
 
PONÈNCIA ECONÒMICA

 



EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
1. ANTECEDENTS

El mes de maig del 2017 EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS va debatre
la ponència econòmica en la qual, a partir del primer document sorgit en el marc del
Congrés constituent i amb el debat i aportacions del darrer congrés, s’emmarquen les
línies  ideològiques  sobre  les  que  el  partit  ha  dut  a  terme les  seves propostes  en
matèria econòmica a les diferents institucions. Així  durant aquests anys s’han anat
proposant  multitud  d’accions  encaminades  sempre  a  la  millora  del  benestar  de  la
ciutadania del les Illes.
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Durant  tot  el  procés  de  preparació  de  les  diferents  ponències  s’analitzen  moltes
variables amb l’objectiu d’objectivitzar al màxim el punt de partida, només des de la
comprensió de l’estat actual i dels motius que ens hi han dut ens veiem capaços de fer
propostes de futur, les dades, gràfiques, nombres o percentatges, molt freds a una
primera vista, son una eina fonamental i alliberada de qualsevol introspecció política
interessada per aprendre i proposar accions de futur.

Tot i això en el moment actual, en el que debatrem i proposarem ha sorgit una variable
que no està a cap estadística, que no estava prevista i de la que no tenim idea de com
evolucionarà. Estam parlant com es evident de l’aparició de la pandèmia mundial i de
les conseqüències del COVID-19, que d’un dia a l’altre ens ha posat en una situació
límit que mai podíem imaginar i ens ha donat una galtada de realitat fins al punt de
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convertir la major de les fortaleses en la major debilitat, hem passat de tenir uns fluxos
d’entrada de capital a través del turisme que pensàvem que eren eterns a la por de
saber que això es pot acabar en qualsevol moment, a viure en el pitjor escenari en
termes econòmics, un escenari de total incertesa que no permet analitzar res perquè
no hi ha precedents i sense aquest anàlisi,  com ja hem comentat, es fa molt difícil
prendre decisions.

Es en aquest moment quan es fa més necessari que mai un projecte centrat com el
nostre, ja que un escenari d’incertesa com l’actual es l’abonament ideal pel creixement
de posicions radicals, de dretes i d’esquerres, posicions cada vegada més allunyades
que divideixen la societat en bàndols i que son un perill per a la societat, per això el
nostre tarannà, les nostres accions, el suport a tota proposta que considerem bona per
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a la societat i el seny amb el que sempre hem actuat  son ara més que mai vitals per
garantir el benestar i el futur de la nostra societat.  

Ara  fa  ja  set  anys,  al  Congrés  constituent,  vàrem  presentar  unes  conclusions,  i
afirmàrem: 

«Per acabar...  tenim una proposta, tenim una proposta per les Illes...  i,  en matèria
econòmica, aquesta proposta està centrada en frenar el drenatge de recursos que se’n
van d’aquesta terra per mai tornar, dificultant el nostre benestar, la nostra qualitat de
vida i les nostres possibilitats de progrés i creixement. Aquest és el repte principal que
assumeix El Pi: aconseguir un finançament just que permeti als ciutadans de les Illes
Balears gaudir d’un estat de benestar d’acord amb el seu esforç. O acabam amb el
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drenatge dels nostres recursos o el drenatge ens condemnarà a una vida pitjor.

La  situació  és  tan  complicada  que  requereix  grans  acords  entre  tots  els  sectors,
requereix dosis creixents de diàleg tractant d’arribar a consensos i aquí, de nou, El Pi,
Proposta x les Illes hi vol aportar la seva voluntat de sumar esforços i el seu tarannà
de força equilibrada, centrada i dialogant que volem que caracteritzi la nostra actuació
política.  El  Pi  ha  de  ser  el  punt  de  trobada,  el  nostre  discurs  ha  d’arribar  a  l’elit
econòmica i a la gent del carrer.

El Pi vol ser l’instrument del benestar d’aquesta terra. Quan sembla que no hi ha res a
fer és que tot està per fer. Aquesta és la voluntat de El Pi de canviar l’estat de les
coses per incrementar el  benestar de la  gent  de Balears.  Aquest  vol  ser el  nostre
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missatge d’esperança en el futur.»

Idealistes o visionaris sembla que sabíem de l’arribada del COVID-19

2. SITUACIÓ ACTUAL: HA CANVIAT RES?

Ha canviat tot per no canviar res.

