PROPOSTA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2020 DEL
PLE DE LA CORPORACIÓ LOCAL, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’UNIÓ
INDEPENDENTS D’ARTÀ I PI PROPOSTA PER LES ILLES PER INSTAR EL GOVERN
DE L’ESTAT ESPANYOL A MILLORAR EL FINANÇAMENT DE LES ILLES BALEARS
Exposició de motius
De manera sistemàtica i estructural, l’estat espanyol discrimina i maltracta any rere any les
Illes Balears a través de l’aprovació dels pressupostos. Enguany, un any especialment difícil
per les Illes, no ha estat diferent: seguim a la cua en inversions. Penosament, no ens ve de
nou: ja hem vist l'incompliment de convenis com el de carreteres o el ferroviari i com han
ignorat el REB (Règim Especial Balear), indiferentment del partit polític que ha estat al
govern.
Especialment greu és que, enguany que el govern central s’havia compromès políticament
amb les Illes Balears a pressupostar el REB, no ho hagi complert.
És per això que com a grup municipal d’Unió Independents d’Artà demanam al ple de
l’Ajuntament d’Artà que aprovi els següents acords:
1. L’Ajuntament d’Artà rebutja el Projecte de Pressuposts Generals de l'Estat per a
l'any 2021, ja que les Balears queden a la coa d'inversió estatal, especialment
enguany que les Illes han estat el territori més afectat per la Covid en quan a pèrdua
de llocs de feina i caiguda del PIB.
2. L’Ajuntament d’Artà denuncia que l’Estat no hagi complit amb el compromís polític
de desenvolupar el REB en el 2021 i la seva no inclusió als PGE. Un Règim Especial
regulat al Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer.
3. L’Ajuntament d’Artà denuncia l’infrafinançament històric que hem patit i patim les
Illes Balears i exigeix al Govern de l’Estat que modifiqui el sistema de finançament
actual, tal i com s’havia compromès.
4. L’Ajuntament d’Artà insta el Congrés i el Senat a modificar els Pressuposts Generals
de l'Estat per a l'any 2021, per dotar-los d'una previsió d'inversió per a les Illes
Balears que com a mínim estigui a la mitjana estatal en el marc del Règim especial
aprovat pel Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer.
5. L’Ajuntament d’Artà insta el Congrés i el Senat a disposar una partida d’inversions
per millorar la xarxa hidràulica, ferrioviaria, entre d’altres inversions dels municipis de
les Illes Balears.

