
Assumpte: moció d’urgència per un finançament autonòmic digne

El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de____________________________ 
presenta a la consideració del Ple, la següent:

M O C I Ó

Les Illes Balears tenen un dèficit de finançament inacceptable, des dels inicis de l’autogovern, que 
repercuteix molt negativament en la qualitat dels serveis públics: sanitat, educació, transport públic, 
serveis socials... i amb la competitivitat de la nostra activitat econòmica. Som els qui més doblers 
aportam a l’Estat, i els qui tenim els serveis públics més deficients. 

En aquests moments s’està negociant el nou model de finançament, que ha de substituir l’aprovat 
pel Govern Aznar l’any 2001 i que ha mantingut talment el President Rodríguez Zapatero: és l’ocasió 
de capgirar aquesta situació intolerable.

És un escàndol (sense parió a tota Europa), que la diferència entre allò que aportam a l’Estat i allò 
que  en  rebem superi  el  10% del  PIB  (fins  a  un  14%-15% segons  el  mètode  de càlcul)  o  que el 
finançament autonòmic  per càpita  sigui  a les  Illes  Balears més de 20 punts  inferior  a  la mitjana 
estatal.

A  més,  amb el  nou model,  l’Estat  ha  d’assumir  que  les  competències  que  nodreixen  l’Estat  del 
Benestar són exercides bàsicament per les Comunitats Autònomes, i per tant se’ls ha de garantir 
prou recursos per cobrir aquesta funció essencial.

Per tot això, el Ple de l’ajuntament d’_______________________ adopta els següents

A C O R D S

Primer.- Exigir al Govern de l’Estat que el nou finançament situï les Illes Balears, com a mínim, en la 
mitjana de la despesa per càpita i permeti dur a terme dignament els serveis públics autonòmics. 

Segon.- Instar el Govern de les Illes Balears i als diputats i senadors illencs a les Corts Generals que no 
admetin un sistema que no faci justícia a les Illes Balears.
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