Fent una lectura ràpida de la situació, podríem fer nostres de nou les conclusions del
2013  i  2017  pràcticament  tancar  el  debat  perquè  són  plenament  vàlides.  Avui  el
drenatge fiscal segueix igual o pitjor, el diàleg és més necessari que mai i volem ser
l’instrument del benestar d’aquesta terra.
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Dèiem el 2017 “vivim en un món totalment globalitzat  i  en constant moviment,  mai
havien passat tantes coses i tan de pressa i, sobretot, mai ens havien afectat tant les
circumstàncies polítiques, socials i econòmiques d’altres territoris.” 

I de cop ens adonem que la globalització era perillosa i que l’Europa sense fronteres i
amb lliure circulació de persones i capitals era un feble substrat per l’estabilitat  i la
prosperitat econòmica i social illenca

En primer lloc, abans de proposar, cal analitzar i assumir la realitat de juny de 2020, no
només aquella que es conseqüència directa de la pandèmia sinó també aquella que ja
anàvem arrossegant i que era la realitat de principis de març d’aquest mateix any.
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El  drenatge  fiscal  segueix  essent  un  dels  principals  enemics  pel  nostre  benestar,
durant aquests tres darrers anys no ha canviat res, hem seguim aportant al benestar
d’altres  territoris  molt  per  damunt  de  les  nostres  possibilitats.  La  situació  es  tan
esperpèntica que tan sols sabem la realitat sobre la balança fiscal real de les Illes, es
maquillen  constantment  els  resultats  i  s’inventen  formules  per  tal  de  que  les
estadístiques, les fotos i les rodes de premsa surtin el millor possible, però la realitat
aquí la coneixem i la patim en primera persona, ja dèiem al 2017 “L’engany és tan gran
i evident  que ha deixat  de ser notícia,  els ciutadans de les Illes ho tenim assumit,
l’Estat ens considera una comunitat de rics i els rics han de pagar, encara que per
desgràcia la realitat  sigui una altra.” En pocs dies hem passat a esser una de les
comunitats amb més necessitat de recursos externs, la famosa solidaritat  que hem
practicat durant molts d’anys ha de retornar de manera urgent.

Página 9

29

30



El finançament o, millor dit, l’infrafinaçament que prové de l’Estat segueix igual, seguim
essent una de les comunitats més perjudicades en qualsevol comparativa d’inversió
estatal per habitant.
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L’endeutament, com a conseqüència directa de les variables anteriors ens trobam que
només podem aproximar-nos a les necessitats reals de la nostra Comunitat a través
de l’endeutament.
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Com  es  pot  comprovar  a  les  taules  de  l’IBESTAT,  i  segons  les  darreres  dades
publicades referents al quart trimestre del 2019, arrossegam un endeutament proper al
30% del PIB, pràcticament 9.000 milions d’euros, perquè la dada s’entengui en tota la
seva magnitud el  pressupost  total  de la  CAIB per  a 2.020 es de 5.893,11 milions
d’euros i en devíem a finals de 2.019 8.863, es a dir, cada habitant de les illes hauria
d’aportar 7.395 €.

Pensam que la solidaritat intergeneracional no hauria d’estar permesa, ningú hauria de
gastar  més  del  que  pot  guanyar  en  vida.  Els  deutes  no  poden  esser  herències,
obligant-nos a endeutar,  ens  estan robant  la  llibertat  i  el  progrés a  nosaltres i  als
nostres fills.
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Però la realitat és que no podem excusar la situació només en factors externs i en el
discurs  victimista  contra  l’Estat,  tenim  eines  tributàries  pròpies  que  podem
desenvolupar, una política d’inversions que hauria de servir de palanca de canvi de
model  econòmic i  social  i  una estructura de mitjans  empresarials  tan depenent  de
l’exterior que fa que la major part dels beneficis privats, que es generen a les nostres
Illes i gràcies a les nostres Illes, surten fora a través de grans empreses internacionals,
basta recordar l’exemple de la fallida de Thomas Cook del mes de setembre de 2.019 i
el més trist es que, a pesar de tot, seguim sense reaccionar ja que seguint amb el
mateix  exemple  ens trobam fa pocs  dies  amb dues notícies que de manera clara
resumeixen diferents visions de com les administracions públiques poden actuar
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Es un exemple com n’hi podria haver d’altres, però caldria reflexionar sobre quin és el
paper que la nostra Administració pública hauria de jugar en un cas com aquest, que
ens convé el model Alemany o deixar-ho tot en mans privades. 

