu informe. En el punt 3, pàgina 6 diu: “Tot

plegat posa de manifest la difícil situació econòmica i financera

de la comunitat autònoma, per dur a terme la prestació

ordinària de serveis, que s’agreuja amb les noves necessitats de

despesa, com ara la facultat de medicina. En aquest sentit, no

es pot deixar de considerar l’impacte pressupostari que han

tengut en aquest exercici i futurs, algunes mesures ja

compromeses, com l’augment de la dotació de personal,

especialment en l’àmbit sanitari i educatiu; o d’altres mesures

lligades al retorn de drets als treballadors públics, com

l’extensió de la carrera professional a tots els empleats públics,

la recuperació de la paga extraordinària del desembre del 2012,

o l’increment de les retribucions generals en un 1%. Aquests

compromisos no fan sinó agreujar el risc recurrent de desviació

pressupostària per part de la Conselleria d’Educació i

Universitat i de la Conselleria de Salut, especialment del Servei

de Salut. 

A l’exercici 2015 el pressupost de la Conselleria

d’Educació i Universitat es va incrementar en prop de 35

milions, per poder cobrir la nòmina de l’exercici, mitjançant

transferència d’altres seccions pressupostàries, o a partir

d’ampliacions de crèdit. Per la seva banda, el Servei de Salut

va rebre aportacions extraordinàries per valor de 62 milions.

De fet, les previsions de tancament de l’exercici a partir de les

dades d’execució i tenint en compte el deute arrossegat, ja

apunten a una important desviació en els dos casos. Aquestes

necessitats addicionals de crèdit només podrien ser cobertes

minorant el crèdit de la resta de seccions pressupostàries, atès

que el recurs a ampliacions de crèdit haurà de ser amb càrrec al

dèficit de l’exercici. D’altra banda, cal dir que aquestes

previsions no inclouen l’execució completa dels plans

d’infraestructures educatives i sanitàries previstes per als

pròxims anys. I record que eren previsions que contemplen

inversions considerades absolutament necessàries, però per a

les quals encara no es disposa del finançament necessari”. 

Això és el que diu el seu informe. I jo li deman, després

d’aquesta confessió per escrit, ens veiem obligats a demanar-li:

quin sentit té embarcar-se en noves inversions milionàries quan

l’any passat van afegir doblers perquè el que hi havia no era

suficient per cobrir les despeses ordinàries? Està clar que

hauran de recórrer a tocar altres partides que encara no s’han

descobert, però que, encara que no els agradi sentir-ho,

suposaran retallades d’altres previsions, retallades de serveis.

Si en el dia d’avui, com ja he dit, no compleixen el dèficit,

és indubtable que han d’aplicar-se i no poc, per a aquest Pla

d’equilibri econòmic i financer. I clar, un Pla econòmic i

financer doncs..., per suposat no som cap experta, i les coses

són cantades, per recuperar l’equilibri s’han d’aconseguir més

ingressos, que tot això encara no se sap si serà o no serà,

perquè parlaven de l’ecotaxa i també ja tenim menys ingressos

de l’ecotaxa. I també s’hauran de davallar despeses.

La facultat de medicina és obvi que condueix a un

increment de despeses i per tant, trastoca tot el Pla d’equilibri

pressupostari, que encara no ha passat l’examen. Del seu

informe traiem a llum una suspicàcia sobre el maquillatge de

xifres. Com pot ser que cada dia que passa, els estudis de

medicina siguin més barats que els anys anteriors? Com pot ser

que implantar-los costi el 2016 menys doblers que el 2011? I

en aquell moment fossin ja més econòmics que el 2002? O

sigui, han passat 14 anys d’aquesta llarga història de voler

implantar la facultat de medicina i cada any que passa davalla

de preu. Si aquesta és la tendència, el que hem de fer és esperar

que sigui a uns preus més assequibles.

Sr. Director, ha estat dient als seus companys de govern i

als seus correligionaris que no hi ha prou doblers...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes ha d’anar acabant.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...-sí, sí ja acab-, ...que no hi ha prou doblers per garantir,

tot i que com hem vist de cada vegada la factura és més baixa.

Del seu informe es desprèn que no creu que els costs

d’implantació de la facultat de medicina seran els que diuen el

conveni, sinó més, ja que alguns conceptes, sobretot els relatius

a personal, encara que ha volgut passar, no s’han contemplat

amb prou detall. Quan vostè va fer l’informe no podia

assegurar si hi havia una millora de finançament de la CAIB.

Ara creu que ja està aclarit. En aquests moments pot manifestar

que hi ha equilibri, que hem aconseguit l’estabilitat en el

pressupost? Sr. Director, creu que ha fet una bona feina,

honesta si més no, però encara falta una passa més que és, no

té gaire sentit firmar plurianuals que justament serveixen per
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assegurar el finançament d’un projecte en concret, i al mateix

temps dir que no pot assegurar el finançament. Vostè està dient

que pot garantir aquest projecte, però el que no pot assegurar

és que tinguem per a altres inversions que estaven previstes ja

en els pressuposts. O sigui, vestim un sant i en desvestim un

altre.

No pot garantir que hi hagi doblers per incrementar

personal per a la sanitat per reduir llistes d’espera, per ampliar

millores de l’educació, per a infraestructures educatives i

sanitàries...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí. El que m’agradaria és..., o sigui, d’acord, facultat de

medicina, però seguretat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. President. En primer lloc, voldria començar

donant les gràcies al director general de Pressuposts per la seva

compareixença. És molt necessari un exercici de transparència

com aquest, després dels esdeveniments ocorreguts en les

darreres setmanes i volem dir que més tard que mai. També

voldria agrair la sinceritat d’un informe fet amb rigor, un

informe seriós, un informe que confirma les nostres sospites,

que ja van ser expressades durant diverses compareixences i

intervencions, sobre les greus dificultats econòmiques que

suposa per a la nostra comunitat autònoma la posada en marxa

d’aquesta facultat de medicina i que, en certa mesura, aquest

informe dóna la raó a tots els arguments que Podem ha donat

durant aquests mesos.

Ara sembla que el director general es desdiu de certes

qüestions que van ser expressades amb total claredat, amb

números, amb xifres en aquest informe, sembla que perquè han

passat uns mesos des del dia 5 d’abril, des de la seva

publicació, ara hi ha coses que no són així, i nosaltres aquí

demanarem documentació, informació que acrediti que tot el

que s’ha dit sobre qüestions com infraestructures i d’altres que

exposaré més endavant, es poden confirmar.

Dit això, també volia dir que si aquesta fos una comunitat

autònoma amb un govern que es comporta d’una manera

responsable amb les seves finances, aquest informe suposaria

la invalidació de la posada en marxa de la facultat de medicina,

si bé cal dir també que jo crec que el Govern s’hauria d’haver

plantejat que aquesta facultat suposa un entrebanc en les

nostres relacions també, perquè ni consta en els acords pel

canvi, ni va comptar amb el suport de Podem Illes Balears des

del seu començament. En el fons de l’argumentació

m’agradaria dir que la idea principal que recorre tot el

document és que el pressupost està mal fet, està infraestimat i

el director general, el Sr. Carrió, ho reconeix clarament a

moltes de les pàgines de l’informe que ara repassaré.

Hi ha una qüestió que és molt important i que ara s’ha

confirmat, jo crec, amb aquests darrers resultats polítics

electorals que tenim, altres qüestions i esdeveniments que han

passat de caire polític en el marc d’Europa, i es diu a la pàgina

5 que “la condició necessària, però no suficient per a l’obtenció

de més recursos necessaris per a la posada en marxa i la

supervivència d’aquesta facultat, és la millora del finançament

autonòmic”. Jo vull donar les gràcies al director general perquè

tots estam d’acord que és absolutament necessària, però no

suficient, la millora d’aquest finançament autonòmic, però jo

crec que a hores d’ara ja sabem que és molt possible que

aquesta millora no tingui lloc, no es dugui a terme. 

Jo crec també que cal recordar que aquesta ampliació de

límit de dèficit que s’ha obtingut darrerament, i que vostè ha

donat com una de les raons per justificar les coses que ja no són

exactament com diu l’informe, o aquest conveni de carreteres,

que també suposarà més ingressos, totes aquestes qüestions

volem recordar-li a vostè, i també al conseller d’Educació que

no és aquí, el compromís d’un increment de totes aquestes

millores pressupostàries en un 30% del pressupost d’Educació,

però no precisament en la inversió de la facultat de medecina,

sinó en altres qüestions en les quals el nostre pressupost

d’Educació, sobretot pel que fa a l’educació pública, presenta

mancances molt greus.

Aquesta millora de finançament, per tant..., tenim crec

que... podem dir que tenim dubtes més que raonables que es

pugui produir finalment i per tant, crec que si era condició

necessària, però no suficient, no ajudarà de cap manera a

garantir l’engegada d’aquesta facultat i la seva viabilitat

econòmica.

En el problema del deute, jo no m’hi estendré molt perquè

vostè ho ha explicat molt bé i vostè sap molt més que jo com

funciona aquesta tirania que suposa el pagament del deute, es

paga per seguir pagant cada vegada més, i amb l’actual

situació, vostè ho reconeix claríssimament, no es pot

incrementar més el crèdit per la posada en marxa d’aquesta

facultat, per la qual cosa l’única cosa que cal fer és minorar el

crèdit d’altres seccions pressupostàries. 

Sobre això vostè tampoc no... no sé si m’ha quedat molt clar

que hagi donat explicacions suficients, jo li deman exactament

si no es pot incrementar el crèdit i vostè proposar minorar el

crèdit d’altres seccions com a única via possible, d’on es

retallarà? Aquestes seccions pressupostàries, quines seran?

A més a més hi ha una altra qüestió que ens preocupa

clarament i és el fet que a la pàgina 7 es reconeix que no hi ha

cap partida per respondre a despeses imprevistes o

extraordinàries, cap tipus de negoci, cap tipus d’inversió, sigui

aquesta pública o privada, no es port permetre de cap manera

no tenir una partida per fer front a despeses imprevistes o

extraordinàries, perquè això, vostè ho sap i jo també, i no em

dedic al món de l’economia, ni de... ni de res que tingui a veure
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amb això, sabem que és una irresponsabilitat, no destinar

partides per a aquest tipus de despeses imprevistes.

