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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

11 d'abril del 2017

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Andreu ALCOVER I ORDINAS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : David ABRIL I HERVÁS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
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: Donat que està finalitzant el període per presentar esmenes
als Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, és urgent el debat i votació d'aquesta
iniciativa.
Títol de la iniciativa :
Rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017.
Contingut de la iniciativa :
Els ciutadans i les ciutadanes de les illes Balears s’han vist perjudicats històricament per una
situació endèmica d’infrafinançament que ha minvat la capacitat de rebre serveis públics de
qualitat en les mateixes condicions que els reben, de mitjana, la resta de ciutadans de l’Estat.
Aquest fet és constatable a partir de l’anàlisi de diversos indicadors, com la caiguda de 20 punts
en l’índex de producte interior brut per càpita en els darrers 15 anys, un fet que contrasta amb la
contínua transferència de fluxos econòmics de Balears cap a la resta de l’Estat, superior als 1.500
milions d’euros anuals, segones les dades de la darrera balança fiscal coneguda, per l’any 2013.
Aquesta desigualtat de base del sistema ha provocat en la pràctica dos efectes:
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 1 de 3

Parlament de les Illes Balears

•

•

RGE: 5342/2017 - 11/04/2017 12:29

D’una banda, la deficient dotació de serveis públics als ciutadans de les Illes –educació,
sanitat, serveis socials- , com es desprèn de les xifres de despesa social comparada
per habitant, en les quals Balears apareix permanentment per sota de la mitjana
estatal, en els darrers llocs d’entre les comunitats autònomes.
El segon efecte, conseqüència del primer, ha estat la generació de dèficits públics i per
tant, de deute crònic als comptes públics de Balears, en l’intent de l’Administració
autonòmica de pal·liar aquesta infradotació pel manteniment de les prestacions socials,
pel cap baix, al nivell de la mitjana estatal. A final de 2016, aquest deute públic és de
8.573 milions d’euros, el 30,1% del producte interior brut de Balears.

Aquesta situació d’infrafinançament s’ha de superar a través de tres vies fonamentals:
1.
2.
3.

la millora del finançament ordinari que l’Estat destina anualment a Balears,
la millora de la compensació dels costos diferencials que la insularitat causa a
ciutadans, empreses i administracions,
i l’augment de les inversions que l’Estat destina a les Illes Balears via Pressupostos
Generals de l’Estat.

En aquest darrer terme, vistes les xifres d’inversió territorialitzada, i les que diferents ministeris
del Govern central destinen a Balears ,segons el Projecte de llei dels Pressupostos Generals de
l’Estat de 2017 conegut la setmana passada,el Parlament de les Illes Balears mostra el seu
més ferm rebuig per les quantitats proposades.
En termes absoluts, la inversió que els Pressupostos Generals de l’Estat 2017 preveu destinar a
Balears davalla de 159 milions d’euros en 2016, a 148 milions d’euros en 2017. En termes per
càpita, Balears es manté a la coa de les comunitats autònomes, amb 128 euros d’inversió de
l’Estat per habitant, quedant, un cop més, lluny de la mitjana del total de comunitats autònomes,
que arriba als 184 euros per habitant.
Es constata que aquesta dotació en inversió inferior a la mitjana de la resta de comunitats és una
constant en el temps, i alimenta el mateix panorama de cronificació de l’infrafinançament per
Balears.
Una situació que vulnera, de nou, allò consignat per acord majoritari en l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears.
10 anys després de la reforma del document que fonamenta el nostre Autogovern, el mateix
Parlament de les Illes Balears que va debatre, consensuar, aprovar, i defensar l’abast d’aquesta
reforma davant el Congrés dels Diputats, rebutja ara l’incompliment reiterat que
l’Administració Central n’ha fet.
Balears segueix, en 2017, sense rebre inversions de l’Estat al nivell mitjà de la resta de
comunitats, i es constata que a dia d’avui queden pendents de negociar gran part de les
inversions estatutàries que havien de de servir per aconseguir l’anivellament de les inversions
amb la mitjana estatal.
D’igual manera es fa palesa la manca de voluntat de compliment dels acords legítimament signats
entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears en matèria de Carreteres, ja que per
segon any consecutiu el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat ha evitat preveure
l’anualitat pactada de 80 milions d’euros, i n’ha retirat les quantitats previstes en aquest mateix
concepte destinades als Consells Insulars de Mallorca i de Menorca, i retallat en més d’un 50%
les que s’havien de destinar al Consell Insular d’Eivissa.
Davant d’aquesta situació reiterada i repetida en el temps, els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

El Parlament de les Illes Balears rebutja el Projecte de llei de Pressupostos Generals
de l’Estat de 2017, per la seva assignació insuficient de recursos per inversió directa a
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2.

3.

4.

les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears defensa en la seva integritat el compliment en tota la
seva extensió de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, com a símbol suprem del
consens de tota la societat de les Illes Balears i de les forces polítiques que la
representen al Parlament.
El Parlament de les Illes Balears insta tots els actors concernits a emprar els recursos
al seu abast, en el tràmit parlamentari a les Corts espanyoles, per a millorar les partides
pressupostàries que els Pressupostos Generals de l’Estat hagin de destinar per a
inversió a les Illes Balears en 2017.
El Parlament de les Illes Balears reclama a l’Estat el compliment dels Protocols signats
per la Comissió Mixta Estat-Balears per temes d’economia, segons els termes
establerts en els acords de 3 de desembre de 2015.

Andreu ALCOVER I ORDINAS

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ

David ABRIL I HERVÁS

Nel MARTÍ I LLUFRIU
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