Els caos normatiu segueix i es cada dia pitjor, la seguretat jurídica és imprescindible i
més estant en un moment d’incertesa tan gran com el que passam. La incertesa, la
inseguretat son el pitjor enemic per a la reactivació econòmica i l’exemple recent de
com  ha  actuat  l’actual  Govern  Balear  amb  el  decrets  de  mesures  de  reactivació
econòmica per una banda i el de protecció del territori per l’altra es el que ens dona
una visió més clara,  en una situació tan greu com l’actual no es pot governar per
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contentar  determinats sectors,  la  responsabilitat  ha de dur  a actuar amb una visió
global,  comptant  amb totes  les  parts  implicades,  polítiques,  empresarials  i  socials,
sempre i en tots els casos, no només de cara a la galeria.

Seguim sense tenir capacitat directa per resoldre els greus problemes de transport que
ens ocasiona la insularitat de Mallorca, la doble insularitat de Menorca i Eivissa i la
triple insularitat de Formentera. La cogestió de ports i aeroports es fa imprescindible,
hem de poder actuar de manera directa i participar en la gestió de les nostres portes
d’entrada i sortida, es un problema no només econòmic, incideix negativament en el
nostre  Estat  del  Benestar,  no ens podem moure amb llibertat  per  motius laborals,
mèdics, educatius o lúdics. 
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La situació actual ens ha confirmat que no podem dependre d’un monocultiu turístic, ja
no és una opció o un posicionament polític o social, es perillós per la nostra societat
dependre en una mesura tan gran del sector serveis, estirat com es sabut per tots del
turisme  entès  com  una  industria  de  masses,  que  necessita  de  taxes  d’ocupació
altíssimes per garantir l’assoliment dels costos i que és inherentment feble a qualsevol
pertorbació del cicle econòmic, una industria que viu al límit i al dia. 

Segons dades de la fundació impulsa les dades del Valor Afegit Brut de les Illes per
sector son les següents:
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A simple  vista  veiem que no complim amb aquella  dita  tan  nostra  i  que ens han
ensenyat des de ben petits de que no es convenient tenir tots els ous dins el mateix
paner,  perquè  el  paner  encara  que  ens  penséssim  que  era  d’acer  i  que  era
indestructible, s’ha espatllat i hem d’emprendre un camí que serà a mig i llarg termini,
però amb decisions immediates per reequilibrar els diferents sectors productius.

De la mateixa manera que els sectors productius s’han de reequilibrar, hem d’esser
conscients  que  el  sector  serveis  seguirà  essent  l’essencial  i  necessitarà  d’una

Página 23

85

86



dedicació específica, especialment en el curt i mig plaç, ja que seguirà essent el sector
amb major poder de creació de benestar a les Illes 

En aquest sentit es fa més necessari que mai l’aprovació d’una vegada per totes del
REB,  sense  aquesta  aprovació  ja  podem  dir  que  serà  molt  difícil  sobreviure  i
reequilibrar els sectors productius en el món post COVID, hem de poder competir en
les mateixes condicions que la resta de comunitats de l’Estat i d’Europa i per això hi ha
un factor  Illes,  cada una amb les seves particularitats  i  dificultats  que han d’esser
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tractades  de  manera  específica,  tenim la  responsabilitat  com a  únic  partit  d’àmbit
Balear  de  fer  que  no  només s’aprovi  un REB,  sinó que  aquest  sigui  el  REB que
necessiten les Illes, fins ara era una reivindicació, ara ens hi jugam el futur.

La protecció del medi ambient ha d’esser indispensable i és tan important que no la
podem deixar en mans de partits o entitats ecologistes, ho hem d’interioritzar en el
nostre discurs i hem d’emprendre un camí de canvi de model de creixement no basat
en el consum de territori i la prestació de serveis turístics, tenim un recursos limitats i
una demanda il·limitada d'aquests, especialment de territori i de la mateixa manera
que hem de equilibrar els diferents sectors productius hem de tornar al camí que fa
anys que hem deixat de només créixer en la variable quantitat, l’hem de substituir per
qualitat i rendibilitat. Hem de posar seny a aquest debat amb propostes concretes i
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amb una visió global de la situació.

