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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

12 de gener del 2017

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, Andreu ALCOVER I ORDINAS,
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Ates que el Govern d'Espanya ha d'aprovar els pressuposts
generals de l’Estat per al 2017, que encara s’estan confeccionant, és urgent que el Parlament de
les Illes Balears es pronunciï sobre la inclusió de la partida de 120 milions d'euros del conveni de
carreteres compromesos pel Govern i la seva posterior transferència.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
RECLAMACIÓ DE LA INCORPORACIÓ ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT DE
120 MILIONS DEL CONVENI DE CARRETERES.
Contingut de la iniciativa :
El passat dia 3 de desembre de 2015 la Presidenta de les Illes Balears i el Ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques varen signar un protocol d’intencions segons el qual establia el
següent:
“Primero.- con el propósito manifestado en el expositivo anterior, ambas partes consideran
adecuado al interés general del Estado i de las Illes Balears destinar, en el marco de lo que
anualmente dispongan las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, hasta
un máximo de 240 millones de euros en el periodo 2016 a 2018 a dicho ámbito de aplicación.
Segundo.- Que, a tal fin, las partes promoverán la instrumentación de lo dispuesto en el apartado
anterior de manera preferente mediante la suscripción de convenios de colaboración u otros
instrumentos que canalicen subvenciones nominativas destinadas a financiar actuaciones
específicas en materia de carreteras ejecutadas por la Comunidad Autónoma en cada ejercicio de
referencia. Particularmente, este esquema de articulación se promoverá por importe máximo de
80 millones de euros anuales. No obstante, en el caso en el que durante 2016 no se doten, por
razones presupuestarias, los correspondientes créditos presupuestarios para esta finalidad, el
importe no ejecutado en dicho ejercicio se acumulará a 2017 y 2018.
Tercero.- Entre las cantidades computadas en la cifra señalada en el apartado segundo se
entenderán, en todo caso, incluidas las cantidades que, desde el momento de la firma del
presente protocolo, pudieran resultar, en su caso, abonadas por la Administración General del
Estado a la Comunidad Autónoma derivadas del convenio de colaboración suscrito entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el 12 de marzo
de 2004 o de sus correspondientes adendas o modificaciones posteriores.”
Segons aquesta redacció, l’obligatorietat de l’Administració General de l’Estat sembla prou
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evident, motiu que ha comportat la inclusió en els pressuposts de la CAIB de 2017 d’una partida
de 120 milions d’euros, ja que l’any 2016 l’Estat no va transferir ni un euro, i en aplicació de l’incís
final de l’apartat segon, els 240 milions d’euros s’han de repartir en els dos anys que queden,
2017 i 2018.
Això no obstant, en diferents sessions del plenari del Parlament, també en les sessions de
discussió del pressupost de la CAIB per al 2017 des del Partit Popular s’ha criticat la inclusió
d’aquesta partida i han defensat el fet que l’Estat no ens la transfereixi.
Per això, i atès que des del PSIB-PSOE consideram que la transferència d’aquesta quantitat ha
esdevingut un dret de la nostra Comunitat Autònoma, pensam que és important que el Parlament
es pronunciï de manera gens dubtosa sobre l’exigència que en feim a l’Administració General de
l’Estat de pressupostar aquesta quantitat en els pressuposts generals de l’Estat per al 2017, que
encara s’estan confeccionant i la seva posterior transferència.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent Proposició No de Llei
El Parlament de les Illes Balears exigeix el Govern de l’Estat que inclogui dins els
pressuposts generals de l’Estat per al 2017 una partida de 120 milions d’euros, i la seva
posterior transferència, per fer front al compromís adquirit amb la Comunitat de les Illes
Balears, segons protocol d’intencions signat el passat 3 de desembre de 2015.

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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