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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
12 de novembre del 2019

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Autor/a de la iniciativa : Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: Sense concretar
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2019/GLEX-0001, núm. RGE 7788/2019, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
Regulació : Article 125.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Totalidad
Títol de la iniciativa :
Enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAIB
para el 2020.
Contingut de la iniciativa :
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, tras analizar el contenido del Proyecto de la Ley de
Presupuestos Generales de la CAIB para el 2020, presenta esta ENMIENDA A LA TOTALIDAD
DE DEVOLUCIÓN, a tenor de los motivos siguientes:
- Las irreales estimaciones de los ingresos no se ajustan a la evidente situación de desaceleración
de la economía, la más evidente ralentización del crecimiento del empleo que supondrá un claro
descenso en el consumo.
- Los recortes en las partidas estratégicas y prioritarias en infraestructuras, e inversión en
Educación, Tratamiento de Aguas y Sanemiento.
- El inadmisible aumento del gasto corriente, en los capítulos correspondientes a los altos cargos,
personal eventual y arquitectura institucional.
- La excesiva dependencia de los presupuestos a lo recaudado mediante el ITS.
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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
8 de novembre del 2019

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Jaume FONT I BARCELÓ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: Sense concretar
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2019/GLEX-0001, núm. RGE 7788/2019, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
Regulació : Article 125.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Totalitat
Títol de la iniciativa :
Esmena a la totalitat de devolució presentada al Projecte de Llei de Pressuposts Generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
Contingut de la iniciativa :
El Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l'exercici 2020 no dona resposta a les necessitats reals dels ciutadans de les Illes Balears i
no afronta els grans reptes de l’any 2020: l’alentiment econòmic, el
Brexit i la incertesa relativa a
la demanda turística. Més concretament:
•
•

•

•

•

Elsingressos pressupostats incrementen a través de préstecs i d’un major deute i no
mitjançant una millora del sistema de finançament autonòmic.
Mantén- seguint la línia dels Pressuposts aprovats la passada legislatura- unapressió
fiscal massa elevada que deixa intacte l’Impost sobre Successions i Donacions i no
rebaixa el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que
afecta especialment les rendes mitjanes i baixes. A més, s'augmenta el tipus general
impositiu de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), que passa de l’1,2% a
l’1,5%.
La naturalesa de l’
Impost de Turisme Sostenible (ITS) s'ha pervertit, utilitzant part
dels doblers recaptats amb aquest impost a despesa corrent i no prioritàriament a
projectes de caràcter mediambiental. A més, no s’ha rebaixat a la meitat, sinó que
continua doblat respecte als imports inicials.
Manca una aposta decidida per ladiversificació del model econòmic i productiu de
les Illes Balears, el qual és excessivament dependent del sector turístic. Les inversions
en els sectors agrari, industrial i d’innovació no són suficients, com tampoc ho és
l’esforç pressupostari destinat a dinamitzar la petita i mitjana empresa.
Lesinversions dels Pressuposts Generals de la Comunitat s'han retallat en un total de
30 milions d'euros: els 461 milions d'euros del 2019 es redueixen a 428,3 milions
d’euros per a l'any 2020.
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Falta una política balear potent envers la reconversió de zones turístiques
madures.
•
No inclou una millora substantiva per a les infraestructures en matèria de sanitat,
transport i/o medi ambient. Especialment insuficient és la inversió global en la
qualitat de les aigües, tan depurades com les de subministrament per al consum
humà. En aquest sentit, el Projecte de Llei de Pressuposts Generals presenta
una reducció de 13 milions d'euros pel que fa a Abacua, responsable de les
infraestructures hidràuliques, que passa de 100 a 87 milions d'euros.
•
Els recursos pressupostats no garanteixen ni la urgent neteja ni el correcte
manteniment dels torrents de la Comunitat.
•
No resol la important problemàtica del difícil accés a l'habitatge ni les necessitats
concretes de les Illes Balears en termes d’habitatge de protecció oficial (HPO).
•
No és igualada la mitjana estatal d'inversió en investigació i la disminució en 14
milions d'euros del pressupost de l'Ibisec, responsable de les infraestructures
educatives- que passa de 44 a 30 milions d'euros- dificulta l'assoliment d'una
educació de qualitat.
•
Manca un major suport al paper clau de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears (EPRTVIB), el qual sofreix una important retallada de 10 milions d'euros,
una quarta part menys dels seus comptes.
El Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears no incorpora un Pla d'Eficiència a l'Administració autonòmica, que permetria
dur a terme polítiques efectives d'estalvi de fons públics.

Jaume FONT I BARCELÓ
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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
15 de novembre del 2019

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Gabriel COMPANY I BAUZÁ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2019/GLEX-0001, núm. RGE 7788/2019, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
Regulació : Article 125.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : totalitat
Títol de la iniciativa :
Esmena a la totalitat de devolució al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al
2020.
Contingut de la iniciativa :
El Grup Parlamentari Popular, mitjançant el present escrit presenta la següent Esmena a la
Totalitat de Devolució al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al 2020
pels següents motius:
1.- El Govern preveu un creixement del PIB del 2,1%. Cap organisme o entitat dona suport a
aquesta xifra que es considera impossible. AIREF preveu un 1,6% de creixement PIB per al 2020
a Balears, BBVA RESEARCH un 1,2% per a Balears i l'AIREF va publicar la dada de creixement
del PIB del tercer trimestre de 2019 que, per a Balears, era només de l’1,7% interanual i en el
darrer trimestre, en un trimestre, el PIB de Balears només va créixer un 0,2%, situant-nos a la cua
de totes les CC.AA d’Espanya.
2.- Hem passat de crear 20.000 llocs de feina anuals i treure 15.000 persones, anualment, de
l’atur a l’any 2015, a destruir, a dia d’avui, ocupació amb 1.900 llocs de feina anualment i a enviar
7.300 persones a l’atur (segons dades Enquesta de Població Activa EPA del tercer trimestre de
2019). La CAIB ha passat de ingressar una mitjana de 250 milions d’Euros més cada any a veure
reduïts els ingressos tributaris a dia d’avui. Per tant la previsió d'ingressos que preveu el Projecte
de Llei de pressuposts no s'ajusta a la realitat. Els ingressos dels Pressuposts 2020 es troben
“inflats” en 360 milions d’Euros:
•
•
•

