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Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
RÈGIM ESPECIAL DE LES ILLES BALEARS
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
El passat dia 11 de maig de 2016 la presidenta del Govern, Francina Armengol, es va reunir al
Consolat de Mar amb una representació molt significativa dels agents socials, econòmics i polítics
de la nostra comunitat.
Aquesta reunió havia de ser el tret de sortida d’una sèrie de reunions més específiques que
havien de desembocar en la redacció d’una proposta consensuada de nou Règim Especial per
Balears, de forma que el Govern, amb l’aval de totes les forces polítiques, socials i econòmiques,
el pogués defensar davant l’executiu central.
Tant la presidenta del Govern com la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, van demanar a tots
els presents a la reunió que presentessin propostes, abans de dia 31 de maig, per poder-les tenir
en compte a l’hora de redactar el nou REB. I va anunciar una nova reunió, més reduïda i més àgil,
per a mitjans del mes de juny, i va demanar que cada entitat allà present nomenés un
representant, de caràcter més tècnic, que pogués participar d’aquesta segona reunió.
El Partit Popular atenent a la demanda del Govern, va presentar, en temps i forma, tot un seguit
de propostes de millora del REB. Altres entitats i partits polítics també van presentar les seves
propostes. No obstant això, la segona reunió que, segons havia anunciat el Govern s’havia de
celebrar el passat mes de juny de 2016, encara no s’ha convocat.
Des d’aquella primera reunió de dia 11 de maig poques novetats tenim del nou Règim Especial
per Balears. Sabem que hi ha hagut alguna reunió de la Comissió Mixta Balears-Estat per
analitzar el Règim Especial però sense resultats visibles.
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Cal recordar també que el passat dia 9 de febrer de 2016 el Plenari del Parlament de les Illes
Balears va acordar per unanimitat la creació d’una ponència parlamentària precisament per tractar
sobre el REB i per poder arribar a un document consensuat sobre aquest tema. Malauradament
tampoc s’ha creat aquest espai de diàleg.

Tampoc en sabem res del document que havia d’elaborar un equip d’experts de la UIB sobre els
costos de la insularitat que servís com a complement a l’estudi ja existent sobre aquesta qüestió i
elaborat també per experts de la UIB.
De fet, les úniques qüestions visibles en quan al REB en aquest darrer any ha estat la proposició
de llei de modificació del REB per introduir la qüestió de la tarifa plana en els vols interilles i la
renuncia per part del Govern de la presidenta Armengol a la introducció, per primera vegada en la
història, de millores fiscals dintre del Règim Especial que encara tenim en vigor.
La sensació, per tant, és que el Govern s’està adormint i no està avançant en l’elaboració d’una
proposta ampla i consensuada d’allò que, des de la nostra comunitat, considerem que és el que
ha de contenir aquest nou Règim Especial. Ha donat passes enrere en quan a les millores fiscals
que s’havien consensuat a l’anterior legislatura i l’únic que hi ha damunt la taula és lo referent a la
tarifa plana dels vols interilles que encara s’ha d’aprovar en el Parlament de les llles Balears i
tramitar en el Congrés dels diputats.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a mantenir una major
transparència en tot el procés de redacció del nou Règim Especial de les Illes Balears, així com
establir uns canals de comunicació amb els grups parlamentaris i insta als partits polítics que
conformen el Parlament de les Illes Balears a posar en marxa l’acord de dia 9 de febrer de 2016 i
crear un espai de diàleg entre totes les forces parlamentàries per tal de consensuar una proposta
de nou REB.
2)
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a iniciar les reunions
previstes amb els diferents agents econòmics, socials i polítics de cara a consensuar una
proposta de Règim Especial que des del Govern es pugui defensar davant el Govern de l’Estat.

Margarita PROHENS I RIGO Antoni CAMPS I CASASNOVAS
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