Des del PSIB-PSOE ens vam comprometre a impulsar, a les eleccions
autonòmiques de 2015, un nou Règim Especial de les Illes Balears (REIB) amb
l’objectiu de compensar, d’una vegada per totes, els costs i els desavantatges
competitius generats pel nostre fet insular.
De fet, segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el nou REIB s’hauria
d’haver aprovat durant l’any 2014, però els governs de Mariano Rajoy i José
Ramón Bauzá van mantenir una actitud totalment passiva i només van
prendre la iniciativa a les portes de la celebració dels comicis de 2015.
En aquest sentit, Rajoy i Bauzá van pactar un REB electoralista i totalment
insuficient, sense cap tipus de consens i al marge de les necessitats reals de la
nostra Comunitat Autònoma en relació als efectes de la insularitat.
En canvi, l’actual Executiu autonòmic es va posar a treballar des del primer dia
en l’elaboració d’una proposta que recollís mesures per compensar els costs
de la insularitat assentada sobre quatre pilars:
1. Mesures relatives al transport aeri i marítim.
2. Mesures compensatòries de la insularitat dirigides a determinats
sectors productius.
3. Mesures fiscals i incentius a la producció.
4. Establiment del Fons Insular de les Illes Balears.
Igualment, cal destacar el consens polític i social que ha conduit a l’elaboració
de la proposta del nou REIB per part de l’Executiu autonòmic i el lideratge de
la “Plataforma per la reforma del sistema de finançament”, impulsada pel
Cercle d’Economia de Mallorca, i que compta amb l’adhesió de més d’una
setantena d’entitats, que han participat amb les seves propostes i
suggeriments.

Finalment, és important destacar que l’Executiu autonòmic ha estat capaç
d’obrir un espai de negociació amb l’Estat per intentar arribar a un acord que
permeti aprovar un nou Règim Especial que respongui amb mesures concretes
als efectes generats pel nostre fet insular. La voluntat del Govern al llarg de la
negociació que s’ha portat a terme fins ara, és mantenir-se ferm en la defensa
d’un vertader Règim Especial de les Illes Balears.
Així doncs, l’Executiu autonòmic ha aconseguit el compromís del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública per pactar una reforma del REIB durant el primer
trimestre de 2018 en el marc de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre
l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, el Consell Polític del PSIB-PSOE:
1. Manifesta el seu suport al Govern de les Illes Balears i l’insta a que sigui
ferm en la negociació amb el Govern de l’Estat.
2. Insta al Govern de l’Estat a complir amb el termini establert per pactar
un vertader REIB que compensi, per fi, els costs generats per la
insularitat i a no demorar més enllà de la data anunciada el pacte entre
ambdues administracions.
3. Insta a la resta de forces polítiques a mantenir el consens entorn a la
proposta de nou REIB, a donar suport al Govern durant el període en
què es perllongui la negociació i a no convertir el REIB en una qüestió
partidista.