80 milions d’Euros a l’Impost de Transmissions Patrimonials.
160 milions d’Euros en forma de convenis amb l’Estat que no arribaran mai a les Illes
Balears.
120 milions d’Euros de bestretes a compte del sistema de finançament
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3.- Donat el forat de 360 milions, no es podrà pagar el sostre de despesa i, per tant, el retall de 50
milions d'Euros al sostre de despesa esdevé insuficient. El Govern haurà de retallar quanties
addicionals, bloquejant el pressupost del 2020 i tancant-lo molt abans, com ja ha succeït amb el
pressupost de 2019.

4.- El Govern carrega tota la retallada a les inversions, hipoteca la política d’infraestructures, la
competitivitat econòmica i el benestar futur dels ciutadans. Les inversions directes cauen un 9%
(18 milions d’Euros). I les Transferències de Capital (que també es transformen en inversions)
cauen un 7% (28 milions d’Euros).
5.- Els recursos de l’Ecotaxa s’han de destinar, exclusivament, a les matèries de turisme i medi
ambient, i més concretament, a plans d’embelliment i reconversió de zones turístiques i plans
d’infraestructures en sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals. Resulta inconcebible
que s’utilitzin els recursos de l’ecotaxa per pagar 19 milions d’Euros per ampliar el Metro fins al
Parc Bit, construir habitatges de protecció oficial o infraestructures educatives, que només forçant
les suposades finalitats de l’ecotaxa poden tenir encaix. A més, es destinen 15,7 milions d'Euros
de l'ecotaxa a despesa corrent.
6.- No inclou cap quantia en concepte de convenis, ni ferroviari, ni en materia de sanejament i
depuració d'aigües, ni en matèria de Règim Especial de les Illes Balears (REB), la qual cosa
evidencia les nul·les negociacions i la poca influència del Govern de les Illes Balears davant el
Govern de l'Estat.

Gabriel COMPANY I BAUZÁ
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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
11 de novembre del 2019

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Autor/a de la iniciativa : Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: Sense concretar
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2019/GLEX-0001, núm. RGE 7788/2019, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
Regulació : Article 125.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Totalidad
Títol de la iniciativa :
Enmienda a la totalidad de devolución al projecto de ley de presupuestos generales de la CAIB
para el año 2020
Contingut de la iniciativa :
Enmienda a la totalidad de devolución al projecto de ley de presupuestos generales de la CAIB
para el año 2020
El Grupo Parlamentario VOx-Actua Baleares presenta una enmienda a la totalidad a los
Presupuestos de la CAIB para el año 2020 por los siguientes motivos:
•

•

•

Los presupuestos contemplan unas partidas de ingresos hinchadas. Aparte de prever
una recaudación vía impuestos poco creíble, se incluye un aumento de la financiación
autonómica que más que una realidad es un deseo teniendo en cuenta la inestabilidad
del gobierno del estado, y el escenario de desaceleración en que vivimos. Por otra
parte, incomprensiblemente, se sigue presupuestando la partida de 120 millones de
euros del convenio de carreteras a sabiendas que no va a venir. Ya no vino en los
presupuestos de los años anteriores, que también se presupuestó y no vendrá tampoco
en 2020.
Son unos presupuestos imprudentes pues ante unos gastos que son seguros y más
conociendo las ansias gastadoras de quienes gobiernan, se contraponen unos ingresos
improbables y alguno, como los 120 millones del convenio de carreteras, que se sabe
perfectamente que no llegará, por lo que estamos ante un escenario de presupuestos
desequilibrados que, con total seguridad, van a acabar con un déficit cercano a los 400
millones de euros.
Son unos presupuestos que no atajan el mayor de los problemas que tiene la
comunidad autónoma: el excesivo endeudamiento. No afrontan en serio el
adelgazamiento de la administración y la amortización de manera sustancial de la
deuda.
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Los presupuestos no tienen prevista ninguna reducción de la presión fiscal, más bien lo
contrario, pues incrementa el Impuesto sobre Actos jurídicos documentados, que afecta
fundamentalmente a las hipotecas y, por tanto, supone un nuevo escollo para el acceso
a la vivienda. I no afronta una reforma fiscal que incentive a los autónomos y a las
pequeñas empresas, en un entorno de desaceleración, a seguir creando riqueza y
empleo.
No persiguen estos presupuestos tampoco la reducción o eliminación de los llamados
chiringuitos políticos, más bien lo contrario, pues se siguen alimentando con
importantes fondos públicos para único beneficio de amigos y familiares de los actuales
gobernantes y gentes próximas a sus partidos.
Estos presupuestos continúan en la línea de destinar ingentes cantidades de dinero a
política lingüística, a feminismo, a memoria histórica, políticas de igualdad, que más
bien son políticas de desigualdad, y demás parafernalia de la izquierda, que es
perfectamente suprimible y se podría dedicar a mejoras en sanidad y educación, en un
momento en que, precisamente, estos presupuestos reducen la inversión en
educación.
Los presupuestos contemplan además un incremento del 16,5% en las partidas de
altos cargos y asesores, lo que ilustra las prioridades de un Govern más preocupado
por colocar a los suyos que en defender los intereses de los ciudadanos

Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
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