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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

2 de març del 2017

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI POPULAR, Margarita PROHENS I RIGO,
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: Atès que els Pressuposts Generals de l'Estat representen
les grans línies mestres de l'economia espanyola i que tot l'aconseguit fins ara podria sofrir un
retrocés imperdonable, del que serien els ciutadans els principals perjudicats i, dins d'ells, els més
desfavorits, que són els més directament beneficiats per les polítiques locals. Es fa necessari i
urgent assolir un acord per tal d'aprovar els comptes generals de l'Estat.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Impuls d'un acord urgent entre els Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats per a la
tramitació i aprovació dels pressuposts generals de l'Estat de 2017.
Contingut de la iniciativa :
Ningú pot negar en l'actualitat que, gràcies a la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local de 2013 i a la resta de normes i mesures aprovades en favor de les
Corporacions Locals pel Govern del Partit Popular, el conjunt de les Entitats Locals està en
superàvit i la immensa majoria d'Ajuntaments espanyols complint amb les seves obligacions de
pagament. D'aquesta forma s'ha desmuntat l'injust estigma del malbaratament amb el qual s'havia
etiquetat als Governs Locals.
Aquest conjunt de mesures ha servit per impulsar un model d'administració que estimula la bona
gestió al servei del ciutadà, tal com s'ha demostrat amb les xifres obtingudes per les EELL: 0,44%
de superàvit en 2015 (en 2011 tenien dèficit, del 0’40% del PIB) i el seu deute només representa
el 3,28% del PIB. Superàvit que aconsegueix els 4.765 milions d'euros i que tot indica que es
tornarà a repetir en 2016.
Cal posar en valor, i així creiem que ho està fent el Govern de Mariano Rajoy, que més del 90%
dels Ajuntaments tinguin superàvit i estiguin ajudant a la resta d'administracions a complir amb els
seus objectius de dèficit. Les Entitats Locals són les Administracions més eficients i més eficaces
en la gestió pública i, en conseqüència, cal correspondre'ls amb decisions i mesures que facilitin
la seva labor, com la revisió i la flexibilització de la regla i el sostre de despesa.
Precisament perquè l'actuació dels Ajuntaments i altres Ens Locals ha contribuït, sens dubte, a
millorar el clima i l'estabilitat en moments de grans dificultats econòmiques al nostre País, és just
fer valer la necessitat de comptar amb mecanismes actualitzats de gestió que permetin reinvertir
aquest superàvit amb major flexibilitat, suavitzant l'aplicació de la regla de despesa, millorant la
ràtio de la taxa de reposició i, en conseqüència, la publicació de l'oferta d'ocupació pública; i tot
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això per poder seguir prestant i mantenint els serveis públics locals, augmentant la seva qualitat i,
en definitiva, afavorint la creació d'ocupació .

A més, el municipalisme espanyol ha apostat sempre per la modificació simultània i vinculada del
finançament autonòmic i el local i dels seus respectius tributs, que eviti duplicitats, defineixi els
límits competencials i garanteixi els recursos necessaris per a la prestació adequada dels serveis
públics.
El nou sistema de finançament local, que estudia la Comissió d'Experts creada a aquest efecte,
haurà d'aportar més recursos a les Hisendes Locals perquè els Governs Locals puguin
desenvolupar de forma adequada les competències que tenen legalment atribuïdes d’acord amb
el que preveu la Llei. I haurà de recollir reivindicacions històriques de les Entitats Locals, relatives
a la participació de les EELL en els ingressos de l'Estat i el desenvolupament d'un model de
participació de les EELL en els tributs de les CCAA, així com l'establiment dels mecanismes de
coordinació entre el finançament incondicionat autonòmic i local.
No obstant això, tota aquesta planificació es pot enfonsar si no estan aprovades i en vigor les
grans línies mestres de l'economia espanyola a través dels Pressupostos Generals de l'Estat
(PGE) i tot l'aconseguit fins ara podria sofrir un retrocés imperdonable, del que serien els
ciutadans els principals perjudicats i, dins d'ells, els més desfavorits, que són els més directament
beneficiats per les polítiques locals.
No cal oblidar que hem sofert ja una paràlisi institucional de més de nou mesos des que es van
celebrar les Eleccions Generals al desembre de 2015 i que la repetició d'aquestes Eleccions al
juny de 2016 ha generat una composició del Parlament espanyol que obliga les forces polítiques
amb representació parlamentària a entendre's, negociar i pactar.
Especialment urgent és la negociació que afecta, com ja s'ha dit, als PGE perquè d'ella es deriva
el manteniment del full de ruta dels serveis públics locals o el seu retrocés. Però no solament això,
sense Pressupostos no es pot invertir el superàvit municipal, això, sens dubte, anirà en detriment
de la creació d'ocupació. Així mateix, la falta d'aprovació de la Llei de Pressupostos està dificultant
la gestió del Fons de Finançament, creat pel Govern per atendre necessitats financeres dels
Governs Locals.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta els Grups Polítics amb representació parlamentària a les
Corts Generals a:
PRIMER. Establir les bases i aconseguir els acords necessaris que permetin arribar a l'aprovació
definitiva de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'Exercici 2017, i per als següents
Exercicis econòmics d'aquesta Legislatura.
SEGON. Impulsar un ampli acord per aconseguir la reforma del finançament local que compleixi
amb les expectatives dels governs locals reclamades llarg temps.
2.- Finalment, el Parlament de les Illes Balears acorda traslladar aquesta petició a la
Vicepresidència del Govern d'Espanya, al Ministre d'Hisenda i Funció Pública, als Portaveus dels
Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat i a la Junta de Govern de la FEMP.

Margarita PROHENS I RIGO
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