Parlament de les Illes Balears
EPI99564

RGE: 8452/2019 - 15/11/2019 12:52

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

15 de novembre del 2019

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Gabriel COMPANY I BAUZÁ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2019/GLEX-0001, núm. RGE 7788/2019, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
Regulació : Article 125.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : totalitat
Títol de la iniciativa :
Esmena a la totalitat de devolució al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al
2020.
Contingut de la iniciativa :
El Grup Parlamentari Popular, mitjançant el present escrit presenta la següent Esmena a la
Totalitat de Devolució al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al 2020
pels següents motius:
1.- El Govern preveu un creixement del PIB del 2,1%. Cap organisme o entitat dona suport a
aquesta xifra que es considera impossible. AIREF preveu un 1,6% de creixement PIB per al 2020
a Balears, BBVA RESEARCH un 1,2% per a Balears i l'AIREF va publicar la dada de creixement
del PIB del tercer trimestre de 2019 que, per a Balears, era només de l’1,7% interanual i en el
darrer trimestre, en un trimestre, el PIB de Balears només va créixer un 0,2%, situant-nos a la cua
de totes les CC.AA d’Espanya.
2.- Hem passat de crear 20.000 llocs de feina anuals i treure 15.000 persones, anualment, de
l’atur a l’any 2015, a destruir, a dia d’avui, ocupació amb 1.900 llocs de feina anualment i a enviar
7.300 persones a l’atur (segons dades Enquesta de Població Activa EPA del tercer trimestre de
2019). La CAIB ha passat de ingressar una mitjana de 250 milions d’Euros més cada any a veure
reduïts els ingressos tributaris a dia d’avui. Per tant la previsió d'ingressos que preveu el Projecte
de Llei de pressuposts no s'ajusta a la realitat. Els ingressos dels Pressuposts 2020 es troben
“inflats” en 360 milions d’Euros:
•
•
•

80 milions d’Euros a l’Impost de Transmissions Patrimonials.
160 milions d’Euros en forma de convenis amb l’Estat que no arribaran mai a les Illes
Balears.
120 milions d’Euros de bestretes a compte del sistema de finançament
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3.- Donat el forat de 360 milions, no es podrà pagar el sostre de despesa i, per tant, el retall de 50
milions d'Euros al sostre de despesa esdevé insuficient. El Govern haurà de retallar quanties
addicionals, bloquejant el pressupost del 2020 i tancant-lo molt abans, com ja ha succeït amb el
pressupost de 2019.

4.- El Govern carrega tota la retallada a les inversions, hipoteca la política d’infraestructures, la
competitivitat econòmica i el benestar futur dels ciutadans. Les inversions directes cauen un 9%
(18 milions d’Euros). I les Transferències de Capital (que també es transformen en inversions)
cauen un 7% (28 milions d’Euros).
5.- Els recursos de l’Ecotaxa s’han de destinar, exclusivament, a les matèries de turisme i medi
ambient, i més concretament, a plans d’embelliment i reconversió de zones turístiques i plans
d’infraestructures en sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals. Resulta inconcebible
que s’utilitzin els recursos de l’ecotaxa per pagar 19 milions d’Euros per ampliar el Metro fins al
Parc Bit, construir habitatges de protecció oficial o infraestructures educatives, que només forçant
les suposades finalitats de l’ecotaxa poden tenir encaix. A més, es destinen 15,7 milions d'Euros
de l'ecotaxa a despesa corrent.
6.- No inclou cap quantia en concepte de convenis, ni ferroviari, ni en materia de sanejament i
depuració d'aigües, ni en matèria de Règim Especial de les Illes Balears (REB), la qual cosa
evidencia les nul·les negociacions i la poca influència del Govern de les Illes Balears davant el
Govern de l'Estat.

Gabriel COMPANY I BAUZÁ
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