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Lluna Àrias Cortina, portaveu del Grup Compromís a l’ajuntament de Burjassot, 

G-98456676 a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de 

l’esmentat text reglamentari, presenta al Ple per al debat i aprovació si s’escau, 

la següent 

 

MOCIÓ:  PRIORITZAR ELS RECURSOS A INVERSIÓ SOCIAL I PENSIONS 

ENLLOC DE AL NOU PROGRAMA D’ARMAMENT 

 

Segons l’informe “Els despropòsits de la Despesa Militar” del Centre Dels 

d'Estudis per la Pau, la Despesa Militar total espanyola va ser de 18.776 milions 

d'euros en l’any 2017, quasi 2.000 milions d'euros més que l'any anterior, el que 

suposa que cada ciutadà va contribuir de mitjana amb 404 euros de la seva renda 

a esta finalitat. En total, això suposa un 1’64% del PIB espanyol, superant amb 

escreix l’1% del PIB que assenyala la ministra de Defensa, María Dolores de 

Cospedal, i ens apropa al 2% que la Casa Blanca reclama als seus socis de l’OTAN. 

 

Unes xifres que, tot i ser elevades, no comptabilitzen el total de la despesa 

donada l’opacitat amb la que el govern d’Espanya tracta estes dades. I és que, 

d’una banda, es camuflen despeses militars en partides d’altres ministeris i, 

d’altra banda, es pressuposta molt menys del que realment s’acaba gastant, ja 

que els comptes es modifiquen una vegada aprovats per dotar de recursos 

suplementaris a estes partides. 

 

La realitat és que, tal com es recull a l'informe citat anteriorment, la Despesa 

Militar total actual és igual que la suma del que l’Estat dedica a Foment del 

Treball (5.499 milions), Infraestructures (5.392 milions), Sanitat (4.093 milions), 

Educació (2.525) i Cultura (801 milions). De fet, des del 2008 fins ara el 

pressupost en Infraestructures s’ha reduït un 63%, en Cultura un 34%, en Foment 

del Treball un 28%, i en Investigació Civil un 21%, mentre que en Despesa Militar 

real només s’ha reduït un 10%, gaudint d’un privilegi que no han tingut altres 

partides. 

 

L’última notícia que hem rebut de la Ministra de Defensa del govern espanyol 

ha sigut l’anunci d’un nou Programa Especial d'Armament (PEAS) amb el que 

destinarà 10.805 milions d'euros per comprar armes, com ara vehicles de combat 

sobre rodes 8x8, fragates F-110, avions d’entrenament o helicòpters NH-90 

navalitzats, entre altres. Però si això era poc, cal recordar que l’Estat encara 



                 

  
 

 

 2 

manté un deute de 21.351 milions d'euros a causa del PEAS anterior, que haurà 

de pagar fins l’any 2030. 

Mentrestant, els ciutadans continuem patint retallades per part del govern de 

Rajoy, veient minvat el nostre dret a l’accés a una vivenda, o sense anar més 

lluny, el dret a unes pensions públiques dignes. Amb eixe reclam s’han 

manifestat milers de persones darrerament als carrers després de l’efecte dels 

darrers canvis introduïts per al còmput de les pensions. 

 

És en qüestions com aquestes on queden clares les prioritats d’un govern. Així, 

mentre que augmentar les pensions mínimes suposaria una despesa de 3.000 

milions d’euros o augmentar-les en relació a l’IPC costaria 1.800 milions, el 

govern espanyol prefereix dedicar més de 10.000 milions al nou Programa 

Especial d’Armament. 

 

És per això que proposem el següent: 

 

ACORD 

 
 

ÚNIC. Que l’Ajuntament de Burjassot insten el Consell a instar el Govern 
espanyol a renunciar a engegar un nou Programa Especial d'Armament i destinar 
els recursos previstos en aquesta despesa militar a reforçar els serveis públics 
essencials: educació, sanitat, dependència i, especialment, el sistema de 
pensions, alhora que s’impulsa una cultura per la pau i el desarmament. 

 
Burjassot, a 11 d’abril de 2018 
 

 

 

 

Na Lluna Àrias i Cortina  

Portaveu de Compromís per Burjassot 