Després també vostè ha fet referència a la taula que surt a

la pàgina 7 en la qual... jo crec que fa servir un eufemisme quan

diu que s’ha proposat un model de facultat més lleugera, jo crec

que el que es fa, precisament, és associar una facultat de tipus

low cost a una facultat de tipus low quality, perquè el tipus de

professorat pel qual s’aposta, que és un professorat associat,

sabem que en relació amb la proporció de professorat que hi

havia a l’any 2011 s’incrementa en un nombre prou elevat, i

això no pot garantir una educació clarament de qualitat.

Després em referiré al professorat vinculat, que és un altre

problema que veig en el model de facultat que es posa en

marxa.

Vostè, a més a més, reconeix en aquesta pàgina 7, quan

parla del professorat, del tipus de professorat associat i de

l’eufemisme de la facultat més lleugera, del model més lleuger,

que no és sostenible en el temps, no és sostenible en el temps

perquè tot el personal universitari normalment té la tendència

a la consolidació, pel model de consolidació de plantilles i

perquè, a més a més, la voluntat de la Universitat així ha estat

expressada diverses vegades.

Dit això, el que sembla i el que vostè ha tractat de desdir en

la seva compareixença ara és que es juga al sobrecost, si ja se

sap que no es pot fer front a les despeses que suposarà

l’engegada de la facultat de medecina i a més a més es fa un

càlcul inferior a la despesa real, el que es fa, en conclusió, és

ocultar la realitat del cost futur d’aquesta facultat. I sobre això

ja tenim molta informació, en tenim sobre el que ha passat a les

autopistes d’Eivissa, en tenim amb el que ha passat a Son

Espases, tenim moltes informacions, i no m’estendré amb més

exemples, sobre com aquesta política precisament ens condueix

a situacions que no ens agraden i que, econòmicament, són

molt desfavorables en una situació com a la que hem de fer

front en aquests moments.

Respecte del que diu la pàgina 8, sobre l’acreditació de la

concessionària de Son Espases, nosaltres necessitam..., vostè ha

citat que bé, que això ja s’ha esmenat i nosaltres volem saber i

volem tenir la informació, volem tenir la documentació de com

és aquest contracte, exactament volem tenir constància de com

és el contracte, perquè també temem novament un cost ocult,

un sobrecost, i volem tenir la constància de com són les

condicions i el cost real d’aquesta acreditació concessionària.

A més a més, als punts 9 i 8 de la pàgina 9, es parla d’un

informe jurídic de la UIB, que també voldríem tenir. Nosaltres

no hem pogut accedir-hi, sobretot a una informació que és

especialment compromesa i és d’on sortiran aquests 2 milions,

que també vostè ha dit que ja està tot aclarit, d’inversions en

equipaments.

I com ja he avançat, hi ha un dubte que és important per a

nosaltres i que és el tema del professorat vinculat. Vostè ha dit

que el tema del professorat no suposarà cap despesa addicional,

però el que sí sabem és que el professorat vinculat són metges

i metgesses que fan feina a les consultes i que, després, donen

classes. El que ens demanam és: com es cobriran les baixes

d’aquests metges que estaran donant classes a la facultat? D’on

sortirà això, de quins pressuposts? I on està calculat tot això?

El professorat vinculat no suposa cap despesa extra per a la

Universitat, però suposa una despesa extra claríssimament per

al pressupost de Sanitat. D’on surt això, no ho hem vist

calculat, i tenim un dubte clarament en relació amb això.

Finalment, tenim també unes preguntes relacionades amb

laboratoris que encara no s’han posat en marxa, la facultat de

medecina, des del punt de vista de les seves infraestructures, té

mancances, com per exemple aquests laboratoris, quin tipus de

contractes es faran, es faran contractes fraccionats? Nosaltres

volem tenir i fer un seguiment sobre el tipus de contractes que

es faran per dur endavant aquests laboratoris que encara no ens

consta que estiguin en marxa.

I finalment, he pres bona nota de les seves tres conclusions,

jo tinc cinc conclusions: la primera és que l’informe demostra

una infraestimació dels costs associats a la posada en marxa de

la facultat de medecina, per molt que ara hagi dit el contrari en

certes qüestions; la segona és que hi ha costs ocults quant a

equipament i professorat, hi ha una lògica perversa dels

sobrecosts que aquesta comunitat autònoma coneix molt bé i

que hauríem de tenir molta cura de caure-hi; en tercer lloc, no

es pot gastar més si no hi ha més ingressos, i ara tenim certs

dubtes raonables que no hi haurà un nou sistema de

finançament autonòmic, la situació econòmica i altres

esdeveniments polítics que han ocorregut també ens fan veure

que aquesta situació es pot agreujar.

Segons el resultat de l’informe el que sembla és que avui

dia aquesta facultat no és viable econòmicament i, per tant,

pensam que és un inversió que ens pot conduir...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sra. Camargo, ha d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...a una situació econòmica més greu de la que encara

tenim. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies al director general

per la seva compareixença. Jo, la veritat, des de la meva

inexperiència, com que som nou diputat, desconec si és

habitual que els directors generals compareguin o que els grups

parlamentaris comptin amb tota la documentació que se

solAlicita als dos mesos d’haver-se elaborat aquesta

documentació, a mi em sembla que està la cosa relativament bé

en transparència, que uns informes que s’han fet a l’abril ja els

tenguem i que el director general, uns informes que ha fet fa

dos mesos ja sigui aquí compareixent per explicar-los.
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Subscric el relat que ha fet sobre la situació del tema de

finançament evidentment del maltractament fiscal d’aquesta

comunitat autònoma. El que sí m’agradaria és contextualitzar

alguna de les xifres que s’esmenten per a la facultat de

medecina. El primer any es parla de prop de 600.000 euros,

dins 2016, l’increment del pressupost de les partides de la

Conselleria de Salut i de la Conselleria d’Educació per a l’any

2016 ha estat de 115 milions d’euros, la despesa de la facultat

de medecina aquest primer any suposa envoltant un 0,5% de

l’increment de pressupost compartit d’aquestes dues

conselleries.

Evidentment, és una despesa plurianual que s’incrementa a

mesura que s’afegeixen cursos, jo assistesc sorprès que hi hagi

gent que això li vengui de nou o que parli de ball de xifres,

quan això..., vull dir, ha estat evident des del primer moment i

de les primeres xifres que es va parlar eren d’aquests 600.000

euros anuals, que, per tant, el segon any serien envoltant el

1.200.000, que el tercer seria envoltant el 1.800.000, que el

quart seria envoltant els 2.400.000 i en aquesta línia, pel que

hem pogut veure, van les despeses del conveni; un conveni que,

quan estigui implementat totalment, veiem que s’aproxima als

4 milions d’euros, descomptant, evidentment, la part que s’ha

de descomptar de matrícules, presentaria envoltant d’aquest

3.800.000, 3.900.000; 3.800.000, 3.900.000, en tot cas, 4

milions d’euros que, si ho comparam un altre pic amb

l’increment que ha destinat aquest Govern en la tramitació dels

pressuposts del 2016, d’aquests 115 milions d’euros que hem

incrementat, doncs suposa envoltant un 3 i busques, un 4%

d’aquest increment, d’increment només que s’ha produït

enguany, i els 4 milions d’euros anuals no es gastaran fins

d’aquí set anys.

No (...) referència, però, en tot cas, la Sra. Sugrañes ha

esmentat, ha llegit de l’informe del Sr. Carrió, que aqueixa

mesura de la facultat de medicina s’afegia a d’altres que

s’havien pres, com l’adaptació de més personal d’educació i de

sanitat, com el retorn de drets en l’aposta per la carrera

professional, com l’increment de l’1%, ho ha citat la Sra.

Sugrañes de l’informe del Sr. Carrió, que esmentava totes

aqueixes mesures.

Jo, l’única pregunta que li vull fer al Sr. Carrió és: si

comparam quin és el cost de la facultat de medicina, què suposa

econòmicament la facultat de medicina, quina hipoteca suposa

la facultat de medicina, en comparació amb aquestes altres

mesures, com, per exemple, la carrera professional, diríem, i li

don diverses opcions, diríem que la facultat de medicina és més

greujosa i suposa una hipoteca més grossa per a la comunitat

autònoma que no aquestes altres mesures, com la carrera

professional? Diríem que suposa un cost similar? Diríem que

la facultat de medicina no costa tant com aquestes altres

mesures o diríem que la facultat de medicina no té res a veure,

és ridícul el que costa devora aquestes altres mesures?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Jaume Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Director General i persones que l’acompanyen, siau benvinguts.

S’han acabat les eleccions, s’han acabat les eleccions i això

sembla que la febre baixa, després de la intervenció de PP i

Podemos la febre baixa.

Si tots hi estiguéssim d’acord amb la facultat de medicina,

no seríem aquí; si no hi hagués hagut eleccions, no seríem aquí,

i aquesta és la realitat, perquè a ningú no li preocupen els 100

milions o els 80 milions d’euros que enguany faltaran a sanitat,

a ningú no li preocupa, i si qualcú fa així amb el cap o això, és

un irresponsable. A ningú no li preocupen els 20 o 30 milions

d’euros que enguany faltaran a educació, ni demanarà cap

informe del que diu el director general. Ara bé, vostè,

lògicament, va fer un informe com a tècnic, com a director

general i tècnic, i vostè va fer el que havia de fer, però ha

d’entendre que els va donar llenya al foc per a aquesta qüestió

d’estratègia política que es duia perquè hi havia unes eleccions,

tant a l’informe del mes d’abril, com a l’informe del mes de

maig; són dos informes que si els volen llegir literalment i no

han fet un pressupost mai, lògicament, això és una bomba de

rellotgeria.

També s’ha de dir, i jo crec que ho ha fet molt bé, explicant

que el nostre pronòstic de flexibilitat hi cabrà, lògicament. Com

aquí a la passada legislatura hi va haver una cosa, que té a

veure amb sanitat, que va ser el fet de posar radioteràpia a

Eivissa i a l’any 2014, segons el conseller d’aquell temps, el Sr.