La  despesa  en  sanitat,  en  investigació  i  educació,  la  inversió  en  intel·ligència  i
seguretat,  tots  ells  serveis  públics  indispensables  per  al  desenvolupament  d’una
societat i que requereixen d’una política de promoció i desenvolupament definides ha
estat només una declaració d’intencions i la realitat ens ha fet veure que ha de passar
a esser una realitat i, per això, ens hi hem de comprometre, no valdran excuses el dia
que ens toqui negociar un pressupost per aquesta comunitat.

Estam encara a dia d’avui immersos i cercant sortides a la situació creada pel COVID,
mentre estam celebrant el nostre congrés en ple mes de juny encara no s’ha recuperat
la normalitat, no hi ha cap turista a les Illes i això ens ha de fer obrir els ulls i pensar
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des de la nostra posició política quin és el  futur  que desitjam, pensant  en global  i
actuant des d’avui mateix, sense egoismes i amb generositat, només sumant moltes
petites raons trobarem el camí adequat. 

3. COM VOLEM GARANTIR L’ESTAT DEL BENESTAR?

Aquest  i  no  altre  és  l’objectiu  final  de  cada  proposta:  garantir  les  oportunitats  de
manteniment  i  millora laboral,  econòmica i  social,  a més del  benestar  material,  les
arrels i la tradició i els serveis públics de la ciutadania illenca. El dret a l’habitatge,
l’educació, la sanitat i els serveis socials són fonamentals i, al capdavall, depenen en

Página 27

101

102



gran mesura de la quantitat de recursos econòmics que puguem gestionar. Per això,
des de la perspectiva actual on estam aprenent que no hi ha seguretat sense equilibri i
amb  visió  de  futur,  combinant  accions  que  podem  impulsar  directament  amb
reivindicacions que no podem deixar de banda, volem proposar una sèrie de camins
que pensam que ens podem conduir  cap a la millora quantitativa i  qualitativa dels
recursos de les Illes i, per tant, cap a una millora del nostre Estat del Benestar. No hi
ha estat del benestar sense una economia lliure que generi riquesa i recursos, són
dues cares de la mateixa moneda.

4. LES NOSTRES REIVINDICACIONS
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El drenatge fiscal ha d’acabar sí o sí, la proposta del 2013 i que reiterarem el 2017
continua  plenament  vigent.  Dèiem:  «Proposam  un  sistema  gradual  que,  en  una
primera fase, suposaria un pacte fiscal on es limiti el transvasament fiscal de recursos
al govern central al 4% del PIB. No és res de l’altre món: és un sistema similar al
d’Alemanya, un país que, per cert, funciona bastant bé». Avui, però, hem de fer una
passa més aprofundint en el concepte  sobirania fiscal del qual també en parlàrem en
el primer Congrés afirmant: «Pensam que, a la llarga, seria bo per a tots (per Balears i
per Espanya) tenir el control íntegre de la nostra Hisenda: la ‘caixa pròpia’. Després de
més tres dècades de sistema democràtic ha arribat el moment que cada Comunitat
pugui controlar les seves fonts de recursos fiscals i sigui responsable dels recursos per
despeses i inversions que els seus sistemes econòmics generen». La diferència ara és
que  hem  passat  de  poder  ser  una  comunitat  solidaria  a  esser  una  comunitat
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necessitada de solidaritat, la llàstima es que la solidaritat es reparteix a Madrid i la
veritat  es que confiam poc en que els nostres vuit  representants al  Congrés siguin
capaços de defensar el que necessitam, no ho han fet mai i no ho faran ara, només les
Comunitats  amb  representació  de  partits  propis  en  sortiran  beneficiades  i  seran
tingudes en compte, per això hem d’esser capaços de capgirar la situació, fer arribar
aquest missatge a l’electorat no és una opció, ha tornat una obligació en la qual ens hi
hem de deixar la pell. 

No és només el drenatge fiscal entès com la gran quantitat d’ingressos tributaris que
es generen aquí i se’n van per no tornar, es que el retorn en una de les dades més
clares que podem tenir que es la inversió de l’Estat per habitant, una dada que hauria
d’esser similar entre les diferents comunitats, ja que per l’Estat no hi hauria d’haver
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ciutadans de primera o de segona, any rere any i ja en fa molts estam a la cua de totes
les estadístiques i això, no es que no sigui just es que hauria d’esser inconstitucional.
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A més, aquest tracte que reclamam a Madrid l’hem d’oferir des del Govern a totes les
Illes. Per a tots, les mateixes regles i el mateix repartiment; cada ciutadà de les Illes ha
de ser igual davant la Comunitat Autònoma, visqui a l’illa que visqui, Eivissa, Menorca i
Formentera,  cada  una  amb  les  seves  diferències,  han  de  viure  en  igualtat  de
condicions que Mallorca i com a partit autonomista no podem permetre que no sigui
així.

