
 

 
 

 
 
ELS PRESSUPOSTS DE LA DESIGUALTAT 

 
L'any 2014 ens trobarem amb els tercers pressuposts del govern del Partit 
Popular del Sr. Bauzá, un president que va anunciar que primer es tenien que 
fer grans esforços -les retallades- i després recolliríem els resultats -el 
creixement. Uns esforços, que durant els darrers anys, han hagut de suportar 
els ciutadans amb la seva pèrdua de drets, de salaris, de feina, de prestacions 
en salut, en educació o en benestar social, i que han creat més desigualtats 
dins la nostra societat. Al mateix temps que la majoria patia, una minoria 
dominant s’anava consolidant. Sota l'excusa de complir l’objectiu de dèficit, el 
PP ha duit a terme una política de confrontació i de retalls, amb efectes 
col·laterals tan greus com anar desmuntant l’estat del benestar. 
 
El pressupost del 2014 és la culminació de l’estratègia del PP cap a una 
societat cada vegada més desigual i més fracturada. Després d’una inexistent 
política de reivindicació davant el govern d’Espanya per millorar el finançament, 
ens trobem a la cua de les inversions estatals als Pressuposts Generals de 
l’Estat pel 2014 (amb la gran mentida del PP de l’esmena de 74M€ per 
depuradores, que no té consignació pressupostària) i no han presentat cap 
proposta d’inversió lligada a la Disposició Transitòria Novena del nostre Estatut 
d’Autonomia, que suposarien 2.800M€ en 7 anys en àmbits com R+D+I, 
transports, ports, carreteres, ferrocarrils, obres hidràuliques, infraestructures 
turístiques i d’altres. 66 euros per càpita invertirà el Govern Rajoy a Balears, 
mentre a la resta d'Espanya inverteix 206€ de mitjana. 
 
Tots sabem que els Pressuposts són la principal eina que té un govern per fer 
política. El Sr. Bauza i el PP han escollit la pitjor sortida possible: presentar uns 
pressuposts que augmenten la fractura social, que eixamplen les desigualtats i 
que, intencionadament, no utilitza per redistribuir riquesa, feina ni per garantir 
els drets i les necessitats de la ciutadania en atenció sanitària, en l’educació o 
en l’atenció a la dependència. Més desigualtats i menys oportunitats per la 
nostra societat, això ens proposa el PP pel 2014. 
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El projecte de Pressuposts de la CAIB pel 2014 preveu una caiguda 
d’ingressos per imposts indirectes propers al 5% (94M€), perquè la recaptació 
via IVA o IRPF cau. Una símptoma de que el consum no augmentarà i que les 
rendes del treball baixaran. Els ingressos via finançament autonòmic només 
suposaran el 68% del total, caient en 42m€. Quan miram els ingressos passius, 
els doblers que ha de demanar el Govern als bancs per funcionar i donar 
servei, veim que pujen un 53% (376M€), arribant a 1.088M€. Recordem que 
l’objectiu de dèficit és l'1% del PIB, uns 266M€. Així doncs ells que parlen tant 
del dolent que és l’endeutament resulta que s’endeutaran per sobre el dèficit, 
en 110M€. 
 
I perquè ho faran? Els pressuposts que el PP presenta com a “expansius” no 
seran, lamentablement, per fer més coses o donar més serveis, sinó per 
transferir doblers als bancs. Analitzem-ho ara.  
 
Els pressuposts pugen un 7.69% per arribar a 3.875M€. Però el primer que 
crida l’atenció és que el 25% del pressuposts es dedica a pagar als bancs. Un 
total de 974M€, dels quals 713 en concepte d’amortitzacions de deute i 261 en 
concepte d’interessos. És important recordar que la xifra de deute reconeguda 
pel Banc d’Espanya, amb el Govern Bauza, ha passat de 4.432M€ a 5.889M€ i 
l’any vinent continuarà augmentant. Ja supera el 22% del nostre PIB i per tant 
les Illes Balears és una de les comunitats autònomes més endeutades. 
 
D’una banda, les inversions reals i les transferències de capital només 
augmenten en 25M€. Dir que haurà un inici d’un procés d’inversions 
productives (en obres hidràuliques i energies renovables) és poc creïble. Poca 
inversió nova es veu en aquests pressuposts.  
 
D’altra, la despesa a l’àmbit de l’estat del benestar és insuficient i irreal. Només 
el 56% d’aquests pressuposts tenen una finalitat de despesa social, com és 
salut, educació i serveis socials. Per exemple, el pressupost d’Educació està 
per sota del de 2012 i no compensarà les retallades produïdes en recursos 
humans, ni els programes, ni les ajudes, ni beques. 
 
En l’àmbit de la Salut, aquests pressuposts certifiquen la insuficiència 
pressupostària de l’any passat – el Govern ha hagut de demanar ampliacions 
de crèdit per pagar nòmines i complements per arribar a final d'any- però no 
restableix els 1.200 treballadors sanitaris acomiadats. Això sí, els pressuposts 
2014 contemplen nous copagaments sanitaris i una forta pujada de la prestació 
sanitària via concerts amb entitats alienes al Servei de Salut. 
 
En Serveis socials, ens trobam que l’atenció a la dependència no té les 
quantitats de despesa reconeguda de l’any 2013 o que la partida de 
prestacions bàsiques per lluitar contra la pobresa i la dependència baixa més 
del 30%. El pressupost del SOIB encara baixa un 0.33% , deixant una despesa 
de 85 € per ciutadà aturat en polítiques actives d'ocupació per tot l'any. Les 
propostes dins els apartats d'economia i competitivitat, en general, són de 
reducció i/o de supressió pressupostària. 
 



 

Els Consells Insulars -que tenen una responsabilitat clau en l'atenció als més 
necessitats- veuen compromès el seu finançament. S’eliminen les bestretes del 
sistema de finançament, es consolida la pèrdua de finançament per no aplicar 
la revisió del IPC i es condiciona el finançament a l’acceptació per part dels 
consells insulars de la nova llei reguladora del sistema de finançament dels 
consells insulars. Una manera de fer xantatge institucional. 
 
Podríem posar més exemples, però tot es pot resumir  en una frase:  l’augment 
del pressupost no el notaran ni els més de 105.000 aturats (segons l’EPA), ni 
les més de 100.000 persones en llistes d’espera sanitàries, ni els 6.000 
dependents sense ajuda, ni els nins sense recursos educatius. 
 
Estam davant uns pressuposts que augmenten la fractura social i que 
eixamplen les desigualtats. Aquesta és la proposta per l’any 2014 que fa el Sr. 
Bauza i el govern del PP als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 
 