Martí Sansaloni, no hi havia possibilitat pressupostària per a la

radioteràpia d’Eivissa i Menorca; l’oposició, el Sr. Xico Tarrés,

li deia: hi ha disponibilitat econòmica pel que volen. A l’any

2015, el pressupost tampoc no duia allò de la radioteràpia, sinó

que més endavant es va fer una modificació, i aquell any havia

augmentat un 10%, es va fer una modificació d’uns 17.483

euros i segurament, Sr. Director General, hi ha un informe del

director general que seria favorable que es pogués fer, amb

alAlusions, segur que trobarem en aqueix informe, sobre aquesta

mateixa qüestió que vostè n’ha fet posant cautela, explicant el

maltractament que ha fet Madrid financerament a aquesta terra,

és a dir, una obvietat molt grossa, i que avui continuam un

poquet en política quan la Sra. Camargo diu: crec que no

tendrem finançament, els envia un missatge als del PP i als de

Ciutadans per veure si aquests quatre anys els tendrem o no.

I en canvi, jo crec que el bessó d’aquesta història rau no en

la política de jocs que fem els homes i dones que som diputats,

regidors, batles, batlesses, senadors, senadores, no és dins

aquesta esgrima nostra, és dins la realitat de si realment una

facultat de medicina aporta qualque cosa important o no a

aquesta terra, si és una inversió a curt, a mig i a llarg termini,

del possible retorn que tengui a futur, perfecte, però hi ha

qualque més.

I El Pi pensa que una facultat de medicina és una inversió

a curt, a mig i a llarg, que és tan important com un altre servei

de salut o un servei d’educació i, a partir d’aquí, l’únic que hem

de fer tots, governi qui governi, que ens tractin per igual. És a

dir, el director general ha posat un exemple que és brutal, sense

parlar de compensar insularitat, ha dit que de la mitjana 150

milions menys que els que vàrem rebre la mitjana; però que a
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Cantàbria, que són menys que nosaltres, perquè són menys que

nosaltres, nosaltres som com Extremadura, quasi quasi com

Aragó, que Cantàbria rebi 803 milions d’euros més que

nosaltres, nosaltres no hem de tenir una facultat, no, dues, si és

necessari, i no radioteràpia privada a Eivissa, pública!, i a

Menorca també. És a dir, és ridícul que per a les coses que són

ciència, per a les coses que són innovació, per a les coses que

són futur, no per a vostès, sinó per als seus fills i els seus nets,

ens barallem i siguem aquí discutint un assumpte que, ja ho

veuran, ja no té febre, el grip ha passat, les eleccions han

acabat.

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Carrió, i al seu equip per

la seva compareixença, pel seu informe i per la seva feina. Jo

seré molt breu, perquè només faré un petit comentari. És cert

que MÉS per Menorca va expressar els seus dubtes ben al

començament pel que fa a la facultat de medicina, vàrem dir

que ara no era el moment, però vam intentar trobar tots aquells

beneficis que podia aportar a la nostra comunitat i la resta

d’illes la implantació d’aquests estudis.

Tot i això, entenem la preocupació pel finançament

d’aquests estudis i que no tenguin efectes secundaris en altres

àmbits, com educació. Ara bé, també és cert que aquesta

comunitat, vostè ja ho ha dit, i en aquest parlament ho hem

discutit moltíssimes vegades, necessita millorar, i de quina

manera, el seu finançament.

També és cert que necessitam fer una aposta clara per la

innovació, i crec que en aquest cas la facultat de medicina pot

ser aquesta aposta. Però també és cert que haurem de fer molta

feina per tal d’aconseguir que aquest projecte sigui de qualitat,

així com per animar la ciutadania per tal que miri la

implantació d’aquests estudis amb bons ulls, almenys pel que

fa a la resta d’illes, vull dir que no sigui Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera.

Amb total dit, entenem, i volem sentir les respostes davant

els dubtes que han expressat la resta de grups.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

Sr. Director General, benvingut a vostè i a tot el seu equip.

El primer, i el que crec que correspon és felicitar-lo per

l’informe, per la fredor de l’informe; en aquest sentit, la seva

intervenció d’avui ha estat molt diferent, ha estat una

intervenció no tan freda, més política, però a mi el que realment

m’ha interessat és l’informe i la seva fredor. Què vol dir fredor?

Vol dir rigor, vol dir realisme i vol dir prudència, i crec que

aquests tres atributs, aquestes tres virtuts, com a mínim, per a

mi, són molt necessàries i ens hauria agradat també trobar-les

de vegades en actuacions d’aquest govern relacionades amb la

facultat de medicina mateixa o en altres àmbits.

Sigui com sigui, del seu informe se’n desprèn bàsicament la

precipitació i la irresponsabilitat d’aquest Govern, d’entrada

amb la no inclusió de cap partida en els pressuposts del 2016,

relacionada amb aquesta facultat, o dit d’una altra manera, amb

la no inclusió en els acords de governabilitat, s’hi ha referit fa

un moment la diputada Camargo, de la facultat de medicina,

probablement per evitar que no fossin acceptats pels seus socis

de govern.

Després també una irresponsabilitat en el càlcul incomplet

i, sobretot, facilitat en el conjunt com a mínim dels diputats,

facilitat amb comptagotes i amb rectificacions i amb

ampliacions i amb ajustos i amb reajusts en el conjunt dels

diputats, i que, de fet, queda perfectament reflectit en el seu

informe, quan parla de la infraestimació de costos, fins i tot en

aquest nivell, en aquest estadi, aquest és un perill que

evidentment haurem d’afrontar.

L’informe afirma que no hi ha recursos propis. Vostè acaba

de dir-nos que ara sí que n’hi ha i acaba d’explicar per què,

perquè la flexibilització de l’objectiu de dèficit no és la

mateixa, l’objectiu de dèficit és més flexible que no era en el

moment de fer l’informe, i també per la quantitat compromesa

per al conveni de carreteres.

De totes maneres, a mi em sorgeix aquí una pregunta, vostè

no s’hi ha referit, però crec que ens hi hem de referir, l’actual

president del Govern en funcions, el Sr. Mariano Rajoy, i per

ventura futur president, sembla prou probable, d’aquest país, va

parlar, ho va fer d’amagat, però es va fer públic, de la

necessitat d’emprendre, immediatament que ell tornàs a

governar, ajustos en aquest Estat, ajustos que evidentment

afectaran, és inevitable, les comunitats autònomes. Per tant,

diguem que això, dintre d’aquesta projecció que ara fem amb

una nova situació econòmica, és un contrapunt, com a mínim,

previsible en aquesta situació econòmica; entre d’altres coses,

perquè hem parlat aquí sobretot del 2016 i 2017, que és allà on

tenim en aquest moment unes dades, sobretot pel que fa al

2016, però, evidentment, la facultat de medicina està prevista

per a un total de..., fins a l’any 2024, per tant, per a molts més

anys i el compromís que adquirim ara és un compromís que va

més enllà de la conjuntura, diguem, d’enguany.

La situació internacional, per exemple, amb el referèndum

del Regne Unit, tampoc no és una situació internacional que

afavoreixi gens ni mica una tranquilAlitat de cara a una

previsible bonança econòmica. I després, la Sra. Camargo li

acaba de recordar que vostès tenen uns compromisos amb els

seus socis que, lògicament també, suporten, m’imagín, aquests

doblers. Per tant, són uns doblers, aquests d’increment en què

previsiblement encaixa aquesta possibilitat de recursos de cara
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a la facultat de medicina, són uns doblers francament

compromesos també.

A mi aquest elevat risc d’esbiaixada, són paraules textuals

en el seu informe, em preocupa, em preocupa, al marge que hi

hagi més doblers en aquest moment per encarar el projecte, em

preocupa perquè vol dir que, efectivament, som davant una

certa bomba de rellotgeria; que, per ventura, aquesta esbiaixada

és poca, per ventura serà, en fi, una cosa assumible, però com

que tampoc no ho sabem, ens movem en un terreny un poc

pantanós.

Després, també em sembla preocupant aquest increment de

professors associats a què fa referència l’informe, a pesar que

la figura de professor associat, inicialment és una figura

pensada per a especialistes en un camp determinat, en una

activitat determinada, que venen a fer només unes hores i per

tant, des d’aquest punt de vista, no hi hauria res a dir; el

problema és que, normalment, els professors associats s’han

acabat convertint en una altra cosa a la universitat, i aquesta

altra cosa és una ma d’obra, per dir-ho així, en coberta, que tard

o d’hora acaba també creant un problema a la Universitat, el

seu informe s’hi refereix, d’altra banda, no dic res que vostè no

digui. Però em sembla també preocupant en aquest sentit que

aquesta sigui una de les conclusions en aquest exercici

comparatiu entre l’informe 2011 i l’actual.

I bé, respecte dels retorns, aquests possibles retorns, el fet

que tampoc no siguin quantificables els econòmics, com a

mínim, i que, en tot cas, no siguin a la curta, sinó més aviat a la

llarga, també em sembla que no és una bona dada per tenir un

cert optimisme respecte d’aquesta aventura. Aventura o, per

ventura, n’haurem de dir capritx presidencial, però això ja és un

altre tema; aquesta aventura de facultat de medicina, i amb això

acabaré, ens sortirà molt cara. Aquí no hi som evidentment per

discutir altres qüestions respecte d’aquesta facultat, sinó

simplement els seus costos, però, en tot cas, si ens surt cara, qui

ho acabarà pagant són els ciutadans d’aquestes Illes, i crec que,

francament, amb les necessitats que tenim, no es mereixen que,

a més, hi hàgim d’afegir un inconvenient més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de

deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Bon dia i gràcies al director general

i a les persones que l’acompanyen. I som aquí, i ho vull

recordar, no per parlar del Palma Arena, del metro submarí, de

les òperes, fantasmes o autopistes d’Eivissa, podríem parlar de

molts altres projectes faraònics, som aquí per parlar d’estudis

de grau en medicina, de la compareixença del director general,

el primer que jo vull fer és manifestar el nostre ferm compromís

per la creació i la implementació d’aquests estudis, perquè és

un projecte positiu, perquè és un projecte estratègic per a la

universitat de les Illes Balears, perquè millora l’assistència

sanitària, la recerca, la docència i la formació. I evidentment,

és una decisió del Govern de les Illes Balears i també és una

decisió que millora i facilita, especialment, els nostres joves

que puguin estudiar aquí.

I ningú no parla, però jo sí que en vull parlar, de les

bonances d’aquest projecte, perquè evidentment, ens ajuda a

desenvolupar un canvi de model econòmic de diversificació i

d’innovació, perquè hi ha una necessitat de metges i metgesses

en aquesta comunitat ara, però molt més grossa els anys

propers. Es critica el cost, jo no parl del cost, això és una

inversió, és una inversió en un projecte de futur, es critica que

sigui una inversió ajustada; tant de bo, els projectes que jo he

comentat abans, haguessin tengut una previsió ajustada. Hem

de recordar que hi ha inversions ja fetes, com per exemple en

infraestructures, de 6 milions d’euros, i hem de lligar,

necessàriament, que és una inversió de nou cost, perquè es

contempla un retorn econòmic positiu.

