
El grup municipal de MÉS a l’Ajuntament d'Algaida presenta a la consideració del
Ple la següent MOCIÓ relativa a

L'adhesió de l'Ajuntament d'Algaida  a la Plataforma per un bon finançament
per a les Illes Balears

                                            EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  passat  14  de  febrer  es  va  presentar  davant  els  mitjans  de  comunicació  la
Plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un
ample  ventall  d'entitats  cíviques,  socials,  culturals  i  polítiques,  amb  l'objectiu
d’acabar amb l'injust finançament que han patit històricament les nostres illes per part
del Govern central.

Es  tracta  d'un moviment  transversal  que a  dia  d'avui  reuneix  entitats  com UGT,
CCOO,  STEI,  OCB,  USO,  PIMEM,  Unió  de  Pagesos,  FAPA  Mallorca  o  les
Fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d'altres. L'objectiu no és altre
que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta terra respecte dels
de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en un
dèficit fiscal d’entre el 5 i el 14% del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte
injust que es tradueix, per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública
en Sanitat de 1.275 € per habitant davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si
parlam d'Educació, la mitjana espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 831€.

Com bé varen exposar  els  representants de la  Plataforma a l'acte  de presentació
celebrat a Inca, aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en
conseqüència, les condicions de vida de la gent. 

Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament
són els ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als ciutadans amb una
dramàtica limitació dels recursos disponibles. A la situació general de discriminació
que viuen les Illes Balears en el cas dels ajuntaments s'hi ha d'afegir la llei que regula
la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar bona part del romanent de tresoreria
a amortitzar deute bancari en detriment dels serveis essencials. 

Fins i tot als ajuntaments sanejats –la majoria a les Illes Balears- se’ls impedeix posar
a disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a
dipositar  als  bancs  part  o  tot  el  superàvit  municipal.  Aquesta  mesura,  a  més  de



suposar un atac a l’autonomia local,  causa situacions esperpèntiques. Així,  just  a
Mallorca els consistoris tenen 357 milions d’euro als bancs, però no els poden gastar
en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens trobam amb casos com el
d’Alcúdia,  amb 56 miliones d’euros,  però també Calvià i  Manacor (30 milions),
Pollença,  Andratx  i  Llucmajor  (20  milions),  Marratxí  (18  milions),  Palma  (16
milions), Santa Margalida (12 milions)… 

La  Plataforma  per  un  bon  finançament  ja  ha  manifestat  que  la  derogació  o
modificació d'aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per
aquest motiu convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s'hi.

Després de molts d'anys de reivindicacions, la Plataforma per un bon finançament és
l'eina que com a societat necessitam per reivindicar un finançament just per a les
nostres illes i uns serveis públics de qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si
entitats,  associacions  i  institucions  s'uneixen  per aconseguir-ho,  mitjançant  un
moviment transversal i reivindicatiu.
 

Proposta d'acord 

1. Aprovar  l'adhesió  de  l'Ajuntament  d'Algaida  a  la  Plataforma  per  un  bon
finançament per a les Illes Balears.

2. Fer arribar aquest acord als responsables de la Plataforma a fi de que inscriguin
l'Ajuntament d'Algaida com a membre adherit.


