
ESMENES PRESENTADES PARTIT POPULAR D'EIVISSA ALS PRESSUPOSTOS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 2023

REFORMA FISCAL (REBAIXA D'IMPOSTOS)
IRPF
Reducció de la tarifa de l'IRPF
Increment en un 10% del mínim pesonal i familiar (reducció de la tributació per ascendents i persones +65anys) 
Deducció per arrendament d'habitatge habitual
Deducció per arrendadors
Deducció per despeses de llibres de text
Deduccío despeses fills 0-3 anys
Deducció per persones amb discapacitat o persones a càrrec amb aquesta condició
Deducció per despeses a centres de dia, residències o contractació de persones per cures
Deducció per naixement o adopció
IMPOST TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
Eliminació d' ITP per compra primer habitatge habitual per menors de 30 anys i persones amb discapacitat
Reducció d' ITP en un 50% per compra primer habitatge menors de 35 anys i families nombroses o monoparentals
Reducció en un 33% impost sobre actes jurídics per compra d'habitatge habituals
Reducció en un 66% AJD per compra habitatge habitual joves -35anys, persones discapacitat i famílies nombroses
Reducció en un 66% AJD préstecs hipotecaris per compra habitatge habitual joves -35anys, per. Discapacitat, fam. nombroses
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
Eliminació de l'impost sobre les herències entre pares i fills, nets, cònjuge i ascendents (inclou herències en vida)
Reducció en un 50% de l'impost sobre les herències per germans i nebots

MESURES EN MATÈRIA DE PERSONAL (ESPECIALMENT SANITAT)
Congelació dels sous dels alts càrrecs i assessors del Govern de les Illes Balears
Increment del plus d'insularitat (equiparació amb canàries)
Desbloqueig de la carrera professional
Creació del plus de fidelització per a les illles que no el tenen i increment per Formentera
Regulació d'un nou complement per llocs de dificil cobertura

IMPORT ANUALITAT 2023
COL.LABORACIONS AMB EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA 3.000.000
Ajuda al Consell Insular d'Eivissa per a la substitució d'autobusos tradicionals per electrics o de baixes emissions 2.000.000
Participació Govern Balear Pla Director Sectorial de Residus d'Eivissa i Formentera (30% inversions) 1.000.000

INVERSIONS NOVES EN MATÈRIA DE CICLE DE L'AIGUA 13.210.000
Millora del sistema de pluvials de Sant Miquel 310.000
Millora i ampliació de la depuradora de Platja d'en Bossa 500.000
Millora i ampliació de la depuradora de Cala Vadella (connexió amb Depuradora Cala Tarida) 400.000
Pla de desdoblament de pluvials i fecals de l'Illa d'Eivissa (llevat de la ciutat d'Eivissa) 2.000.000
Pla de desdoblament de pluvials i fecals de la ciutat d'Eivissa 3.000.000
Emissari salmorra penya-segat de Dalt Vila 1.700.000
Depuradora de Jesús 500.000
Ampliació dessaladora de Santa Eulària 1.000.000
Connexió de bombeig d'aigua a Sant Antoni 500.000
Dipòsit regulador d'aigua a Sant Miquel 1.700.000
Nova dessaladora a Sant Josep (preferentment Pla de l'aeroport) 100.000
Nou emissari del Port de Sant Miquel 1.500.000

EDUCACIÓ 6.435.000
Ampliació de places de transport escolar a les zones rurals 150.000
Projecte i inici obres IES Eivissa (inici d'actuacions) 500.000
Ampliació IES Quartó del Rei 1.000.000
Ampliació Centre de Can Marines FP NAUTICO-PESQUERA 175.000
Inici actuacions de reforma integral CEIP SANT CIRIAC 500.000
Projecte i inici obres nou CEIP Santa Eulària 500.000
Projecte i inici obres nou CEIP Sant Jordi 500.000
Projecte i inici obres nou CEIP Sant Antoni 500.000
Projecte i inici obres nou CEIP Torres de Balàfia (Sant Joan) 500.000
Ajuda per a la construcció d'una nova escoleta 0-3 anys a Sant Joan 500.000
Reforma de l'escola d'Arts i Oficis de Vila 1.000.000
Escola oficial d'idiomes a Santa Eulària 300.000
Redacció projecte centre educació primària de Puig d'en Valls 200.000
Redacció projecte nou IES (Activitat Física i Esports a l'illa d'Eivissa) 60.000
Descentralització cursos de formació esportiva 50.000

SANITAT I SERVEIS SOCIALS 2.900.000
Redacció de projecte i inici construcció residencia i centre de día a Sant Josep 1.000.000
Contractació de professionals especialistes a Eivissa 400.000
Increment (com a mínim actualització IPC) compensacions desplaçats (i acompanyants) a illa diferent per rebre tractaments 900.000
Ambulància UVI mòbil permanent 24 hores tot l'any a Sant Josep, Sant Joan i Santa Eulària 600.000

ALTRES ACTUACIONS DIVERSES 5.700.000
Instal.lacions per al descans de 112 a Santa Eulària 100.000
Reconversió, modernització, reestructuració i transformació de zones turístiques 2.000.000
Millores de la dotació de la cambra de comerç d'Eivissa i Formentera 350.000
Pla de xoc IMSERSO 2023 250.000
Pla de lluita contra els ofidis 150.000
Pla de lluita contra la processionària del pí 150.000
Pla de neteja de torrents 400.000
Ampliació servei de neteja del litorial 100.000
Manteniment dipòsits contra incendis. Rafal Trobat i altres 30.000
Construcció pèrgola solar s'arenal petit Portinatx 250.000
Construcció pèrgola solar aparcament IES Sant Llorenç 250.000
Construcció pèrgola solar Port de Sant Miquel 250.000
Construcció pèrgola solar Cala Sant Vicent 250.000
Reforma dels vitralls de la Catedral d'Eivissa 600.000
Estudi, foment i difusió de les modalitats lingüistiques a les Illes Balears 100.000
Instal.lació de fondejos ecològics a les Illes Balears (Eivissa) 320.000
Millora i nova construcció de rampes i embarcadors 150.000

TOTAL ESMENES 31.245.000