Com ja hem comentat a aquesta mateixa ponència el REB ara ja no es necessari, es
vital per aconseguir reestructurar el nostre teixit productiu i poder-ho fer en igualtat de
condicions a la resta de territoris de l’Estat i d’Europa.

A dia d’avui i perquè quedi constància a la present ponència no podem afirmar que no
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tenguem REB, de fet es va aprovar al RD 4/2019 de 23 de febrer, el que no tenim es la
Llei que hauria de desenvolupar les mesures concretes i beneficis fiscals.

Haurem de pressionar perquè l’Estat faci feina en el desenvolupament d’aquesta Llei i
estar molt alerta en les negociacions ja que toca temes que seran vitals tals com la
planificació i preus de l’energia elèctrica o el factor insularitat.

En relació a la planificació energètica i per valorar la seva importància basta recordar
la pana elèctrica i  les conseqüències derivades que va sofrir  Menorca l’octubre de
2.018, aquest és un problema que no es pot repetir en un futur
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També tocarà un altre dels temes cabdals, el problema del transport que si a Mallorca
és greu, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera ja estam davant d’un problema
vital.  Hem  de  referenciar  una  vegada  més  l’any  2013  i  reiterat  el  2017:  «I  què
proposem? El Pi, ja fa temps que va avançar solucions, aquí les reiteram: 

- Balears  necessita dels seus governants una immediata i urgent actuació front el
Govern de l’Estat per aconseguir, a molt curt termini, l’eliminació dels descomptes
percentuals en benefici  d’una tarifa plana i  universal  a baix cost  aplicada amb
prioritat a les rutes OSP de l’arxipèlag balear, per a les quals nosaltres demanem
una tarifa de 30 € per trajecte. 

- Aquesta  acció  governamental  ha de  ser  l’inici  d’una  nova  filosofia  de  cohesió
territorial  sota criteris  de major  igualtat,  transparència  i  justícia  social.  Així,  els
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residents a les illes menors millorarien la seva qualitat de vida i la igualarien a la
resta de ciutadans de l’Estat Espanyol.

- L’aeroport de Palma podria ser considerat un HUB, un punt de connexions. Aquest
fet que facilitaria l’aparició de vols de codi compartit (qualsevol persona des del
seu  aeroport  d’origen  podria  facturar  fins  a  Menorca/Eivissa,  només  canviant
d’avió a Palma). Així, els habitants de la Península i d’altres països podrien venir
com  a  visitants  a  les  illes  de  Menorca,  Eivissa  i  Formentera,  generant  una
important activitat econòmica que repercutiria positivament en les finances de les
Balears.»

Com tots coneixem l’únic avanç significatiu en aquesta matèria ha estat l’increment
del descompte de resident al 75%, però també coneixem d’on ha sortit, qui ho ha fet
possible i l’engan que hi ha darrera el descompte mentre no hi hagi un control dels
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preus que  manegen les  companyies  aèries,  per  no  parlar  de que també s’hauria
d’aplicar a les taxes que pagam en cada vol que en molts de casos es la part més
cara del bitllet.

En un estudi de la CNMC (Comisión Nacional de los mercados y la competència),
datat el 17 d’abril de 2.020 es fa una estimació dels costos per a l’Estat de l’aplicació
del descompte de residents.
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Estam parlant d’un cost anual només a les Illes de més de 170 Milions d’euros per un
sistema que com es parla al  mateix  estudi  no és del  tot  eficaç i  presenta moltes
debilitats i mancances, el que ens du a un plantejament de si no seria el moment
adequat per la creació d’un sistema públic,  una aerolinia pròpia que acabés d’una
vegada amb els problemes de mobilitat interilles i amb la península.