Vostè ja ha comentat aquí els grans trets del cost econòmic

i que evidentment es conclou amb una inversió de 4

milions/any, quan estigui tot el projecte finalitzat. Un motiu

important és que millora l’equitat d’accés dels nostres joves,

que no és la mateixa dels joves de qualsevol província d’aquest

país; també perquè millora amb la qualitat assistència, la

docència, la formació i aquí jo he escoltat conceptes que la

veritat, que jo, com a professional sanitari, són ofensius i

insultants; es critica la qualitat d’aquesta facultat de medicina.

Quina qualitat neguen a uns professionals que fa 35 anys que

formen especialistes en medicina? Especialistes no llicenciats:

el 2015, 504 MIR a tota la comunitat, 23 milions de cost. I

vostès neguen que aquests professors vinculats, que seran els

mateixos, tenguin capacitat docent i de formació a llicenciats,

si estan formant especialistes. La veritat, a mi em fa vergonya.

Perquè també permetrà acreditar l’Institut d’Investigació

Sanitària, l’IDISPA, per obtenir fons competitius de recerca del

Govern d’Espanya i perquè tenim tot el sector sanitari darrera

aquest projecte. I perquè tenim una forta demanda i externa.

I ara els donaré unes dades d’avui mateix, 1.402 persones

ja estan preinscrites a la facultat de medicina, 1.402; 1.168 ho

demanen com a primera preferència; 623 són de les Illes

Balears; 576 de Mallorca, 16 de Menorca i 21 d’Eivissa i

Formentera. Hi ha demanda o no hi ha demanada? Hi ha

aquesta demanda a altres estudis que ja existeixen? És curiós

que no es faci cap fiscalització d’estudis que ja existeixen, amb

una demanda baixíssima.

Discursos aquí, en seu parlamentària, absolutament

corporatius, també trontollen prou.

I no ens oblidem que la gran beneficiària d’aquest projecte

és la Universitat de les Illes Balears. I hem de recordar que fou

la universitat qui demanà que es creassin aquests estudis, d’una

manera unànime; també el Consell Social, i després va ser el

Govern qui va atendre aquesta demanda i la va crear. I

evidentment això va suposar una signatura d’un conveni. I no

hem d’oblidar que la facultat de medicina ja existeix i que la

implementació i tota aquesta fiscalització que es vol fer

correspon a la Universitat, és la responsabilitat de la Universitat

implementar aquests estudis i fer-ho de manera correcta.
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Aquí s’ha criticat la manca d’informació, doncs miri, avui

tenim un director general, el primer director general que

acudeix al Parlament per retre compte d’un informe tècnic,

perquè aquí sempre havien vengut consellers i conselleres a fer

aquesta defensa. Documentació, per cert, que ningú no se’n

recorda, però és publicada dia 14 d’abril, per un diari de Palma,

tota la informació del conveni. Per tant, des del dia 14 d’abril,

tothom té aquesta informació.

Evidentment, si vostè avui no és aquí, entre d’altres coses,

és per culpa del president d’aquesta comissió, que no va tenir

la cortesia parlamentària de sempre d’assabentar-se de la

disponibilitat d’Hisenda. Però evidentment parlam aquí del seu

pressupost, un document tècnic, però un document tècnic que

aquí es falseja, jo he escoltat atentament altres portaveus que

passen, han passat olímpicament de les seves explicacions o no

han escoltat prou bé, perquè, evidentment, el primer que s’ha

de dir és que aquest informe seu és de dia 5 d’abril, i que,

evidentment, dins la Conselleria d’Hisenda deuen existir altres

informes. I com vostè ha dit, és de caràcter preventiu, és

preceptiu, però no és vinculant, i evidentment, ni en el seu

informe ni a cap altre informe jo no he vist que enlloc es digui

que aquesta facultat no sigui viable.

Però evidentment, són uns informes que s’han de fer cada

vegada que es preveu una inversió plurianual no pressupostada,

i amb aquests informes doncs es plantegen dubtes,

observacions, consideracions perquè siguin contestades per

altres parts de l’administració que es troben afectades.

Evidentment, vostè parla, com no queda altra manera de fer, de

criteris d’estabilitat pressupostària, de sostre de dèficit, de límit

de deute o de despesa, i vostè també ho ha dit, que la

flexibilització de dèficit s’ha modificat i, a més a més, que una

dada de creixement econòmic per a l’any 2016, que estava

prevista per al 3,5%, en aquests moments es parla ja d’un 4%.

I el que sí és veritat és que, i la pregunta important és: com

finalitza la Conselleria d’Hisenda el seu expedient respecte de

la nova despesa d’una facultat de medicina? I vostè ho ha dit,

i sembla que ningú no ho ha escoltat, com finalitza? Què ha dit

vostè? Fiscalitza de conformitat aquest expedient de despesa;

és a dir, no es pot analitzar el seu expedient, fet un mes abans,

on es fan unes consideracions, on aquestes consideracions o

observacions són contestades, si no es té en compte com

finalitza aquest expedient. Vostè ho ha dit un parell de vegades:

la Conselleria d’Hisenda acaba fiscalitzant de conformitat

aquest expedient de despesa. I aquesta és la informació

important, perquè el que no podem fer és analitzar un informe

tret de context i amb un mes posterior. Si no, evidentment, no

s’hagués pogut firmar un conveni un parell de dies després

entre les diferents administracions.

Per tant, crec que prou clar ho ha fet vostè, podríem parlar

de moltes altres coses, però jo, evidentment, crec que la

pregunta ha de ser: conclou, com acab de dir jo, l’expedient

d’Hisenda amb fiscalització de conformitat o no? S’hagués

pogut firmar un conveni sense aquesta fiscalització, sí o no?

I evidentment, aquí s’ha afirmat, i per això jo li deman: creu

vostè que s’amaga el cost real de la facultat de medicina? Jo no

puc més que concloure que això és un projecte positiu,

estratègic, que genera sinèrgies entre educació, el món

acadèmic, el món sanitari i la innovació; que existeix una forta

demanda interna i externa; que és una inversió, perquè té retorn

econòmic positiu; que existeixen prou garanties d’una

finançació correcta i que, evidentment, com vostè ha dit, és una

priorització que fa un govern, un govern legal, i per tant fa les

seves prioritzacions, i que, i vostè també ho ha dit, que no

implica desatendre altres necessitats i demandes.

Evidentment, jo el que deman als grups parlamentaris, als

partits és que, si estan d’acord amb el projecte de la facultat de

medicina, es posin al seu costat...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... i li donin suport. I torn repetir, la facultat és una realitat,

és un projecte compartit per una majoria, que la tramitació de

l’expedient finalitza, pel que jo he entès, en fiscalització de

conformitat, i per tant l’escenari pressupostari actual farà

possible afrontar-lo sense la necessitat de realitzar cap ajust

addicional.

Això és el que jo he escoltat del director general de

Pressuposts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Contesta el director general de

Pressuposts i Finançament.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PRESSUPOSTS I

FINANÇAMENT (Joan Carrió i Vidal):

Bé, primer, agrair els seus comentaris i intentaré d’alguna

forma donar resposta a totes les qüestions que han plantejat, si

me’n deix alguna, ho deixarem per a la següent ronda.

Ha parlat vostè, Sra. Sugrañes, en primer lloc, d’un cert ball

de dades que veia en relació amb els números de l facultat,

m’agradaria que ho aclarís, perquè després no ha concretat a

què es referia, i bé, jo crec que les xifres que els he explicat

abans són prou clares en aquest sentit, per tant, més enllà

d’aquesta ombra de dubte que vostè ha deixat en relació amb

aquest tema, m’agradaria que ens ho concretàs.

Després, m’agradaria aclarir que es tracta... l’informe que

fa la Direcció General de Pressuposts és un informe que entenc

que és un informe rutinari, és un informe que s’elabora per a

qualsevol tipus de conveni que es vol realitzar a nivell de la

comunitat autònoma, i en aquest sentit, sí que trob a faltar, i

enllaç amb alguna qüestió que ha comentat, per exemple, el Sr.

Reus, que aquests informes haguessin tengut aquest mateix

nivell de rigor, ho han dit vostès, en relació amb altres

qüestions. Heu comentat, heu parlat, per exemple, del tema de

la carrera professional, record que la carrera professional va ser

aprovada el mes de maig del 2015, just abans de les eleccions

autonòmiques del 2015, i aquesta carrera professional, només

per contextualitzar el que significa la facultat de medicina, la

facultat de medicina parlam d’un impacte pressupostari de 0,6
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milions d’euros en el pressupost del 2016 i d’un cost final de 4

milions d’euros. En el cas de la carrera professional, aprovada

amb un informe, per cert, que únicament és un foli i que

simplement fa relació a una sèrie d’antecedents jurídics, però

que es limita a informar com a favorable, sense cap

argumentació, aquesta carrera professional té un impacte, la

decisió adoptada té un impacte d’un increment de 80 milions

d’euros, 80 milions d’euros per a la comunitat autònoma.

En el 2019, perquè el Govern el que va fer és retardar

l’entrada en vigor d’aquesta carrera professional i pactar-la

amb els sindicats per a la seva implantació progressiva, en el

2019, quan estigui plenament desplegada, el cost de la carrera

professional, en el conjunt dels sectors de l’administració

autonòmica, i per a tots els treballadors públics, serà de 120

milions d’euros. Per tant, crec que no és comparable, sobretot

en relació amb el tipus d’informe que s’hauria de fer davant

qualsevol qüestió d’aquesta magnitud. Per tant, l’informe que

hem fet és un informe des de la responsabilitat, des de la

cautela que ha de considerar la Conselleria d’Hisenda i

Administracions Públiques davant, com he comentat, qualsevol

projecte de nova despesa, i en aquest sentit hem intentat ser tot

el rigorosos que hem pogut.

Per altra banda, aquest informe, com he comentat també ha

tengut una utilitat, ha tengut una utilitat en el sentit que aquest

risc d’infraestimació de costos que s’apuntava, en diversos

aspectes i en diverses observacions, ha estat a contemplat a

posteriori i, finalment, el conveni que s’ha signat al final de tot,

ha recollit la immensa majoria de les observacions efectuades.

