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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA 
AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM 
Més per Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció. 
 
 
ASSUMPTE:  PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT 
 
 
Atès que el Consell de Ministres del passat 27 de setembre va aprovar el projecte de 
Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014. Un projecte de Llei profundament 
injust amb les Illes Balears, tal i com han reconegut fins i tot als dirigents del PP, ja 
que ens situa a la coa de l’Estat en termes d’inversions (66 euros/habitant/any front als 
més de 200 de la mitjana espanyola), després d’haver patit ja una retallada de més 
d’un 45% en els PGE de l’any passat. 
 
Atès que a aquest fet es suma un sistema de finançament autonòmic que cada dia 
implica un greuge més gran pel que fa als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears en 
relació als de la resta de l’Estat, amb repercussions concretes: per posar només un 
exemple, mentre Euskadi, que gestiona els seus propis imposts, destina més de 1.200 
euros per habitant a educació, o la mitjana espanyola es situa per damunt dels 900 
euros, a les nostres Illes només s’hi poden destinar 800.  
 
Atès que un cop més, el projecte de PGE 2014 no sols no compleix amb allò signat als 
convenis subscrits entre el govern central i la CAIB, sinó que nega les inversions 
estatutàries, que són d’obligatori compliment d’acord amb allò establert al nostre 
Estatut d’Autonomia, que té rang de Llei orgànica.  De fet, a les Illes Balears a  la 
retallada dels PGE s'ha de sumar a una situació de partida que ja era dramàtica. 
Balears ha estat la comunitat autònoma de tot l'Estat que menys inversions per càpita 
ha rebut durant la darrera dècada. En els últims deu anys han arribat 1.786 euros per 
habitant, quan la mitjana espanyola ha estat de més del doble, 4.628 euros per càpita. 
 
Atès que  els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears rebem un tracte injust i 
discriminatori per part de les principals institucions de l’Estat espanyol. Un tracte que 
en l’actual situació de crisi agreuja la situació de pobresa i els desequilibris que ja 
pateix la nostra societat. De poc serveix lamentar-se com fan els nostres governants , 
si no fan el que està a les seves mans per evitar i denunciar aquesta situació 
insostenible.  
 
Atès que des de fa molts anys el  PSM-Més per Menorca explica  les conseqüències 
pels ciutadans i ciutadanes dels resultats d'aquest sistema de finançament i de 
l'elevadíssim dèficit continuat de la balança fiscal.  Dèficit de la balança fiscal que s’ha 
traduït en un elevat dèficit social que es reflexa amb  menor despesa per càpita en 
sanitat, en transport, en justícia, en educació, ratis més alts de metges per pacient, 
educadors per alumne, menor inversió per càpita, etc... 



PSM MÉS PER MENORCA 
Assamblea Municipal de Candidatura 

de Ciutadella de Menorca 
C/ Captius de Constantinobla, 53 baixos 

07760 – Ciutadella de Menorca 
Telèfon i Fax: 971.38 19 50 

www.psm-menorca.org 
menorca@psm-menorca.cat  

GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM MÉS PER MENORCA 

 
Atès que els ciutadans de les illes Balears han pagat, en els darrers 17 anys, més de 
57.000.000 milions d'euros a l'Estat en concepte d'imposts que no han tornat ni en 
inversions, ni en serveis, ni en benestar. En aquest darrers anys, i a l’espera de la 
publicació de les Balances Fiscals anunciada pel ministre Montoro,  el dèficit fiscal s’ha 
situat al voltant del 19% del PIB i representa entorn dels 3.500€ anuals  per menorquí.   
 
Atès que des del PSM-Més per Menorca no volem un tracte millor ni pitjor, i mai hem 
negat la idoneïtat d’uns sistemes d’ anivellament i solidaritat interterritorial, però ens 
neguem a acceptar que aquest sistema, tal i com passa avui, faci que comunitats i 
ciutadans que fan un esforç fiscal major  acabin rebent de manera continuada serveis 
inferiors als de la mitjana estatal.  
 
 
Per tot això, el grup municipal del PSM  proposam: 
 

- Instar al Govern de l’Estat a retirar el projecte de Llei de PGE  2014. 
 
- Instar al Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern central 

un nou sistema de finançament que permeti avançar en termes de 
sobirania fiscal, basat en concert econòmic solidari, així com una nova 
Llei de Règim Especial que compensi els sobrecostos derivats de la 
nostra condició insular i interinsular. 

 
- Que l’Ajuntament de Ciutadella suggereix als diputats, diputades, 

senadors i senadores del PP i el PSOE elegits per la circumscripció de 
les Illes Balears a esmenar el projecte de PGE 2014 tot situant-nos 
com a mínim en la mitjana pel que fa a les inversions 
territorialitzades, i a votar en contra d’aquesta Llei si això no es 
compleix. 
 

 
 
 
Joana Gomila Lluch 
Portaveu del grup municipal PSM - Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella  
 
 
 

Ciutadella de Menorca,  20 d’octubre de 2013 
 