La cogestió de ports, aeroports i costes, sense renunciar a una futura gestió integra,
ha d’esser un altre dels cavalls de batalla per la nostra formació, no te cap sentit que
tres element tan essencials per a nosaltres estiguin dirigits des del govern central i no
hi tenguem cap mena de poder de decisió, això ens impedeix fer moltes polítiques
necessàries i que poden esser cabdals en la recuperació i sortida d’aquesta crisi.
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5. LES NOSTRES PROPOSTES

La  racionalització  administrativa  és  indispensable,  començant  per  definir  les
competències de les diferents estructures, simplificant processos i augmentant el pes
dels ajuntaments en les decisions finals. Proposam un Parlament que ha de legislar
amb visió sobre el conjunt de les Illes però des de la realitat del carrer i ningú aporta
millor aquesta realitat que els Ajuntaments. Les solucions a la ciutadania estan als
Ajuntaments i, com a partit municipalista, hem de trobar les fórmules per tal que el
que es legisla al Parlament mai sigui ineficaç o, encara pitjor, inassolible. 

Els  Consells  han  de  complir  la  funció  per  la  qual  es  varen  crear  i  han  de  ser
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l’ajuntament  dels  ajuntaments.  Els  Consells  poden  aportar  molt  en  termes  de
seguretat  jurídica,  territorial,  organització  interna,  processos  de  feina,  gestió  de
personal,  informatització...  Unes despeses que en molts casos els Ajuntaments es
podrien evitar.  A més,  els  responsables  tècnics i  polítics  necessiten criteris  clars i
coherents  per  prendre  decisions  i  avui  en  dia  els  informes  jurídics  tenen
l’administració paralitzada. A això s’afegeix que els responsables tècnics no poden
estar polititzats, pel que es necessita un cos tècnic totalment independent però alhora
resolutiu perquè la seguretat jurídica i l’agilitat  són cabdals per atreure inversions i
dinamitzar l’economia.

Volem  que  la  política  fiscal  sigui  financerament  sostenible,  prioritzar  la  despesa
pública entorn als serveis públics bàsics (sanitat i atenció social, seguretat, educació i
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investigació, medi ambient, mobilitat) així com el dret a l'habitatge i, sempre que es
pugui, incrementar la despesa pública a través de l’obtenció de recursos via la millora
del finançament o l’obtenció de subvencions on ha de jugar un paper fonamental la
Unió Europea. Actualment seguim al marge d’Europa, sabem que existeix un Centre
Balears Europa que es va crear el 25 d’octubre de 1985 i poca cosa més. A través
d’aquest  ens  o  qualsevol  altre,  som  un  país  més  connectat  a  Europa  que  a
determinades regions del nostre propi Estat, Europa ha d’arribar a les Illes no només
en forma de turistes, també en inversions i subvencions als sectors públic i privat; La
política fiscal no ha de castigar la classe mitjana i treballadora que viu a les nostres
illes. La funció de les administracions és la redistribució de la riquesa, qui tengui més
ha d’aportar més. Tots hem de col·laborar de forma justa al sosteniment d’aquesta
terra i dels serveis públics que rebem
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Un exemple de gestió fiscal ho podem tenir en l'ecotaxa, un impost del que El Pi hi va
estar d'acord en la concepció, però que no hi pot estar en la gestió que se n'ha fet
després, ni en les quantitats a cobrar, ni en l’ús de les quantitats recaptades que en
cap cas han d'esser un complement a partides pressupostàries ordinàries del Govern,
sempre hem defensat que una part hauria de quedar en el municipi on es recapta

Necessitam  un  centre  d’intel·ligència  estratègica  independent  que  englobi  sector
públic i privat. Ens hem d’aturar a pensar i analitzar dades, hem de poder anticipar
problemes i prendre decisions de futur a mitjà i llarg termini perquè anar a remolc de
les diferents situacions conjunturals per prendre decisions només a curt termini ens
pot conduir al fracàs econòmic i social.  En aquest sentit  i,  com a exemple del que
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parlam, el mes de setembre del 2014 es va constituir la Fundació Impulsa Balears que
en la seva pròpia presentació diu:  «No es pot obviar que, des de principi d’aquest
segle,  les illes  evidencien serioses dificultats  per definir  una senda de creixement
sòlida i estable capaç de mantenir el nivell  de renda per càpita assolit  que, d’altra
banda, és el que li correspon a una societat històricament emprenedora. Alhora, la
creixent  interconnexió  de  les  economies,  l’emergència  de  nous  mercats  a  escala
mundial  i  el progrés tecnològic  configuren un escenari  cada vegada més exigent  i
complex que reclama l’aplicació de nous conceptes, el desenvolupament de noves
formes  de  pensar  i  l’articulació  de  nous  instruments  de  pilotatge  per  garantir  el
posicionament  dels  béns  i  serveis  locals  als  mercats  internacionals».  En  aquests
moments, avisats pel COVID dels perills als que ens enfrontam, és quan més hem de
planificar  i  ara tenim una oportunitat  històrica per replantejar  conceptes des d’una
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posició de clara recuperació econòmica. 