Per tant, aquest risc de sobrecost, que evidentment un cert risc

sempre hi és quan hi ha una despesa a futur, però aquest risc es

troba minimitzat des del punt de vist que s’han contemplat

aquestes observacions realitzades a l’informe.

Han parlat vostès també de la demora de la compareixença

i en aquest sentit jo, únicament el que vull dir és que avui som

aquí, he intentat i intent respondre i explicar-vos el sentit de

l’informe i les seves conclusions. El dia que vaig rebre

l’anterior cita, vaig acudir a una reunió convocada, en aquest

cas, amb l’AIReF, i que pretenia..., a la qual es va tractar,

precisament, la discussió del pla econòmic i financer que va

presentar la comunitat autònoma al ministeri. Crec que és un

tema de prou importància com perquè jo en aquells moments

fos allà, una reunió, per cert, que va ser molt satisfactòria, a

part de nosaltres rebre els inputs de l’anàlisi que l’AIReF feia

del nostre pla econòmic i financer, vàrem poder també

explicar-nos i explicar algunes de les circumstàncies que

s’havien reflectit en aquest pla econòmic. I d’alguna forma,

l’AIReF, que encara no ha fet l’informe, bàsicament, perquè no

ha volgut emetre aquest informe dins el període preelectoral,

supòs que en les properes setmanes sortirà, però, a priori, i en

principi pels seus comentaris, ha tengut una rebuda favorable,

amb la qual cosa això també és una qüestió que ens dóna

garanties a nosaltres en relació amb aquest escenari

pressupostari que us he comentat.

Respecte del termini del conveni, que és un termini que

venç el 31 de desembre del 2025, és cert que les actuacions del

conveni està previst que acabin el maig del 2024. Aquest

decalatge que es produeix entre aquestes dues dates és una cosa

totalment lògica i habitual a tots els convenis i té a veure que hi

ha un període de justificació després d’aquestes despeses,

d’acreditació i per tant el conveni no es dóna per liquidat fins

al desembre del 2025, segons així està previst.

Després, de vegades, en aquest sentit entenc que molts de

vostès potser..., alguns de vostès tenguessin el discurs escrit,

però certament, de vegades, de la seva intervenció es desprèn

que no han escoltat les paraules o no han tengut en compte les

paraules que jo els he transmès abans. Evidentment, l’informe

diu el que diu, jo el que he intentat és explicar quina és la

situació, explicar aquest informe i quina és la situació a dia

d’avui. Aleshores, aquest escenari pressupostari a mitjà termini

que planteja el pla econòmic i financer presentat per la

comunitat autònoma al Ministeri d’Hisenda és un escenari, com

he dit, que permet encaixar aquestes noves despeses, com seria

el cas de la facultat de medicina.

Evidentment, com qualsevol escenari, té el seus riscs,

parlava vostè, per exemple, del Brexit i dels efectes que pot

tenir, efectivament, hi pot haver una implicació del Brexit, per

cert avui hem tengut una jornada amb el BBVA, en què ens han

presentat precisament les dades a Balears del BBVA

Recherche, i apunten que el Brexit pot tenir un efecte a la Unió

Europea d’entre el 0,3 i el 0,5% de baixada del PIB. En el cas

de Balears, evidentment, no estam exempts, o sigui, no podem

obviar que som una economia altament dependent de l’activitat

turística i que, efectivament, una part important o un

percentatge important dels turistes que ens visiten tenen origen

britànic. Aleshores, evidentment que és una qüestió que ens

preocupa, però com ens preocupen també altres qüestions, per

exemple la situació geopolítica dels nostres competidors, el

preu del petroli, els tipus d’interès molt baixos que tenim en

aquests moments.

Aleshores, totes aquestes qüestions estan valorades, fins i

tot en el mateix pla econòmic i financer s’hi inclou una anàlisi

de sensibilitat respecte de l’escenari que es contempla per fer

les estimacions d’ingressos. Per tant, és una qüestió que, en la

mesura que tant l’Autoritat Independent de Responsabilitat

Fiscal, AIReF, com el Ministeri d’Hisenda, l’accepti, serà el

nostre marc d’actuació i, per tant, és aquest escenari amb el

qual plantegem aquest encaix que avui comentam.

Heu fet referència també a la Llei de finances. La Llei de

finances, efectivament, l’any passat es va..., la Llei de

pressuposts es va demorar la seva entrada plena en vigor, això

no vol dir que no s’acompleixi en molts dels seus preceptes; la

Llei de finances s’acompleix en aquests moments per exemple

en relació amb la informació que es reporta al Parlament per

part de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques;

la Llei de finances s’acompleix en aquests moments per

exemple en relació amb el control de les despeses de

finançament afectat; la Llei de finances s’acompleix en molts

de supòsits, i un que potser és el que més ens podria preocupar,

com podria ser tot el tema de les ampliacions de crèdit, que el

que pretenia, diguéssim, l’aprovació de la Llei de pressuposts

en aquests termes de demorar un any l’entrada en vigor plena

de la Llei de finances, era d’alguna manera vincular això al nou

sistema de finançament, és a dir, la Llei de finances, d’alguna

forma, el que fa és estrènyer els nostres marges d’actuació

davant les necessitats de despesa, parlam d’unes despeses que,

com hem comentat, són les més baixes en el conjunt de
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comunitats autònomes, no es tracta de gastar més, de gastar en

nous projectes que no puguem sostenir, es tracta de tenir un

nivell de despesa, un nivell de prestació de serveis que pugui

encaixar i pugui igualar-se a la resta de comunitats autònomes.

Aleshores, la Llei de finances, amb aquestes circumstàncies,

així com estava prevista és una trava, és una situació que

d’alguna forma dificulta la gestió. Per tant, de totes formes, i

torn al que dèiem, per exemple el tema de les ampliacions de

crèdit, és una qüestió que la Llei de finances preveia, la

limitació de les ampliacions de crèdit amb càrrec a romanent,

però que les mateixes condicionalitats que hem hagut

d’acceptar, posades per part del Ministeri d’Hisenda, de cara a

l’arribada dels fons del FLA, ja ens són vinculants en relació

amb aquest sentit. Comentava abans, com a una de les

condicionalitats, la derogació de qualsevol normativa contrària

al principi d’estabilitat pressupostària, idò, això implica

d’alguna forma, de facto que en aquests moments el Govern ja

no pot realitzar ampliacions de crèdit, i aquest és el criteri

assumit ja des d’aquest moment en què vàrem signar la nostra

entrada al FLA per la Intervenció General de la comunitat

autònoma, per tant, tranquilAlitzar-los també des d’aquest punt

de vista.

Una altra referència ha estat en relació amb les retallades

d’altres partides, bé, crec que a l’escenari que he explicat ho he

deixat prou clar, en principi, si s’aprova aquest escenari i

aquest pla econòmic i financer que hem presentat al Ministeri

d’Hisenda i s’acompleixen les previsions d’ingressos que hi ha

en aquest escenari, no seria necessari realitzar retallades ni

afectar cap altra partida per poder finançar en aquest cas la

facultat de medecina, i hi cabrien, entre d’altres, les desviacions

que en aquests moments tenen tant la Conselleria d’Educació

i Universitat com l’ib-salut. Per tant, això és l’escenari en què

ens manejam ara mateix.

En aquest sentit, m’agradaria recordar que ahir varen sortir

les dades de dèficit fins al mes d’abril, dels primers quatre

mesos, i parlam que Balears presenta un dèficit del 0,15%, la

qual cosa implica haver reduït... essent l’any passat, per

aquestes mateixes dates, era del 0,40, per tant és una reducció

de pràcticament un 60% respecte del dèficit que hi havia per

aquestes mateixes dates l’any passat, la qual cosa és una dada

més que avala la gestió que fa aquest govern des del punt de

vista de control de l’execució pressupostària, una dada més

perquè record també que la mateixa AIReF ha reconegut als

seus darrers informes la credibilitat dels pressuposts presentats

per la comunitat autònoma, és a dir algú de vosaltres, de vostès

ha comentat la manca de credibilitat dels pressuposts,

l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha reconegut

la credibilitat dels nostres pressuposts i ha valorat d’alguna

forma les mesures adoptades ja a l’hora de plantejar aquests

pressuposts, sobretot en matèria d’ingressos, de cara a reforçar

el compliment de l’objectiu de dèficit.

L’AIReF plantejava en relació amb aquests pressuposts un

risc moderat d’incompliment per part de la comunitat

autònoma, això abans de la flexibilització de l’objectiu de

dèficit i parlava d’una previsió que estava en un forquilla entre

el 0,3% i el 0,5% en el cas de Balears. Aleshores, amb aquesta

mateixa forquilla, evidentment estam en condicions de complir

el 0,7% i estam en condicions d’encabir aquestes noves

despeses que comentàvem fins ara.

En relació amb la comparació respecte de l’informe del

2011 i de la baixada de costs, ja he explicat que és per mor que

es proposa un altre model de facultat aprofitant, diguéssim, els

coneixements del personal sanitari que hi ha a la nostra

comunitat, que ja fa feines de formació dels MIR i dels

residents i per tant, d’alguna forma aquest model de facultat...

per això té un costs més baixos. La resta de valoracions

d’aquest informe, tampoc no entraré a valorar-les, no em

correspon a mi.

Després també se m’ha demanat si puc garantir que

acabarem l’any amb equilibri entre ingressos i depeses, a veure,

la previsió que manejam en aquest moment és de complir..., no

que hi hagi equilibri entre ingressos i despeses, per això hi ha

un dèficit previst i un dèficit permès, sinó de complir l’objectiu

de dèficit. La previsió que tenim en aquests moments és de

complir l’objectiu de dèficit del 0,7%.

M’agradaria aclarir també que l’informe no paralitza en cap

moment la posada en marxa de la facultat de medecina, és un

informe -com deia- preceptiu, però que no és vinculant, i així

i tot, tot i no ser vinculant, la major part d’aquestes

observacions, de les observacions que conté han estat tengudes

en compte en la redacció del conveni definitiu, i per això, per

aquesta circumstància, ha rebut la fiscalització favorable per

part... o la fiscalització de conformitat per part de la Intervenció

General de la comunitat autònoma.

