
 
 

 
 

EL PI I EL NOU MUNICIPALISME 

 

El Pi-Proposta per les Illes Balears és un partit eminentment municipalista. 

Nosaltres entenem l’acció política des de la proximitat, a peu de carrer, devora 

els patiments i les inquietuds de les dones i homes del nostre poble. Som una 

formació amb una forta potència en batles i regidors. Aquesta és la gran 

solidesa del nostre projecte. El Pi entén els ajuntaments com el baluard de 

primera línia per construir un país millor, més potent i participatiu. Per això 

apostam per un nou municipalisme que repensi molts d’aspectes amb la 

necessitat d’optimitzar en el dia a dia els ajuntaments. I tot això amb l’objectiu 

de millorar la qualitat de vida de les persones i el dinamisme de l’economia 

local. 

 

Aquesta necessitat de renovació i transformació de les estructures municipals 

és especialment imprescindible en aquests moments en què hi ha tot el repte 

dels fons europeus i en què s’han flexibilitat les regles d’estabilitat 

pressupostària i financera.  

 

Fons europeus. El Pi considera que els fons europeus són per a la 

transformació del model productiu, per tant, han d’arribar a les empreses i a allò 

micro. Des d’aquest punt de vista els Ajuntaments podrien jugar un paper molt 

més protagonista en la gestió d’aquests fons. Per ser-hi receptors, però 

sobretot per fer de corretja de transmissió perquè les petites i, en especial, les 

mitjanes empreses es puguin beneficiar d’aquests fons. Fins ara el 

plantejament dels fons és absolutament insatisfactòria. Poca transparència, 

desorientació i una abusiva concentració en les grans administracions per 

finançar projectes necessaris però que no estan en la filosofia transformadora 



 
 

de model. El Pi reclama un canvi radical en la gestió d’aquests fons, canvi que 

també passa per donar més pes als ajuntaments en aquest tema.  

 

Estabilitat pressupostària. La crisi de la Covid ha provocat la suspensió de la 

regla de despesa i de la política d’estabilitat pressupostària. Tot i que això hagi 

estat circumstancial, no es pot permetre que aquesta regla i política s’apliqui 

com s’anava fent. El Pi considera inacceptable que ajuntaments totalment 

sanejats i que no tenen endeutament s’hagin de veure limitats en la seva 

capacitat d’invertir recursos econòmics recaptats i que han d’estotjar als bancs 

pagant interessos. Això és absurd. Que qui no està sanejat s’hagi de sotmetre 

a les regles s’entén, que qui està sanejat també estigui subjecte a unes regles 

que impedeixin que ho deixi d’estar també es pot entendre, ara bé, el que no 

s’entén és que no es deixin fluir uns recursos que són als bancs i que en cap 

cas suposaran dèficit o deute. Aquesta limitació als ajuntaments és una 

ingerència inadmissible de l’Estat dins la vida d’unes administracions que 

gaudeixen d’autonomia en la gestió dels seus afers, limita l’autogovern dels 

ajuntaments només amb la perversa voluntat que l’Estat no presenti davant 

Europa un deute i dèficit públic tan elevat. No són els ajuntaments sanejats els 

que han de maquillar les xifres de l’Estat. Però és que aquest relaxament de 

l’estabilitat pressupostària ha posat de manifest alguns problemes molt greus 

que pateixen els ajuntaments de manera especial com és el cas de la 

contractació. 

 

La simplificació de la contractació. La normativa de contractació pública s’ha 

convertit en una murada massa elevada i complexa, generadora de frustració i 

paràlisi. El Pi aposta per un canvi d’aquesta normativa: si no s’introdueix 

simplificació i més flexibilitat la impossibilitat de tirar endavant projecte 

imprescindibles per als nostres municipis serà cada pic més un clam. 

Consideram que bé el contracte menor ha de recuperar terreny, bé s’han de 



 
 

recuperar els contractes negociats o bé s’han de trobar noves fórmules que 

permetin als ens locals sortir del col·lapse en què viuen els seus departaments 

de contractació. L’eficiència també és un principi bàsic en el funcionament de 

qualsevol entitat. El Pi considera elements essencials de la gestió pública 

l’eficàcia i l’agilitat i no ser una màquina d’entrebancs. També en matèria de 

contractació i a través dels plecs els ajuntaments han de garantir que el 

producte local tant de construcció com de consum hi sigui present. A més a 

més, hem d’incentivar que els beneficiaris de la contractació siguin empreses 

locals cercant dividir les obres importants en diversos lots. I juntament amb la 

contractació pública també s’ha de fer front al problema que tenen els 

ajuntaments amb la incorporació i fidelització dels empleats públics. 

L’agilitat en la gestió dels recursos humans. El sistema de provisió de 

places d’empleats públics necessita millorar de manera substancial. La 

quantitat de laborals indefinits i de funcionaris interins amb molt més temps de 

feina dels tres anys que marca Europa com a límit són proves fefaents d’una 

situació que afecta a la capacitat de prestar serveis públics d’excel·lència. En 

aquest sentit El Pi defensa un sistema ràpid i de concurs restringit perquè els 

empleats públics que faci més de tres anys que fan feina a un Ajuntament 

guanyin la seva plaça definitivament. El Pi defensa que el Govern pugui crear 

un cos similar al de secretari i interventor que puguin assumir el control sobre la 

legalitat de l’activitat i la despesa dels consistoris i fer més fàcil la convocatòria 

de places definitives i borsins. Aquesta situació encara és més especial en el 

cas de les Policies Locals.   

