
MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES COERCITIVES DEL MINISTERI D’HISENDA I A 
FAVOR D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT

Gabriel Frontera Borrueco, com a regidor del grup municipal MÉS per Inca presenta per la
seva aprovació per part d'aquest plenari la següent:

MOCIÓ

Segons les dades anunciades pel Ministeri d’Hisenda el 31 de març, el dèficit públic del
conjunt de les administracions públiques per 2015 ha estat del 5,16% del Producte Interior
Brut, superant l’objectiu del 4,2% compromès amb Brussel·les.

En  la  descomposició  d’aquest  dèficit,  un  3,92%  correspon  a  l’Estat  (un  2,68%  de
l’Administració  General  i  un  1,26% del  Fons de la  Seguretat  Social),  un  1,66% a les
Comunitats Autònomes (tot i que Balears, amb un 1,51%, ha estat per davall la mitjana) i
les entitats locals presentaren un superàvit del 0,44%.

Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal, estableix
els límits de dèficit de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat els marges
més importants, deixant límits inassumibles per a les Comunitats Autònomes (3,5% per
l’Estat, 0,7% per les Comunitats a 2015), que són qui gestionen serveis públics bàsics
com la Sanitat, l’Educació i els Serveis Socials.

A pesar d’aquesta distribució, on quedà palès que la part més important del dèficit generat
depèn  de  l’Estat,  el  Ministre  Montoro  ha  culpabilitzat  les  Comunitats  Autònomes  del
desviament, i ha anunciat mesures contra elles, com l’exigència de plans de retallades o
la retenció dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica.

Aquest fet és especialment greu a una comunitat com la nostra discriminada fiscalment. El
Parlament  de  les  Illes  Balears  s'ha  manifestat  reiterades  vegades  a  favor  de  revisar
l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes. A la sessió plenària del 9
de febrer de 2016 es va aprovar, entre d’altres, el següent acord per unanimitat:

«El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears per
seguir reivindicant una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que
modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i
perjudicial  per  a  les Illes Balears.  El  nou sistema hauria  d'implicar,  entre altres
millores, la descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la despesa
per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.»

En aquella mateixa proposició es constatava que segons el Sistema de Comptes Públics
Territorialitzats publicat el juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda reconeix que a Balears es
recapten anualment 1.330 milions d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser un
càlcul realitzat amb una metodologia que perjudica les Illes Balears.



És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli, i aporten,
només enguany, 780 milions d’euros als Fons de garantia i de suficiència, rebin amenaces
per  part  del  ministre  d’hisenda  en  funcions  de  retenció  de  pagaments  del  Fons  de
Liquiditat Autonòmica, per haver superat amb uns 220 milions d’euros el límit de dèficit
imposat per l’Estat.

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció del següents

ACORDS

1. L’Ajuntament d'Inca rebutja l’adopció de qualsevol mesura coercitiva per part del
Ministeri  d’Hisenda i  Administracions Públiques contra la  Comunitat  de  les Illes
Balears per l’incompliment del límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol. 

2. L’Ajuntament  d'Inca s’adhereix  a  l'acord  del  Parlament  de les Illes  Balears que
reitera la necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats autònomes,
que modifiqui l’actual finançament que, tot i  suposar una millora, s’ha demostrat
injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria d'implicar,  entre
altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la
despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.

 

Inca, 25 d'abril de 2016
El regidor de MÉS per Inca
Gabriel Frontera Borrueco