L’actual model econòmic de les Balears, el turisme de masses i la terciarització total
de l’economia, ha mostrat les seves febleses i limitacions durant l’episodi COVID. El
creixement  sobre  el  consum  de  territori,  la  mà  d’obra  poc  qualificada  i  l’activitat
estacional  ha  arribat  als  seus  límits  de  consum  de  recursos  naturals,  humans  i
financers. El monocultiu turístic ja no funciona. La protecció i promoció de figures de
protecció del medi ambient han d’esser un dels elements claus per garantir el futur i
sostenibilitat de les Illes, es pot i s’ha de fer de manera positiva, compatible amb la
projecció econòmica i social d’aquest espais. Protegir no és prohibir, és gestionar i a
les Illes tenim un gran valor que hem de gestionar molt millor.
Exemples d’aquesta situació son la de Menorca – Reserva de la biosfera o Serra de
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Tramuntana Patrimoni de la humanitat com a exemples més emblemàtics,  no basta
protegir,  molt  més important  és dotar  els  espais protegits  d'eines  reals  de gestió, 
planificar  les inversions i  ajudar  econòmicament als propietaris  privats,  només així
farem d'aquestes potencialitats quelcom real i que ajudi a la millora del territori" 

Des del PI pensam que s'ha de fer un canvi en el model de transport que tenim ara
mateix. Defensam el territori, defensam les energies renovables i el que ens falta és
un bon pla de transport públic.
Apostam per la recuperació de la xarxa ferroviària que teníem fa 50 anys i la seva
ampliació si escau. I vaig més enllà de tot això perquè el que hem de fer és redefinir
una bona  xarxa  de comunicació  dels  municipis  propers  a  les  principals  línies  per
garantir la connectivitat dels eixos principals. 

Página 48

185

186



A més s'ha de possibilitar la inclusió d'altres mitjans de transport dins els trens, com
són les  bicicletes  o els  patinets,  o  bé crear  àrees segures  on els  usuaris  puguin
deixar-los. 
A més la connectivitat amb tren o tramvia des de l'aeroport al centre de Palma ha de
ser una prioritat.

Un altre sector que mereix especialment la nostra atenció és el primari. L'agricultura i
la ramaderia són activitats  bàsiques que, malauradament, en l'actualitat tenen molt
poca rendibilitat  econòmica en el  nostre territori;  en especial  en el  cas dels  petits
productors. Aquest fet provoca que ens trobem amb un creixent volum d’explotacions
agrícoles en procés d'abandó a les àrees rurals. La degradació d'aquests espais és un
problema que cal adreçar per tal de tenir un model sostenible de gestió del territori.
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Una  estratègia  que  permetria  activar  novament  aquests  espais  i  crear  activitat
econòmica en els municipis seria la creació de "bancs de terres", plataformes que
permetessin,  a través dels ajuntaments,  cedir  la gestió  d'aquests espais a aquells
individus disposats a treballar-los i posar-los novament en producció. Aquest model,
però, només podria resultar viable en un projecte de major amplada per revaloritzar el
sector primari balear, amb la defensa del producte local com a màxim estàndard de
qualitat i sostenibilitat en el seu centre.

Diversificació, productivitat, diferenciació, cooperació i innovació, han de ser els eixos
a aplicar  als  diferents sectors  econòmics  i  sobre els  quals  es pot  transformar  de
manera progressiva el model econòmic per arribar a una reordenació i un nou equilibri
del VAB per sectors de les Illes, com dèiem abans garantir l’estat del benestar és
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l’objectiu i no el podem posar més en perill jugant-ho tot a una carta.

 Diversificació

Hem de minimitzar el perill  de quedar bloquejats com a societat i  per això no ens
queda altra opció que engegar un camí seriós cap a una diversificació de l’estructura
productiva de les Illes.

