RESOLUCIÓ RELATIVA AL SUPORT DEL PSIB-PSOE AL PROJECTE
DE PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER 2018
Els resultats de les eleccions autonòmiques celebrades el maig de 2015 van
possibilitar un canvi a la majoria política de les Illes Balears que ens va
permetre encapçalar l’actual executiu autonòmic i iniciar una nova etapa que
superés la conflictivitat social generada per l’autoritarisme, la manca de diàleg
i les retallades socials.
D’aquesta manera, l’actual Govern de les Illes Balears ha demostrat durant
aquests dos anys un canvi de tarannà en les formes i en el fons de les seves
polítiques i, un dels exemples més clars d’aquest fet, és la gestió dels
pressuposts de la CAIB, que han estat l’eina per impulsar el gruix dels
compromisos més importants de l’executiu amb la ciutadania de les Illes
Balears.
En aquest sentit, des del PSIB-PSOE valoram molt positivament que el Govern
assumís en l’elaboració i aprovació de les seves primeres comptes una
reforma fiscal centrada en ampliar l’aportació de les rendes més elevades per
avançar en una millor redistribució de la riquesa i afavorir un millor
finançament dels serveis públics.
Igualment, tant els pressuposts de 2016 com els de 2017 han suposat
l’increment més important de recursos per a les polítiques socials (salut,
educació, serveis socials, ocupació i habitatge) i, en aquest sentit, els
pressuposts per 2018 que aprovarà el Govern de les Illes Balears consoliden
aquesta tendència i deixen enrere les retallades i l’austeritat malentesa que es
va aplicar durant l’anterior legislatura.

Els socialistes de les Illes Balears tenim molt clar que front a les dificultats que
han patit les famílies i determinats col·lectius de la nostra Comunitat
Autònoma com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica, la
recuperació de l’Estat del Benestar i dels nostres serveis públics s’havien de
millorar de manera progressiva perquè encara hi ha moltes persones que
requereixen del suport de l’administració per poder sortir endavant i dignificar
la seva situació.
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Així doncs, el pressupost de 2018 serà el més alt de la nostra història recent,
donat que superarà els 5 mil milions d’euros i, per aquesta raó, és
indispensable que aquest increment pressupostari reverteixi sobre el benestar
del conjunt de la ciutadania de les Illes Balears, així com contribuir a un millor
repartiment de la riquesa.
Per això, els socialistes de les Illes Balears, compromesos i defensors de les
polítiques que milloren la distribució de la riquesa, organitzarem una
campanya d’informació sobre les millores de les condicions laborals de la
nostra terra, i les mesures que s’haurien d’adoptar per combatre la
precarietat laboral.
Segons les dades presentades ahir mateix per l’executiu, les partides relatives
a les polítiques socials sumaran 2.833 milions d’euros, pràcticament, un 70%
de la despesa no financera que conté el pressupost pel proper exercici.
Aquestes dades, posen de relleu que, en relació a l’any 2015, quan el
pressupost destinat a polítiques socials fou de 2.308 milions d’euros, les
partides per 2018 s’han incrementat en més de 525 milions d’euros, un 22,8%
entre anys.
A més, el projecte de pressuposts per 2018 preveu importants desgravacions
fiscals en l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques en matèries tan
importants com l’habitatge, l’educació o els serveis socials, així com la
duplicació de la tarifa de l’impost sobre estades turístiques en temporada alta.
Finalment, cal destacar que, malgrat la satisfacció amb la tasca que s’està
portant a terme amb matèria pressupostària i les polítiques que permet
impulsar, el socialistes de les Illes Balears pensam que el Govern de l’Estat
hauria de flexibilitzar les restriccions pressupostàries que imposa a les
comunitats autònomes a través de les regles fiscals i poder disposar,
d’aquesta manera, de tots els ingressos que genera la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Per tot això:
1. El Consell Polític del PSIB-PSOE manifesta el seu suport al projecte de
pressuposts per 2018 que ahir va aprovar el Consell de Govern i que en
breu iniciarà la seva tramitació parlamentària.
2. El Consell Polític del PSIB-PSOE constata l’esforç i el compromís de
l’executiu autonòmic per l’increment pressupostari de les partides
relatives a les polítiques socials per millorar els fonaments del nostre
Estat del Benestar, i a la potenciació i recuperació del Pressupost
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Públic com a instrument per a millorar el repartiment de la riquesa i
incrementar el benestar dels ciutadans.
3. El Consell Polític del PSIB-PSOE posa en valor la política fiscal
progressiva que practica el Govern, com a instrument també important
de redistribució de riquesa, així com l’impost sobre estades turístiques,
una eina de solidaritat entre turistes i residents que millora sense
dubte el nostre entorn natural, social i econòmic.
4. El Consell Polític del PSIB-PSOE l’insta al Govern de l’Estat a
flexibilitzar-les les regles fiscals, especialment la regla de la despesa
que disminueix la capacitat de les CC.AA de traslladar la recuperació
econòmica a les polítiques públiques, i a millorar el finançament de les
comunitats autònomes, per tal de poder garantitzar la suficiència
financera de les polítiques de l’Estat de Benestar.
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