
 
 
 
 
 
 

 

El passat mes de Juny es va donar pas a un nou horitzó polític a les Corts 

Generals que ens ha de permetre continuar amb el canvi iniciat l’any 2015 a les 

Illes Balears. Per primer cop en la història democràtica del país, una moció de 

censura contra un President del Govern prosperava. Pedro Sánchez es 

convertia així en el tercer president socialista. 

Aquesta nova etapa, malgrat les dificultats i  els grans  esforços d’acords  

parlamentaris que suposarà,  ja deixa entreveure algunes millores que fins 

aleshores, amb el Govern del Partit Popular, eren impensables. L’inici del 

desbloqueig de la situació amb Catalunya, la voluntat de reactivar totes les 

mesures bloquejades per l’anterior executiu, la millora del diàleg amb totes les 

forces polítiques presents a l’hemicicle i la fi d’un període caracteritzat per 

governar a cop de decret.  

Pedro Sánchez, va comparèixer al Congrés el 17 de Juliol en Sessió Plenària per 

tal d’informar a tots els representants sobre l’Agenda del Canvi que pretén 

impulsar. Alguns dels punts més destacats d’aquesta compareixença són: 

 

• Consolidació del creixement econòmic i creació de llocs de treball dignes. 

• Avançar  en la igualtat i la cohesió social. 

• Regeneració democràtica i reforç de la cohesió territorial 

• Augment de la participació en la construcció de la Unió Europea, així com 

del paper d’Espanya en el món. 

• Aposta clara per la transició ecològica. 

• Fiscalitat més justa. 

• Flexibilitat en el dèficit. 

• Modificació de la regla de despesa. 

 



 
 
 
 
 
 

Des del PSIB-PSOE volem donar suport als nostres companys i companyes en 

l’acompliment d’aquest full de ruta, que alhora conflueix amb els nostres Acords 

pel Canvi i que de ben segur significarà una ajuda inestimable per a portar-los 

a terme amb èxit. 

 N’és un exemple l’entrada en vigor del descompte aeri i marítim, entre les illes 

i la península,  per als nostres residents que es situa en el 75%, així com 

l’aprovació de la protecció del Corredor de Cetacis i la conseqüent prohibició de 

realitzar prospeccions d’hidrocarburs en el seu límits.  

En aquest sentit el nou Govern de l’Estat a més de significar una aposta clara 

per més democràcia i per més igualtat i un canvi de tarannà que, mitjançant el 

diàleg,  farà possible donar més joc a la política, és també una esperança  per 

iniciar la resolució de problemes que afecten a les illes en matèria de inversions, 

de insularitat i de finançament. 

El nou Govern de l’Estat, atès el camí fet fins ara i els objectius que s’ha fitxat 

significa un reforç clar en un caramull de polítiques que són  prioritàries  pel  

Govern de les Illes Balears, en aquest sentit compartim:  

• Governs feministes, compromesos amb la igualtat de gènere i que 

incorporen la perspectiva de gènere en la presa de decisions. 

 

• La recuperació de la universalitat en el Sistema Nacional de Salut és un 

dels primers compromisos que han adquirit els dos governs socialistes, 

per tal de retornar el dret a la sanitat a totes les persones que resideixen 

al país, independentment de la situació en què es trobin. A les Illes 

Balears ja va ser recuperat l’any 2015. 

 

• El creixement econòmic basat en la recuperació de drets laborals. Les 

Illes Balears és la Comunitat Autònoma amb el creixement més elevat de 

tot l’Estat. Aixi mateix, mentre que el President Sánchez ha presentat 

diversos plans per combatre l’explotació laboral i la creació de treball 

juvenil. Tot això passa per recuperar les polítiques actives de treball, 

actuacions que ambdós governs consideren cabdals. 



 
 
 
 
 
 

• El rescat de la ciutadania com a eix fonamental després d’uns anys de 

retallades de la dreta, reactivant mesures socials i retornant en els drets 

que es van suprimir.  

 

Algunes d’aquestes mesures que situen el ciutadà en el centre de les 

nostres polítiques són:  la creació d’una Renda Bàsica, política 

d’habitatge,  evitar desnonaments.  

 

• Impuls a la Llei de Dependència mitjançant la recuperació de les 

cotitzacions de les cuidadores no professionals que vàrem aprovar els i 

les socialistes per ajudar a les famílies amb persones dependents. 

 

• Persecució d’una  fiscalitat justa. Els objectius del nou Govern de crear 

fiscalitat verda i d’augmentar la imposició a les rendes més altes està en 

consonància amb els esforços fets a les Illes amb l’Impost turístic. 

 

• La ferma aposta per l’Educació pública, gratuïta i de qualitat, apostant 

per la formació mitjançant valors ètics i cívics que facilitin la convivència 

entre la ciutadania del futur. Apostem per l’equitat del sistema públic 

d’educació com a motor de cohesió de la societat. 

 

• L’aposta per la transició ecològica. Que ens ha  de permetre avançar en 

la lluita contra el canvi climàtic iniciada a les illes, realitzant una transició 

energètica que elimini el carbó i aposti clarament per les energies més 

netes i renovables, així com per la declaració de la mar Mediterrània con 

a zona lliure de prospeccions. 

 

• La recuperació de la Memòria Històrica. Ambdós governs socialistes 

treballen en aquest objectiu.  

 

A les Illes Balears, durant el present any es porten a terme l’exhumació 

d’un total de 10 fosses comunes, mentre que des de les Corts Generals 



 
 
 
 
 
 

les actuacions van encaminades a il·legalitzar la Fundació Francisco 

Franco, a més d’exhumar el cos del cabdill de ‘El Valle de los Caídos’.  

La voluntat del nou executiu estatal de modificar la Llei de Memòria 

Històrica reforçaria les nostres lleis de fosses i de memòria democràtica. 

 

• Modificació de l’orientació de la política d’immigració i el compromís amb 

l’acollida de refugiats que es va visualitzar amb l’ordre de  recepció del 

Vaixell Aquarius, amb més de 600 immigrants, que autoritzà Pedro 

Sánchez i a la qual s’hi va sumar la Presidenta Francina Armengol, oferint 

places d’acollida per aquestes persones sota el lema: ‘Balears és una 

terra solidària i compromesa’. 

 

• Reformar del sistema de finançament: avançar cap a una reforma del 

sistema de finançament que doni suficiència financera i més autonomia 

financera a la comunitat autònoma.  

 
• Obtenir un nou règim especial a les Illes Balears, com a veritable 

instrument per compensar la insularitat de les Illes Balears, per una 

vegada per totes.  

 

• I entre, molts d’altres temes, la millora del funcionament del Sistema 

Territorial, encara que per això, en algunes qüestions es necessiten 

acords parlamentaris amplis, que en aquets moments no existeixen. 

 

Per tot això, el Consell Polític del PSIB-PSOE reforça el seu compromís 

amb les polítiques del canvi que els i les socialistes estam fent possible a 

les Illes Balears i ara també al Govern d’Espanya.  

 

 

Palma, 21 de juliol de 2018 


