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Els resultats de les eleccions autonòmiques de maig de 2015 van possibilitar un 

canvi a la majoria política de les Illes Balears. Un canvi que va permetre 

l’articulació d’un Govern autonòmic encapçalat pels socialistes i que, des del 

primer minut, suposà el fi de d’una etapa obscura per a la nostra terra, 

protagonitzada per la manca de diàleg, retallades socials i un autoritarisme que 

va provocar un conflicte i crispació social mai vist a les Illes Balears.  

 

D’ençà aquesta fita, ha quedat palès el canvi de rumb a les polítiques dutes a 

terme en la nostra comunitat autònoma. Un dels exemples més clars es 

reflecteix en els pressuposts generals de la CAIB, que han permès durant més 

de tres anys l’impuls de les polítiques d’esquerres que continuen millorant la 

vida dels ciutadans de les nostres illes tenint com a eixos prioritaris l’agenda 

social i la redistribució de la riquesa.  

 

Ara, el Govern de les Illes Balears presenta el quart pressupost d’aquesta 

legislatura. Aquest fet suposa la constatació de l’estabilitat d’un pacte 

d’esquerres que ha permès retornar la dignitat al conjunt de la ciutadania. Un 

pressupost que per l’any 2019 arribarà als 5.457,75 milions d’euros, que suposa 

un augment de 448,94 milions respecte a l’exercici anterior i més de 1.000 

milions des del començament de la legislatura.  

 

Més recursos públics per gestionar, que fan que els socialistes de les Illes 

Balears continuem tenint clar que front les dificultats que han patit moltes 

famílies durant els darrers anys, la prioritat d’aquest Govern ha de continuar 

sent la consolidació de l’Estat del Benestar i l’abandonament de les retallades i 

l’austeritat. Perquè encara hi ha moltes persones que requereixen del suport 

de l’administració pública per dignificar la seva situació. 
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Els tres pressuposts aprovats fins ara -així com el projecte per a l’any 2019- han 

suposat l’increment més important de recursos per a polítiques socials (salut, 

educació, serveis socials, ocupació i habitatge) de la nostra història. Per a 

l’exercici 2019, la inversió en polítiques socials suposarà gairebé un 70% de la 

despesa no financera (al voltant de 3.000 milions d’euros).  

 

Tampoc podem el oblidar l’important esforç i compromís del Govern de les Illes 

Balears envers les inversions públiques com a motor econòmic i complement 

de l’Estat del Benestar. Si entre els anys 2011 i 2015, el Govern del Partit Popular 

es caracteritzava per l’abandonament en aquesta matèria, en aquesta 

legislatura duem un augment acumulat de 220 milions d’euros -augment que 

en el projecte de Pressuposts de 2019 continuarà creixent-. Inversions en 

educació, salut, habitatge, mobilitat, etc., que van més enllà del paper i es 

tradueixen en fets reals que milloren la vida de les persones. 

 

Aquesta política d’inversions públiques per reforçar el nostre Estat del Benestar 

ha estat possible gràcies a una gestió responsable i solvent dels recursos 

púbics: per primera vegada la CAIB reduirà el seu deute públic en uns 180 

milions d’euros en termes absoluts al tancament de 2018. 

 

Els objectius d’aquest projecte de Pressuposts continuen sent el reforçament 

de la potenciació dels serveis públics i de la redistribució de la riquesa, el 

manteniment del bon cicle econòmic i la generació d’estabilitat i prosperitat 

econòmica.  

 

El projecte de pressupost per a l’any 2018, com a principal eina que té el Govern 

per desenvolupar les seves polítiques, preveu importants mesures, de les quals 

podem destacar:  

 

• Inversió de més de 1.000 milions d’euros en educació i formació, reducció 

d’entre un 10 i un 15% de les taxes universitàries, inversió de 6 milions 

d’euros en el tram educatiu de 0-3 anys, sense oblidar la nova ajuda per 
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a famílies amb infants de 0 a 6 anys que suposarà una deducció de 600 

€ per fill  a l’any per despeses d’escoletes, activitats extraescolars, 

cuidadors, menjador o classes de reforç. 

 

• Eliminació del copagament farmacèutic que afectarà a prop de 190.000 

pensionistes, així com la recuperació del decret de garantia de demora 

que fixa una espera màxima de sis mesos per a les operacions i de dos 

per a consultes i proves diagnòstiques.  

 

• Consolidació de la Renda Social Garantida amb un pressupost de 20 

milions d’euros i un increment per a dependència de 17 milions més.  

 

• Increment d’un 136,35% del pressupost en matèria d’habitatge, 

destacant la promoció de 511 habitatges públics, a més de la rebaixa del 

tipus impositiu per accedir a un primer habitatge.  

 

• Pla de Retorn que permetrà recuperar -amb una feina assegurada- el 

talent de 500 joves que es varen veure obligats a exiliar-se.  

 

Aquests pressuposts són polítiques que, sense cap mena de dubte, duen la 

petjada socialista. Mesures encaminades a la consecució d’una igualtat 

d’oportunitats real. Mesures, també, que es veuran complementades amb el 

projecte de Pressuposts Generals de l’Estat del Govern de Pedro Sánchez, que 

suposa una passa cap al retorn de la justícia social al nostre país i que volen 

revertir tot el mal que ha generat set anys de Govern del Partit Popular. Passes 

que formen un camí que des del Govern de les Illes Balears fa gairebé 4 anys 

que ja recorrem.  

 

Malgrat tot això, aquests Pressuposts són millorables. El Parit Popular i 

Ciudadanos bloquegen al Congrés dels Diputats una flexibilització del dèficit 

públic que ens permetria a les Comunitats Autònomes disposar de 2.500 

milions més per invertir en polítiques socials. Però tenim l’oportunitat de fer 
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front a la seva actitud irresponsable. Per això és indispensable que el Govern 

de l’Estat arribi a un acord polític que possibiliti la flexibilització del dèficit. 

 

Finalment, cal destacar que continua sent necessari que el Govern de l’Estat 

flexibilitzi les restriccions pressupostàries que imposa la Llei Montoro a les 

comunitats autònomes i ajuntaments, així com la consecució d’una negociació 

política entre totes les administracions que permeti assolir d’una vegada per 

totes un sistema de finançament més just i equitatiu.  

 

Per tot això, la Comissió Executiva del PSIB-PSOE:  

 

1. Manifesta el seu suport al projecte de Pressuposts Generals de la 

Comunitat Autònoma per a l’any 2019 que avui ha aprovat el Consell de 

Govern i que en breu iniciarà la seva tramitació parlamentària. 

 

2. Constata l’esforç de l’executiu autonòmic durant aquesta legislatura per 

l’increment pressupostari de les partides relatives a les polítiques socials 

per millorar el nostre Estat del Benestar, així com la política fiscal 

progressiva i valenta que ha desenvolupat aquest Govern com a 

instrument de redistribució de la riquesa.  

 

3. Insta al Govern de l’Estat ha continuar treballant per tal d’arribar a un 

acord polític que permeti tenir finalment uns Pressuposts Generals de 

l’Estat que contemplin el 0,3% de l’objectiu de dèficit de les Comunitats 

Autònomes. 

 

4. Insta al Govern de l’Estat a flexibilitzar les regles fiscals, especialment la 

regla de la despesa que disminueix la capacitat de les Comunitats 

Autònomes de traslladar la recuperació econòmica a les polítiques 

públiques, i a millorar el sistema finançament de les comunitats 

autònomes, per tal de poder garantir la suficiència financera de les 

polítiques de l’Estat del Benestar.  