En relació amb el tema de millorar... la qüestió que heu

plantejat des de la diputada de Podem, en relació amb la

millora del pressupost de la Conselleria d’Educació, que

efectivament hi ha aquest compromís, el que passa és que és un

compromís que m’agradaria recordar que es troba subjecte

efectivament al fet que s’acompleixi, per un costat, l’objectiu

de dèficit, i tenir en compte les desviacions pressupostàries que

es produeixin en aquest cas a la Conselleria d’Educació.

Aleshores, el problema en relació amb aquest 30% és que la

desviació que en aquests moments du la Conselleria d’Educació

la qual es atribuïble a un increment per exemple del nombre de

substitucions que es produeixen, és atribuïble també a una

major quota de professorat en relació amb la que hi havia

plantejada al pressupost inicial, per tant, diguéssim, són

mesures que ja es produeixen, i també té a veure amb la quota

de professorat que es planteja de cara al curs vinent i amb el

plantejament d’acomplir els objectius adquirits a les diferents

meses de negociació. Aleshores aquesta..., el problema és que

aquesta desviació en què ja treballam ja es menja d’alguna

forma aquest 30% que d’alguna forma estava previst en aquest

document.

En relació... bé, heu insistit també en la qüestió de si

significarien retallades. A veure, amb l’escenari dibuixat al pla

econòmic i financer, com he dit, amb la flexibilització de

l’objectiu de dèficit, amb l’increment d’ingressos derivats, per

exemple, de la possibilitat d’incloure el conveni de carreteres

del 2004, 80 milions d’euros, més la revisió dels ingressos

corresponents, de la previsió d’ingressos corresponents a tributs

propis i cedits, això planteja que no hi haurà necessitat de fer

aquestes retallades, per tant, d’alguna forma és un temor i és
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una cautela que expressava l’informe que, amb aquestes

circumstàncies que hem pogut dibuixar en aquest escenari, no

es donen.

Bé, en relació amb el tema de si el model de facultat

lleugera es pot traduir amb una facultat low cost, bé, crec que

això és un tema que tampoc no em correspon directament a mi

incidir-hi, he comentat que d’alguna forma el que planteja és

aprofitar el coneixement que tenen els nostres professionals

sanitaris en matèria docent i de formació de MIR i d’alguna

forma en aquest sentit m’hi remet.

Respecte de la infraestimació de costs, bé, les cauteles

expressades a l’informe en aquest sentit, em reiter una mica en

el que havia dit, han servit perquè es tenguessin en compte

bona part de les observacions plantejades, en relació amb els

espais, en relació amb el personal, en relació amb les diferents

qüestions que he anat enumerant i desgranant de l’informe que

havia emès. Per tant, en bona part aquestes qüestions han estat

esmenades amb la qual cosa es minimitza, com deia, aquest risc

d’infraestimació de costs.

En relació amb la concessionària, cap problema per posar

a la seva disposició, diguéssim, l’informe o el certificat per part

del director general de l’empresa concessionària de l’Hospital

Universitari... de la UTE de l’Hospital Universitari Son

Espases en relació amb el qual assegura que no es demanarà

cap compensació en relació amb la utilització d’aquests espais

que en aquests moments es troben concessionats.

També heu plantejat alguna qüestió en relació amb les

inversions en equipament, bé, les inversions en equipament són

unes inversions que suportarà el Servei de Salut, el Servei de

Salut, d’acord amb els criteris i les necessitats expressades per

la Universitat, i tenint en compte la programació prevista a

l’annex del conveni en relació amb inversions en equipament.

Per tant, crec que aquestes inversions en equipament estan

perfectament identificades i tenen, diguéssim, la dotació que

s’ha considerat en aquest cas.

En relació amb el concert entre la Universtiat i l’ib-salut pel

que fa al professorat vinculat, bé, dir que tota la relació

professional entre els sanitaris, entre el personal sanitari i la

Universitat i, diguéssim, les seves funcions docents, això s’ha

de regular segons preveu el conveni amb un concert entre la

UIB i l’ib-salut. En aquest sentit, poca cosa més puc dir més

enllà que en el conveni es garanteix que això no suposarà un

sobrecost, per tant, parlam d’uns costs que ja estan prevists dins

els costs de personal que, en aquest cas, sufraga la Conselleria

d’Educació, per tant, quedarien englobats, diguéssim, aquest

cost d’aquest professorat associat a aquesta partida.

Bé, no he entès molt bé la referència als contractes dels

laboratoris, si m’ho pogués aclarir. 

Després, la resta de qüestions crec que els he anat

responent, per exemple, sobre el tema que la facultat de

medicina és una inversió a llarg termini, crec que és evident. En

relació amb el retorn econòmic, en aquest sentit m’agradaria

aclarir que aquest, evidentment, retorn econòmic és mal

d’estimar, és difícil d’estimar, s’apunten i s’aporten així i tot

una sèrie de bibliografia de referència que ho suporta i,

evidentment, això no és una qüestió que competeixi a aquesta

direcció general, estrictament, perquè d’alguna forma el seu

impacte pressupostari no és el més rellevant sinó, diguéssim, el

seu impacte en el conjunt de la societat.

Bé, també hi ha hagut una referència, en aquest cas per part

del diputat de Ciutadans, el Sr. Pericay, en relació amb la no

inclusió de la facultat de medicina en els acords de

governabilitat. Simplement dir-li que l’acció d’aquest govern

no està només subjecte al compliment dels acords de

governabilitat, sinó que hi ha altres actuacions que el Govern

pot proposar, sempre i quan no siguin contràries al que es

desprèn del sentit d’aquests acords. En aquest cas, entenc que

no estaríem parlant d’això perquè, efectivament, en els acords

de governabilitat es parla de potenciar la recerca, potenciar tota

una sèrie d’àmbits que d’alguna forma lliguen amb aquesta

facultat de medicina.

Bé, heu fet referència també a tot el tema de la

infraestimació d’acords i risc d’esbiaixada, crec que ho he

explicat ja.

Els nous ajusts que es puguin produir derivats de la nova

situació política que hi pugui haver a l’Estat, bé, en aquest cas

seria com a una de les circumstàncies a tenir en compte

diguéssim dins aquesta anàlisi que evidentment hem de fer,

però aquests ajusts en qualsevol cas on no haurien d’anar és a

les comunitats autònomes que en aquests moments tenen un

nivell de despesa més baix, tant en termes d’objectius de dèficit

com en termes de finançament. Si no tenim en compte la

situació de partida de cadascuna de les comunitats autònomes

evidentment estarem dibuixant uns objectius, com ha passat

aquests darrers anys, incomplibles i que cap comunitat o que

molt poques comunitats han aconseguit complir, com per

exemple en el 2015 únicament tres comunitats autònomes han

complit l’objectiu de dèficit. És el tema, no?, de si és bo

l’alumne o si és dolent l’alumne o és el professor, no? Jo crec

que en aquest cas és prou evident.

Després, sí que d’alguna forma confirmar, efectivament,

que la fiscalització de conformitat d’aquest conveni per part de

la Intervenció General d’alguna forma acredita que tot el procés

s’ha seguit de forma adequada i, per tant, des d’aquest punt de

vista el Govern, entenc, que és una garantia per poder tirar

endavant aquest projecte. Una altra cosa hagués estat que la

Intervenció General hagués posat algun tipus d’emperò per a la

tramitació de l’expedient, la qual cosa, evidentment, hagués

invalidat seguir amb les passes d’aquesta nova facultat de

medicina. 

La Intervenció General el que ha estimat amb relació a

l’informe de la Direcció General de Pressuposts és que bona

part de les observacions que plantejava, o les més rellevants,

han estat satisfactòriament contemplades i, per tant, per això

s’ha pogut donar la conformitat a aquest projecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carrió. Entram en el torn de rèplica. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada

Misericòrdia Sugranyes, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Bé, des del Grup Popular, sempre ho hem

dit, estam a favor d’aquesta inversió sempre i quan, sempre i

quan, sigui realitat tot el que ha dit avui el director general,

perquè una cosa és la realitat i l’altra és el desig i després tot ho

hem de quantificar. 

Jo, Sr. Carrió, de les darreres preguntes que li faria és si

vostè s’afirma i ratifica en el seu informe. I l’altra és, agafant

les seves paraules, ha parlat tota l’estona..., bé, primer he de dir

que em complau aquest gran nivell d’enteniment que tenen amb

el Govern central, o sigui, que el meu grau de satisfacció atès

que totes aquestes tramitacions per arribar a aprovar aquest pla

d’ajust i tota la resta i que si ara els han aprovat també aquest

increment de nivell de percentatge del dèficit, vull dir, que això

és que hi ha una bona sintonia i que jo per això m’alegro.

Llavors, amb les seves paraules sí que vull destacar que

vostè ha insistit molt en el maltractament fiscal,

infrafinançament autonòmic, si això és lògic, amb aquestes

paraules que vostè ha utilitzat, és lògic tirar endavant una cosa.

Després, si com vostè ha dit i ha repetit un parell de vegades,

si el nivell de despesa a la comunitat autònoma de Balears és

del més baix d’Espanya, és lògic afrontar aquesta facultat? 

Després, vostè pot assegurar, pot afirmar que efectivament

el cost de la facultat serà de 4 milions anualment? Perquè clar,

com parla el Sr. Reus, és igual que siguin 3, 4 o 5. Jo supòs que

si hi ha aquesta diferència de tot el que excedeixi de 4 milions

el Sr. Reus ho farà amb càrrec a la seva butxaca, no hi ha cap

problema. D’acord.

(Algunes rialles i remor de veus)

Home! I a partir d’aquí, idò, res més, pensar, bé, incidir en

això de cara a la inversió, esperem que tot sigui com vostè

manifesta, que tot sigui possible. Sí que em preocupa el fet que

avui encara no ha fet una valoració de la incidència que tendrà

a nivell de Balears això del Brexit i a partir d’aquí, idò,

esperem que el pla d’ajust, esperem que... l’hem demanat,

l’hem demanat i no ens l’han entregat encara, esperem que

aquest pla d’ajust arribi més ràpid que el que es va torbar en

arribar el seu informe, perquè vàrem anar a dos plenaris sense

l’informe i en dos plenaris en els quals no teníem documentació

de cap mena.

O sigui que moltíssimes gràcies per la seva compareixença

aquí, pens que no ha estat res grat ésser aquí i aguantar tot això,

però moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputada Laura Camargo, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Carrió, per les seves

respostes, també al seu equip per haver comparegut i

acompanyar-lo avui. 