 

La seguretat. A un dels àmbits on més problemes tenen els ajuntaments per 

cobrir i mantenir la seva plantilla és a l’àmbit de la Policia Local. Deuen ser ben 

pocs, si és que n’hi ha algun, els ajuntaments balears que tinguin cobertes 

totes les places de Policia  Local. La competència entre ajuntaments és gran i 

genera situacions esperpèntiques. Més greu és tot plegat quan és notori que 



 
 

els cossos de seguretat de l’Estat tampoc tenen cobertes les places 

assignades, ja que el cost de la vida a les Illes, especialment de l’habitatge, fa 

que hi hagi molt pocs funcionaris que vulguin romandre-hi. Així, El Pi defensa 

que es facin molts més cursos per habilitar moltes més persones com a policies 

locals i que el Govern avanci cap un model policial propi que doni lloc a una 

policia autonòmica que també descarregui de càrregues impròpies els 

ajuntaments; una possibilitat aquesta la de la policia autonòmica que es troba 

prevista al nostre Estatut.  

 

La digitalització. L’Administració electrònica és una realitat. Però una realitat 

que necessita millorar. Una administració eficient com la que proposa El Pi ha 

de ser capaç de permetre realitzar tots els tràmits i expedients telemàticament, 

ha de potenciar el teletreball i ha de ser sensible amb la bretxa digital i 

permetre que molts ciutadans es puguin continuar relacionant amb els 

ajuntaments com han fet tota la vida. El Pi defensa una aposta decidida per les 

eines informàtiques, capacitar els nostres empleats públics en el seu ús, i fer el 

màxim d’accessibles les aplicacions i pàgines webs. 

 

El canvi climàtic. El Pi considera innegable que el gran repte al qual ha de fer 

front la humanitat és el canvi climàtic. Tot i l’enormitat d’aquest, els ajuntaments 

no  hi poden ser aliens. Com explica la dita ecologista: pensa globalment, actua 

localment. Per això, El Pi veu els ajuntaments com un dels motors per 

empènyer polítiques de lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, és 

evident que les polítiques de mobilitat i d’urbanisme hi poden jugar el seu 

paper. Cal potenciar el passeig a peu, els carrils bici, els pàrquings dissuasius a 

les entrades i sortides dels pobles i ciutats, promoure l’eficiència energètica, 

facilitar l’autoconsum amb mesures fiscals i urbanístiques, la sembra massiva 

d’arbres a carrers i espais lliures públics preferentment de races autòctones per 

disminuir temperatures als centres urbans... Són moltes de les coses que es 



 
 

poden fer. Evidentment les ciutats han de ser accessibles, estar ben 

connectades, plenes de vida i de comerç, però això ha de ser plenament 

compatible amb la sostenibilitat.  

 

El benestar de les persones. Els països avançats són aquells que cerquen la 

cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Garanteixen una vida digna a tothom i 

es preocupen per les situacions de vulnerabilitat. Els ajuntaments són agents 

socials de suport per a la integració i això és molt important per a El Pi com a 

partit que defensa i vol l’enfortiment de la nostra llengua i cultura. Acostar les 

nostres tradicions, la nostra identitat i el nostre idioma també és una tasca 

dinamitzadora que han d’assumir les nostres entitats locals. També els 

ajuntaments s’encarreguen que moltes persones que no es poden valdre per 

elles mateixes puguin continuar endavant. Així, potenciar els centres de dia, 

l’ajuda a domicili (tant a nivell de neteja personal com a nivell de menjar) ens 

mostra la cara humana de l’Administració local. El compromís social també 

forma part del compromís d’El Pi amb aquesta terra. 

 

El petit i mitjà comerç. Vivim temps en que la proliferació de grans centres 

comercials i la venda on line està afectant molt negativament al petit i mitjà 

comerç de les nostres ciutats i pobles. El Pi té un compromís absolut amb el 

teixit comercial perquè és un gran generador de llocs de feina, ompl de vida els 

nostres carrers i pluralitza la composició empresarial. Per això els comerços 

han de trobar als ajuntaments una administració de suport i de col·laboració 

com s’ha demostrat amb els bons comercials. En aquest sentit la potenciació 

dels centres comercials a cel obert (publicitat, senyalització, activitats culturals i 

de lleure, parking gratuït i fàcil pels clients) és imprescindible.  

 

La sobrepoblació. En 50 anys Balears ha doblat la seva població. La immensa 

majoria de les nostres ciutats i pobles han vist com s’incrementava de manera 



 
 

impressionant la població. Els preus dels habitatges es disparen, les 

infraestructures i els serveis públics se saturen i són insuficients, el repte de la 

integració es multiplica. Hem de posar seny. No podem mantenir una tendència 

desproporcionada i insostenible ambientalment. Per això es requereix uns 

plans urbanístics que apostin per la contenció i la qualitat de vida, es requereix 

una normativa territorial que permeti modernitzar aquests plans i no els 

condemni a la fossilització, es requereix una política valenta d’integració amb 

especial protagonisme de les escoles d’adults i les activitats culturals, es 

requereix apostar per unes generacions més formades i on l’aposta per la 

diversificació econòmica i especialment per la innovació sigui estratègica.  

 

 

 


