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Títol de la iniciativa :
Reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears
Contingut de la iniciativa :
El govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears 177 milions d'euros en concepte de
bestretes del sistema de finançament i de liquidació de la recaptació de l'IVA de 2017.
Concretament, 99 milions en el primer concepte i 78 milions en el segon. Aquestes quantitats
estan consignades en el pressupost general de la CAIB per a 2019.

El retard en l'ingrés d'aquestes quantitats, ja pactades i liquidades, suposa un greu problema per a
la hisenda del Govern de les Illes Balears i, de retruc, per a tots els ciutadans de les Illes Balears,
que són els destinataris de les polítiques que es financen amb aquests doblers. Sense la
percepció d'aquests doblers, el Govern de les Illes Balears està abocat a retallar de forma dràstica
les despeses, atès el mecanisme de l'objectiu de dèficit, que imposa un dèficit màxim a les
hisendes autonòmiques.

A principis del mes d'agost la ministra d'Hisenda d-el govern de l'Estat, María Jesús Montero, va
esgrimir un suposat document de l'advocacia de l'Estat per afirmar que un govern en funcions no
té marge per actualitzar les bestretes del sistema de finançament. Més endavant es va saber que
la ministra no disposava de cap document, sinó simplement d'informes verbals i va haver de
demanar de forma urgent l'esmentat informe. Del contingut d'aquest informe en va donar notícia la
premsa el passat 28 d'agost sense que de moment s'hagi fet públic. D'acord amb aquests
informacions periodístiques, l'advocacia de l'estat vindria a recolzar els arguments de la ministra.
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Segons sembla, l'argument jurídic que impossibilitaria aquest bloqueig seria que un govern en
funcions no pot comprometre amb la seva actuació les polítiques a desenvolupar pel govern
investit. Amb tot, resulta sorprenent aquest argument tenint en compte que estem parlant d'una
bestreta (quantitat, per tant, subjecta a liquidació definitiva quan sigui el moment i per tant
susceptible de ser corregida) i d'una liquidació de la recaptació de l'IVA de l'any 2017, que és
resultat d'uns càlculs estrictament tècnics.

L'actuació de la ministra en tot aquest afer ha traslladat la impressió que el govern de l'Estat en
funcions ha emprat aquesta problemàtica com a mesura de pressió per facilitar una investidura
que ja va resultar fallida el passat mes de juliol.

D'altra banda, és evident que el Govern de l'Estat, si té voluntat política, està en disposició
d'arbitrar una solució per complir amb els seus compromisos amb les comunitats autònomes des
del més escrupolós respecte a la llei.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:

1. Insta al Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de l'Estat una solució immediata a
l'incompliment amb les Illes Balears, desbloquejant la transferència dels 177 milions d'euros en
concepte de bestretes del sistema de finançament i de liquidació de la recaptació de l'IVA.

2. Censura la forma de procedir de la ministra María Jesús Montero per la lleugeresa amb la que
ha tractat els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, ja que aquests milions d'euros no
poden ser una arma política al servei d'interessos espuris, sinó que són una eina al servei del
benestar d'aquests ciutadans.
Assabentament grup,

Josep CASTELLS I BARÓ

Josep CASTELLS I BARÓ
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