Tenc unes quantes coses a dir, a més d’una resposta per un

dubte després que m’ha manifestat. Començaré pel que crec

que ha de ser el principi i tractaré de ser breu i sintètica.

Crec que després de tot el que ha dit vostè el que

necessitem és precisament el nou informe en el qual se’ns pugui

convèncer de tots els dubtes manifestats per vostè mateix i per

nosaltres aquí. Si podem tenir accés a aquest nou informe, una

vegada que s’aprovi aquest pla econòmic que vostès han

presentat això seria molt adient.

I seria molt adient, enllaçant amb la segona idea que volia

expressar, per tal d’impugnar d’una vegada una de les qüestions

que ha envoltat aquest projecte de facultat de medicina que ha

estat l’opacitat. Jo crec que no ha estat molt transparent el fet

que primer s’hagi mostrat aquest informe als periodistes, en el

Consell de Govern, i després els grups polítics d’aquest

parlament hagin tengut accés a l’informe i després hagin hagut

de demanar via preguntes escrites aquest document.

Jo crec que també una qüestió, i vostè ha estat molt seriós

i molt sincer reconeixent que no tenim manera de saber el

retorn econòmic, perquè, en contrast amb el que passa a

Canadà o als Estats Units, no es fan càlculs sobre el retorn

econòmic d’una facultat en concret, sinó de les universitats.

Així funcionam aquí i per tant és molt complicat, i vostè ho ha

reconegut, a diferència del seu company, el Sr. Thomàs, que ho

té claríssim. Jo, sincerament, el que vull són constatacions

empíriques de com serà i què suposarà aquest retorn econòmic

i ho vull d’una manera transparent i no opaca. Això per un

costat.

Per un altre costat, sí que voldria agrair l’intent d’explicació

que ha fet sobre la qüestió del 30%, de la millora

pressupostària d’educació, però dir-li que això no ha

convençut, almanco a mi, perquè parla que hi ha una part de la

desviació pressupostària, perquè es contracten nous professors

per al curs que ve, però això afecta només a quatre mesos, el

pressupost del curs que ve s’aprovarà el desembre d’enguany.

Llavors, no crec que la desviació es pugui justificar i que es

pugui justificar que ja s’incrementa el pressupost d’educació

perquè es contracta professorat per a l’any que ve, perquè

nosaltres parlam del pressupost d’enguany, que vam aprovar el

desembre de l’any passat. Llavors aquesta explicació no m’ha

convençut i esper poder tenir l’ocasió amb vostè i amb el

conseller d’Educació de parlar d’aquesta situació, perquè és un

incompliment d’un compromís del Govern amb un partit que

dóna suport al Govern.

Després, sobre la qüestió que la infraestimació de costs ja

s’ha solucionat i que les cauteles han servit, precisament,

perquè aquesta infraestimació es pogués resoldre tot d’una, un

altre pic, constatació empírica, demostració empírica, via

aquest informe, que esper que ens vulguin donar, i el certificat

de Son Espases, de la concessionària, també el volem veure,

així com la qüestió que resol tots els dubtes sobre

l’equipament; equipament del qual vostè ha dit que s’haurà de

fer càrrec l’ib-salut, mentre que va a la facultat. Jo crec que Son

Espases està ben dotat, des del punt de vista de l’equipament,

i em deman per què l’ib-salut ha de cobrir despeses -bé, supòs

que és part del conveni-, però, sincerament, jo crec que

l’Hospital de Son Espases essent nou com és i estant ben dotat,
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no necessita aquests equipaments que van clarament ficats a

posar en marxa la facultat de medicina.

I finalment, no sé si estic ja sota el temps o no, voldria dir

que, Sr. Thomàs, quan parlem de sobrecosts crec que som al

lloc adient, no parlam d’altres coses a les quals vostè s’ha

referit, parlam d’una dinàmica perversa en una comissió

d’economia, una comissió d’hisenda, perdó, en la qual es pot

parlar, s’ha de parlar, precisament, de com evitar aquestes

dinàmiques que ens han conduït a situacions de desastre com

les que actualment patim.

I després, si hi ha algú que ha fet aquí un discurs corporatiu

no he estat jo, jo crec que aquí, precisament, el discurs

corporatiu el fan ben altres que no volen que es digui res i que,

a més a més, no han entès, perquè vostè no ha entès el que jo he

dit sobre el professorat vinculat, que no he associat de cap

manera a la baixa qualitat, l’he associat a d’on procediran els

diners necessaris per cobrir les seves baixes, jo no he fet cap

esment a la baixa qualitat d’aquests metges. Llavors, sobre el

discurs corporatiu jo li responc amb un refrany, amb una dita

de Castella que diu: usted ve la paja en el ajeno y no ve la viga

en el propio.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, a mi em sorprèn el discurs del Partit Popular, que diu

que està a favor de la facultat, però després amb l’explicació

que fa ens dóna la impressió que hi està en contra, no ens queda

clara quina és la postura, i no entraré en els arguments de

l’alçada del roda-peu, perquè si jo he de dir tot el que ha tengut

sobrecost que ha passat per les mans del Partit Popular podríem

estar aquí mitja hora i no acabaríem.

En qualsevol cas, una facultat nosaltres consideram que són

uns costs assumibles, es plantegen uns costs d’envoltant els 4

milions d’euros anuals, que, amb les xifres de pressupost que

manejam, les xifres d’increment que hi ha hagut del pressupost

de les conselleries d’Educació i de Sanitat, nosaltres

consideram assumibles per la inversió que suposa, perquè no

ho hem de mirar només com a un cost, sinó com a una inversió.

Sí que, respecte, entenc que no és el tema del debat, però sí

que ha sortit, ha comentat el Sr. Carrió el tema que a nosaltres

també ens preocupa aquest compromís que té el Govern

d’incrementar les partides d’educació en la mesura que sigui

possible, i pel que ha dit he entès que la despesa prevista ja

dins aquesta anualitat 2016 ja és superior a la pressupostada.

M’agradaria si podria concretar, vull dir, el pressupost 2016

d’Educació és de 817 milions d’euros, m’agradaria saber quina

és la previsió actualment de tancament de liquidació del

pressupost d’Educació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Jaume Font, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No tenia

ganes d’intervenir, però a mi és que Podemos em motiva per

intervenir, Podemos diu: que no li agraden, no ens agrada això

de la facultat. Idò no els donin suport, o entrin a governar,

perquè sinó ens costarà doblers d’esquizofrènia que arribarem

a tenir, és a dir no es pot ésser a missa i repicar, no, no, o ets al

campanar o ets damunt l’altar, així de clar.

I després hi ha una altra qüestió, que jo crec, Sr. Director

General, i tendré cura de demanar-ho a la consellera seva i al

conseller, jo crec que sí que hauríem de fer un estudi

d’evolució de la demanda de segons quines altres especialitats

de la Universitat, és clar que sí, és clar que sí, de la mateixa

manera que desapareixen professions, que han desaparegut

professions, i en naixeran unes altres. Hauríem d’invertir en

coses que naixeran d’aquí a dotze anys, de professions noves,

hauríem d’estar per a això, és clar que sí, i segons com ens

haurem de replantejar, lògicament, com es replantegen infinitat

de treballadors i treballadores, d’empresàries i empresaris, no

és fix allò públic, ha de ser possible allò públic i que tengui un

interès general. És clar que sí, crec que sí, perquè quan un veu

la demanda que hi ha per a la facultat de medicina, el que

hauríem de fer és callar, callar, callar.

Una altra qüestió, el PP torna demanar si és lògic afrontar

aquesta facultat de medicina. Com si és lògic? Vull dir, per

favor, per favor! No sigui esquizofrènic també el plantejament

del PP, ja vaig dir que en el tema de la facultat de medicina el

PP i Podemos feien una pinça al Govern. I també li vull dir,

sense que s’enfadi, Sr. Director General, no, això li diré al

darrer.

Una cosa més, es parla del Brexit, ara aquí tothom, eh, i

Brexit i Brexit, ni punyetera idea del Brexit, més, ni punyetera

idea en tenim, a més, si hi ha Brexit i pot repercutir, més que

mai hem d’invertir en altres coses per generar economia per

cobrir el que no cobrirà el turisme i almenys no tendrem els ous

dins el mateix paner. Hauria de ser una motivació i que no sigui

l’excusa que això també pot tenir incidència i no hi haurà

doblers suficients, no, no, el Brexit és la motivació per a un

petit país de mirar d’apostar per innovació, per noves

tecnologies, perquè tal vegada vendran 500.000 anglesos

menys. Però a vostès això no els ha de preocupar, vostès troben

que en sobren.

Siguem coherents amb el discurs, siguem científics, i això

que jo no ho som.

I Sr. Director General, vostè només s’ha equivocat en una

cosa aquí, vostè està molt més preparat que jo en aquest

assumpte, però el sentit comú i el compte de la vella tenen

molts anys, li ha donat una raó a la Sra. Camargo i la Sra.

Camargo s’hi ha enganxat com un cranc pelut i no l’ha

amollada, amb el tema del retorn, amb el tema del retorn; la
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facultat de medicina té retorn i es fiquen dins el retorn de totes

les facultats perquè... de totes les especialitats perquè n’hi ha

unes que no tenen retorn econòmic, però sí que tenen retorn

emocional. Anem a posar un exemple, el que sigui, una facultat

on hi ha el tema de psiquiatria, aquestes persones tenen un

retorn en la societat, no és econòmic, i forma part del global del

retorn que parla de la Universitat. Però és que la facultat de

medicina té retorn econòmic i s’ha d’explicar i n’hi ha d’altres

que no han de tenir retorn econòmic, perquè fan una funció

social indispensable, que pot ser dins el coneixement de les

lletres o dins el coneixement dels números; però la facultat de

medicina té aquests dos coneixement, tant de lletres com de

números, però té un retorn econòmic per la innovació, per la

recerca, per la biomedicina, per mil coses, i fins i tot coses que

no tenen nom i n’hi posarem.

No ho sé, m’encantaria que tot i que no estiguéssim

d’acord, estiguéssim a l’alçada de les noves generacions

d’aquesta terra.

Moltes gràcies, per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaume Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Tampoc no en faré ús, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo sí que faré ús de la paraula, per això som diputat.

