
 

 

 

 

Resolució sobre la situació política a Espanya i el paper de 

les Illes Balears. 

 

-PSOE va convertir-se en el partit guanyador 

particularment a les Illes Bal

que mai havia gaudit el socialisme illenc: dos senadors per Mallorca, la 

senadora per Eivissa i Formentera, i la senadora per Menorca. Amb 

aquest resultat històric els socialistes de les Illes Balears es consideren part 

concretament al Partit Socialista Obrer Espanyol, que amb 123 diputats al 

Congrés esdevé la força política amb major suport electoral i, per tant, la 

força política cridada a formar govern. 

 

parlamentària que li doni suport, coincidint amb un Govern de les Illes 

Balears novament liderat per Francina Armengol, és una oportunitat per a 

la nostra comunitat autònoma en tant que ens ha de permetre abordar, i 

resoldre, temes pendents que necessiten de la complicitat i suport de 

a

a la cooperació i lleialtat entre governs. 

 

És per tot això que el Consell Polític del PSIB-PSOE manifesta: 

 

1.- El seu suport a Pedro Sánchez, secretari general del PSOE i candidat a 

des del juny de 2018 es venen aplicant a Espanya. 

 

2.- Que els Diputats i Senadors socialistes de les Illes Balears han de ser 

la seva posició, han de contribuir a resoldre les qüestions pendents que la 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Govern de les Illes Balears per assolir una aplicació del Règim Especial 

per a les Illes Balears en benefici de la ciutadania de les Illes, insistir en la 

modificació del sistema de finançament autonòmic per fer més justa la 

participació de la nostra comunitat al con

assolir els acords amb els diferents Ministeris que permetin millorar els 

serveis públics i la qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears. 

 

3.- Que per ser un instrument al servei de les Illes Balears en el marc del 

dels Socialistes de les Illes Balears a la cambra territorial. 

 

Palma, 31 de juliol de 2019. 

 


