El passat mes de març el Consell de Ministres va aprovar el projecte de
Pressupost Generals de l’Estat (PGE) per 2018 i a principis del mes d’abril van
entrar al Congrés dels Diputats per iniciar la seva tramitació parlamentària
amb l’objectiu que puguin quedar aprovats de manera definitiva per les Corts.
És important senyalar que el Govern de l’Estat va incomplir amb el mandat de
l’article 134.3 de la Constitució Espanyola que preveu que el projecte de
Pressuposts s’ha de presentar, al manco, amb tres mesos d’antelació abans de
l’expiració dels Pressuposts de l’any anterior. D’aquesta manera, el Govern ha
demostrat la seva incapacitat per negociar uns comptes per presentar-los en
els terminis prevists i, malgrat haver superat la votació de les esmenes a la
totalitat, gràcies al vot de C’s i el PNB, els nacionalistes bascs no asseguren el
seu suport en el que resta de tramitació.
En qualsevol cas, i al marge del retràs amb el que l’Executiu presidit per
Mariano Rajoy ha presentat els Pressuposts, des del PSOE realitzam una
valoració profundament negativa en relació a les xifres que contenen perquè
no plantegen un creixement econòmic sostingut sobre bases sòlides ni
afavoreixen la redistribució de la riquesa. En aquest sentit, el Partit Socialista
ha presentat una proposta alternativa als PGE basada en la modernització de
l’estructura productiva espanyola i en la lluita contra la pobresa i les
desigualtats socials.
L’alternativa presentada pel PSOE es basa en una expansió pressupostària de
7.998 milions d’euros per destinar-los a polítiques de modernització
productiva (I+D+i, educació, transició energètica, agenda digital o ocupació) i
integració social i benestar (pla de xoc contra la pobresa, igualtat o
dependència). Altrament, aquesta inversió es sosté sobre un increment dels
ingressos basats en la lluita contra el frau fiscal, l’equiparació de les rentes del
treball i les rentes del capital en l’IRPF i la millora de l’impost de societats.
D’altra banda, des del PSIB-PSOE ens sumam a la valoració negativa dels PGE
perquè, a més dels motius que s’han exposat fins ara, els Pressuposts també
generen un greuge en relació a la inversió a les Illes Balears, donat que, un
any més, resulten insuficients i injusts per la ciutadania de Balears. De fet,
malgrat produir-se un augment en relació als Pressuposts de 2017, les Illes
Balears continuen a la cua en inversions i molt per sota de la inversió mitjana
per càpita del conjunt de Comunitats Autònomes (CC.AA).
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Així, en relació a les xifres que contenen aquests comptes per a les Illes
Balears, podem destacar que:
 Només rebrem una inversió de 149 euros per habitant, és a dir, 69
euros per sota de la mitjana de l’Estat, que es situa en 218 euros.
 La inversió territorialitzada augmenta en relació als PGE anteriors en
un 15,9% i es situa en 171,67 milions d’euros, però aquest increment
encara queda per sota de l’augment en la inversió territorialitzada en el
conjunt de les CC.AA, que es situa en el 17,5%.
 A més, el Govern tampoc compleix amb l’increment de fins al 75% del
descompte marítim i aeri pels desplaçaments entre les Illes Balears i la
Península.
 I també incompleix el Protocol de Carreteres que, per segon any, només
preveu una quantia de 15 milions d’euros (quan per 2017 ni tant sols han
arribat), front els 240 milions que encara ens deu l’Estat.
Per tot això, i donat que l’Estat no preveu cap tipus de retorn a les CC.AA. que
compleixen amb les regles fiscals, com és el cas de la CAIB, que ha tancat el
2017 amb superàvit i el 2018 reduirà el seu deute en 180 milions d’euros, el
Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats ha presentat un conjunt
d’esmenes, per valor de 630 milions d’euros, que pretenen donar resposta a
les necessitats que planteja la ciutadania de les Illes Balears, com per exemple:
 Increment del descompte de resident al 75% pels desplaçaments
marítims i aeris entre les Illes Balears i la península.
 Flexibilització de les condicionalitats per la reinversió del superàvit
generat per la CAIB a l’exercici 2017.
 Compliment del Protocol d’Intencions signat amb el Ministeri d’Hisenda
el 3 de desembre de 2015 en matèria de carreteres per un import de
240 milions.
 Impuls del ferrocarril i del transport terrestre per un import de 100
milions d’euros.
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 Que l’eliminació del tram autonòmic de l’Impost d’Hidrocarburs tengui
un efecte neutre sobre les CC.AA. que, de nou, es veuen perjudicades
per l’atac a la seva autonomia que planteja l’Estat amb aquesta mesura.
 Aposta per un sistema de salut universal que no discrimini a cap
ciutadà.
D’aquesta manera, la Comissió Executiva del PSIB-PSOE:
1. Manifesta el seu rebuig als Pressuposts Generals de l’Estat per 2018
perquè no responen a un model de creixement sòlid ni sostenible, són
profundament insolidaris i no redistribueixen la riquesa per permetre
un millor benestar a la ciutadania.
2. Manifesta el seu rebuig a la discriminació que any rere any pateixen les
Illes Balears en relació a les inversions de l’Estat a la nostra Comunitat
Autònoma que sempre es situen per sota de la mitjana.
3. Insta a l’aprovació de l’increment del descompte de resident al
transport aeri i marítim fins al 75% als Pressuposts Generals de l’Estat
per 2018 i demana la seva inclusió en el nou Règim Especial per a les
Illes Balears per garantir el blindatge d’aquesta bonificació en el futur i
més enllà dels pressuposts anuals.
4. Insta a l’aprovació de la flexibilització de les restriccions per reinvertir
el superàvit generat per la CAIB a l’exercici de 2017 i que, d’aquesta
manera, les CC.AA. tenguin més autonomia i més marge de decisió per
disposar dels seus recursos.
5. Insta a l’aprovació de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats, les quals, suposen un
augment de 630 milions d’euros en inversions i millores, i demana el
suport de tots dels diputats i diputades de les Illes Balears en benefici
de l’interès general de la nostra Comunitat Autònoma.
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