(Algunes rialles i remor de veus)

Primer, moltes gràcies per l’aclariment, Sr. Director

General, crec que vostè, que ha estat el primer director general

que ha vengut a aquest parlament a donar compliment d’una

informació, ho he dit abans, sempre era el responsable polític,

el conseller, consellera, hi ha hagut un canvi de criteri, ho

tendrem en compte per al futur.

I sembla que vostè ho ha pogut percebre, que de vegades un

parla i n’hi ha uns altres que no escolten. Però bé, jo el que crec

que vull dir i repetir és que els estudis de grau de medicina avui

ja són una realitat i que ara són a la teulada de la Universitat de

les Illes Balears, que hi té la seva responsabilitat amb la

implementació d’aquests estudis, que sigui correcta i que sigui

una realitat, i això no ho ha d’oblidar ningú.

Em reafirm, el Govern no ha fet cap trampa ni ha deixat

aquesta facultat de medicina sense finançament i que, a

l’inrevés, garanteix la seva finançació els propers anys.

Jo esper que, després d’avui, i ja li deman al Partit Popular

que deixi de qüestionar, de generar notícies negatives i que es

posicioni clarament al costat d’aquest projecte dels estudis de

grau en medicina i que hi doni suport.

Evidentment, aquí s’ha parlat de moltes coses, moltes jo no

les compartesc, però sí que en vull repetir un parell, que és un

projecte positiu, estratègic; que és una priorització d’aquest

govern; que, entre d’altres coses, genera sinèrgies positives

entre el món acadèmic, la Universitat, el món sanitari, el món

educatiu i el món de la innovació; que hi ha una forta demanda

interna, i ho torn dir, a data d’avui, 1.402 preinscrits a la

facultat de medicina, ja els agradaria a altres estudis tenir

aquesta forta demanda; 623 són de les Illes Balears, 576 de

Mallorca, 16 de Menorca i 21 d’Eivissa i Formentera. I no

parlam d’estudiants normals, entre cometes, parlam de gent que

té caramulls de matrícules i excelAlents, probablement del

millor dels joves que tenim a la nostra comunitat.

Aquí jo he parlat d’inversió en futur, no de cost, perquè té

retorn econòmic. Jo no sé quantes vegades ho hem de dir, però

ara deman que m’escoltin, diuen que no saben en què

consisteix; doncs jo, una cosa que ja hem dit, però la tornarem

a repetir: criteri d’acreditació d’un institut d’investigació

sanitària: tenir estudis de grau de medicina. Per tant, si tenim

estudis podem acreditar l’IDISPA. I què possibilita això a

l’IDISPA? Que pugui optar al fons competitiu de l’Institut

Carlos III, que és el principal fons de fons competitius que té

el món sanitari. Ara no hi podem optar, ara sí que hi podrem

optar; que els nostres professionals podran fer un, dos, tres,

quatre, cinc projectes, això és una part del retorn positiu. Si a

ningú se li ocorre, ja en tenen una.

Crec que de la seva exposició ens ha quedat clar que hi ha

garanties de finançament i que no implica desatendre altres

necessitats i demandes i que s’ha seguit el procés que toca, ho

demana la Universitat, ho ratifica el Consell Social de la

Universitat, la crea el Govern de les Illes Balears i que hi ha

tota una tramitació. Som aquí a una compareixença per

fiscalitzar un informe inicial del director general de

Pressuposts, però l’important, i ho torn dir, i ho ha dit el

director general, és com acaba: són ateses les observacions que

fa aquest informe preliminar i finalitza amb una conformitat,

amb una fiscalització de conformitat. I per això se signa un

conveni i això és l’important.

Evidentment, es parla que no està clar això d’equipaments,

però escolti, és que no existeix una facultat de medicina encara.

Doncs s’hauran d’equipar els mortuoris, les piscines per tenir

les aules de dissecció, les aules i el laboratori de fisiologia, de
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biologia, això no existeix a un hospital que no és, que té estudis

de grau de medicina.

I jo he parlat de discurs corporatiu, i és que ho sent, és que

ho sent, és que ho desconeixen, em volen dir quina retribució

econòmica tenen els tutors des de fa 35 anys, d’especialistes,

especialistes en les diverses unitats mèdiques? Volen contestar?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Contestaré jo: retribució econòmica zero, zero, des de fa 35

anys. I es formen 500 especialistes a la nostra comunitat

autònoma.

Qualcú ha dit un refrany castellà, jo en diré un altre d’aquí:

qui té la cua de palla aviat se l’encén. Però, evidentment,

informació, opacitat, no n’hi ha hagut. El director general ha

parlat de la carrera professional...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo vull recordar aquí, perquè som al Parlament, que això

surt d’una esmena ilAlegal del Partit Popular, que no va donar

emparament la presidència del Parlament i que aquest

document a aquest diputat li va ser negat pel Govern del Partit

Popular.

Per tant, em qued amb què la facultat de medicina és una

realitat, és un projecte compartit per la majoria social, que s’ha

fet una tramitació amb fiscalització de conformitat i per tant

que tengui bona vida aquesta facultat de medicina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per acabar i per contrarèplica,

té la paraula el Sr. Director General.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PRESSUPOSTS I

FINANÇAMENT (Joan Carrió i Vidal):

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar les qüestions que

m’heu plantejat. M’heu demanat sobre si ratificaria l’informe

que vaig signar, evidentment, és un informe que vaig signar i

que crec que ha contribuït d’alguna forma a minimitzar els riscs

de sobrecost que hi pogués haver a l’esborrany inicial de

conveni. És un informe que, evidentment, com he comentat

també, està basat i està elaborat en un context que ha canviat,

en les setmanes posteriors a l’informe es varen produir una

sèrie de circumstàncies que varen modificar l’escenari en el

qual ens trobàvem i, per tant, les seves conclusions s’han de

matisar per tota aquesta situació, que és el que jo he intentat fer

a la meva intervenció.

En relació amb com lliga l’infrafinançament amb el baix

finançament que podríem tenir en general, diguéssim, la

Universitat, bé, perdó, estic mesclant, l’infrafinançament com

lliga amb la facultat de medicina; aleshores, bé,

l’infrafinançament és una situació que tenim, la facultat de

medicina té encaix dins l’escenari pressupostari que en aquests

moments plantejam, evidentment és una major despesa, però

encaixa dins l’escenari pressupostari que tenim en aquests

moments i que manejam. El que hem de fer i el que fa aquest

govern  és l luitar per revertir  a questa  situació

d’infrafinançament, i per això reivindicam des de tots els punts

de vista, tant des d’un nou sistema de finançament autonòmic

com d’un règim especial per a Balears, per compensar els costs

de la insularitat, revertir aquesta situació d’infrafinançament

que en aquests moments patim.

En relació amb si puc assegurar la viabilitat d’aquests

estudis, evidentment, amb aquest escenari que contemplam i

amb aquestes circumstàncies que estan plantejades dins el Pla

econòmic i financer s’assegura el finançament d’aquests

estudis, com he comentat.

La demanda per part de Podem de facilitar el Pla econòmic

i financer, evidentment és un pla que es farà públic, entenc...,

això ja és un tema que no em correspon, però entenc que en

aquests moments encara no és un document tancat, és un

document de treball, perquè es discuteix, el valora l’AIREF; de

fet, l’AIREF publicarà abans que el ministeri..., de fet és el

mateix ministeri el que fa públics els plans econòmics i

financers de les comunitats autònomes, una vegada aquests han

estat aprovats pel Consell de Política Fiscal i Financera. Per

tant, l’AIREF farà públic el seu informe en relació amb el PEF

de Balears i es publicarà el Pla econòmic i financer de Balears,

en el qual hi ha desgranades totes les mesures i tots els

escenaris que fan possible diguéssim aquesta situació

pressupostària que avui hem descrit.

Bé, sobre la qüestió del retorn econòmic, no sé si incidir-hi

més. Evidentment que al marge d’un retorn econòmic, hi ha

d’haver retorn..., s’han de valorar altres qüestions i també en

faig referència a l’informe. Evidentment, i ja a nivell personal,

clar que m’agradaria que aquesta comunitat disposés per

exemple d’un institut d’avaluació de polítiques públiques per

analitzar amb detall tots i cadascun dels projectes que es volen

tirar endavant. En aquests moments això no és una realitat i una

comunitat com la nostra és difícil que tengui mitjans per poder-

ho fer. Sí que seria encertat i per exemple en el darrer Consell

de Política Fiscal i Financera se’ns va anunciar per part del

ministre Montoro, la creació d’un institut d’avaluació de

polítiques públiques per part de l’Estat, al qual poguessin

recórrer les comunitats autònomes per certificar i per valorar

efectivament la sostenibilitat d’aquests projectes que pensam

dur a terme.

Així i tot, també i en relació amb aquest tema, es posa en

qüestió el retorn econòmic de la facultat de medicina, però

m’agradaria i em sembla que també ha sortit per part d’alguns

de vosaltres, m’agradaria saber també quins estudis dels que

actualment imparteix la Universitat de les Illes Balears serien

viables des d’aquest punt de vista, del retorn econòmic que

impliquen. Aleshores, jo el que crec és que la decisió del

Govern i la decisió en aquest cas de la Conselleria d’Hisenda
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no està només mediatitzada per aquest retorn econòmic i

concretament l’informe al que fa referència és al finançament,

a la decisió de finançar-los precisament pel seu interès social,

independentment de si té un retorn econòmic més alt o més

baix, el que està clar és que hi ha una voluntat del Govern pel

seu interès social, que es demostra amb la demanda que ha

tengut, perquè es financiï públicament. Per tant, aquest és el

plantejament i la visió des de la qual està elaborat l’informe.

M’heu demanat també en relació amb la previsió de

tancament dels pressuposts de la Conselleria d’Educació.

Assenyalar que dels 817 milions d’euros en aquests estaríem

parlant d’una previsió de tancaments d’uns 845, per tant, estam

parlant de pràcticament aquest 30% que es comentava en

relació amb l’increment del marge de dèficit.

I bé, de la resta de qüestions crec que els he contestat. Si me

n’he deixat alguna, disculpau.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Acabat el debat, volem agrair la presència del Sr.

Director General de Pressupostos i Finançament i dels seus

acompanyants a una comissió, que tanca el període de sessions,

sense temes pendents i on l’ordre del dia es fixa per unanimitat,

o majoria de la Mesa.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la

sessió.
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