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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

29 de gener del 2019

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Antoni CAMPS I CASASNOVAS
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Gabriel COMPANY I BAUZÁ (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
POPULAR)
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 el Projecte de Llei de Pressuposts Generals de
l'Estat per al 2019 suposen una disminució de la inversió a les Illes Balears, es fa necessari i
urgent un pronunciament clar del Parlament de les Illes Balears al respecte.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT 2019
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
La Llei de Pressuposts de l’Estat per l’any 2019 ha evidenciat l’escassa capacitat negociadora i la
nul·la influència de la presidenta Francina Armengol sobre les polítiques del Govern d’Espanya
que afecten a les Illes Balears.
No apareixen en els pressuposts les millores que se’ns prometia amb el nou Règim Especial. I
s’ha de ser molt clar, si els pressuposts no contemplen cap millora, el possible REB que es pugui
aprovar no serà més que paper banyat, no tindrà conseqüències pràctiques. La possibilitat, tantes
vegades promesa, que el REB entraria en vigor dia 1 de gener de 2019 queda, per tant, en pura
fantasia.
La inversió territorialitzada ha estat també un dur revés per la nostra comunitat. Mentre que la
inversió, en el seu conjunt, augmenta en un 18,7%, la inversió de l’Estat a les Illes Balears, en
canvi, es redueix un 11,7%. Tot just 152,03 milions d’euros d’inversió preveuen els pressuposts de
l’Estat per Balears. Es passa de 171 milions en els pressuposts de 2018 als 152 milions de 2019.
Això suposa que la mitjana per habitant sigui a Balears de només 135 euros, mentre que la
mitjana espanyola és de 261 euros per persona, casi el doble.
Si la nostra comunitat ja estava a la cua de la inversió estatal, amb aquests pressuposts es
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profunditza encara més aquesta situació. No s’entén que havent augmentat el global de la inversió
a nivell nacional en un 18,7%, a Balears se la castigui amb una reducció d’un 11,7%, mentre
comunitats com Catalunya veuen augmentar la inversió en més d’un 66%, més de 900 milions
d’euros més que a l’any 2018.
En els darrers onze anys la nostra comunitat haurà deixat de rebre uns 2.000 milions d’euros en
inversions de l’Estat, que és la diferència entre la inversió real i la que ens correspondria en el cas
que haguéssim rebut una inversió a la mitjana del conjunt de les comunitats autònomes.

En certa manera, els pressuposts de 2019 han estat el cop de gràcia a tres anys i mig de
reivindicacions i promeses de la presidenta Armengol. Tot el discurs de que, amb la presidenta
Armengol i encara més quan va arribar Pedro Sánchez a la Moncloa, es resoldrien els problemes
de finançament, hi hauria un nou REB, vindrien més inversions de l’Estat, etc. s’ha ensorrat. Res
d’allò que era la columna vertebral del discurs de la presidenta Armengol des de la seva
investidura, s’ha complert.
La pròpia consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, ha hagut de reconèixer que els pressuposts de
2019 són clarament insuficients, a diferència de la delegada del Govern, Rosario Sánchez, que en
un èxtasi de cinisme va afirmar que estàvem davant uns pressuposts històrics. La consellera
Cladera, com a únic argument per justificar els pressuposts, va dir que s’hi mantenia el descompte
de resident del 75% en els vols interilles i amb la península.
És cert que els Pressuposts Generals de l’Estat de 2019 consoliden el descompte de resident del
75%, però això no suposa cap millora respecte als pressuposts de 2018 que ja incorporaven
aquest nivell de descompte. Uns pressuposts, els del 2018, i un descompte de resident del 75%
que, hem de recordar, van rebre el vot negatiu del Partit Socialista.
De fet, el propi portaveu socialista, Andreu Alcover, va dir que uns pressuposts que invertien a
Balears només 171 milions d’euros, era suficient motiu per votar-los en contra. Per tant, agafant el
mateix argument, si una inversió per Balears de 171 milions era mereixedora del vot contrari,
llavors una inversió de 152 milions, amb més motiu, també han de merèixer un vot en contra.
És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.-El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al projecte de llei de Pressuposts
Generals de l’Estat per insolidaris, per distribuir la inversió de l’estat en les diferents comunitats
autònomes de forma injusta i perquè són utilitzats com a moneda de canvi per comprar voluntats
amb l’únic objectiu de mantenir les ambicions personals del president del Govern, Pedro Sánchez.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a retirar els Pressuposts Generals
de l’Estat per 2019 i a presentar un nou projecte de llei que suposi per a la comunitat autònoma de
les Illes Balears una inversió territorialitzada que, com a mínim, estigui a la mitjana de les
comunitats autònomes.
3.- El Parlament de les Illes Balears lamenta l’escassa capacitat negociadora i d’influència de la
presidenta Francina Armengol i insta al Govern de les Illes Balears a convocar una reunió urgent
amb el president del Govern d’Espanya per tal de fer-li saber el profund malestar de la comunitat
autònoma de les Illes Balears davant uns pressuposts generals que són un claríssim greuge
contra les nostres illes.

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 3

Parlament de les Illes Balears

Assabentament grup,
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Gabriel COMPANY I BAUZÁ
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