La famosa globalització de l’economia i la confiança en que teníem recursos il·limitats,
ja que comptaven no només amb els propis, sinó en tots els possibles a nivell mundial
ha estat una fal·làcia, un simple virus sorgit a qualsevol banda del món ens ha fet
obrir els ulls i ens ha demostrat de manera brutal que la deslocalització del sector
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primari i de l’industrial ens posa en perill  de mort com a societat prospera, no ens
queda més remei que introduir un concepte nou, la desglobalització, la tornada de
manera progressiva i moderna a recuperar el control de la nostra capacitat productiva
en tots els sectors econòmics.

 Productivitat

Per explicar-ho de manera molt simple: s’augmenta la productivitat si es contenen les
despeses i/o s’incrementa el valor de venda dels béns i serveis produïts. Així, aquest
augment suposarà un major marge de benefici que ha de repercutir no només en el
sector privat, també en el públic a través d’increment de la recaptació i en la renda per
càpita a través de l’augment de sous i salaris, generant un augment del consum i una
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dinàmica econòmica positiva en tots els sectors. En tot aquest procés, encara que
pugui semblar el contrari, les administracions hi tenen molt a dir, ja que poden ajudar
a  crear  valor  afegit  als  diferents  sectors  econòmics  de moltes  maneres,  com per
exemple, facilitant l’accés a la tecnologia a les petites empreses, cuidant del territori
en bé dels productes turístics, impulsant processos de formació dels treballadors... 
La  col·laboració  público-privada  ha  d’esser  essencial,  pensam  que  només  des
d’aquesta col·laboració i planificació conjunta trobarem les respostes adequades, no
creiem en models que només es basin en inversió o despesa pública i que no recolzin
de manera contundent l’empresa privada i tots els llocs de feina i benestar social que
això implica.
L’increment de la productivitat ha de ser el resultat de l’increment del valor afegit dels
bens i serveis, que s’ha de basar en la millora de la seva qualitat, evitant la tradicional
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i insostenible recepta de consum de territori o explotació de mà d’obra poc qualificada
durant terminis estacionals.
Per això ens hauríem de plantejar la creació de sistemes propis de qualitat, pensats
des d’aquí i que englobi la realitat i tots els sectors productius de les illes; també es
poden  trobar  camins  en  l’àmbit  del  sector  privat  per  impulsar  la  implantació  i
certificació en sistemes de qualitat de reconeixement global com els basats en normes
ISO  i  altres  normes  específiques  per  sectors  concrets  (IFS,  BCR).  Es  tracta  en
definitiva de generar dinàmiques que promoguin la coordinació público-privada i que
generin  processos,  productes i  serveis  de qualitat,  que a la  vegada generin  valor
afegit i increment de la productivitat.

 Diferenciació
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Entesa com a protecció i  promoció del  producte local  en el  sentit  més ample del
terme,  allò  que ningú pot  copiar  són les  nostres  arrels,  cada racó de les  Illes  té
quelcom que el diferencia d’un altre. Cada illa té particularitats que la fan diferent de
les altres i les Illes Balears, en el seu conjunt, són diferents de la resta del món. 
La globalització està acabant amb el nostre estat del benestar, l’exemple més clar el
tenim en el  petit  i  mitja  comerç que està en vies de desaparició  si  no es prenen
mesures legislatives urgents que ho impedeixin, per això hem de potenciar tot allò que
sigui propi i hem de legislar de manera valenta en la seva protecció i promoció.

Hem  de  defensar  aquesta  diferenciació  amb  una  marca  de  qualitat  globalment
reconeguda, que tengui els seus propis mecanismes de validació, concessió i control.
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Es tendrà cura especial dels productes agraris i industrials

Hem  de  parlar  també  de  diferenciació  des  d’un  altre  punt  de  vista,  entenent  les
diferències entre nosaltres mateixos, entre illes i entre municipis. Les fórmules globals
per no molestar a ningú ja no valen, hem de ser capaços de discriminar positivament i
amb  transparència  perquè  tots  ens  necessitam  i  ens  donam  valor.  Els  municipis
costaners tenen molt més valor degut als municipis d’interior perquè precisament els
d’interior  tenen  oportunitat  de  progressar  gràcies  a  l’allotjament  que  aporten  els
costaners.  Els  visitants  no discriminen les fronteres municipals,  gaudeixen d’àrees
molt més amples, però l’Administració supramunicipal no és capaç d’assumir aquesta
realitat i se segueixen repartint les inversions o aplicant les propostes depenent del
color polític de la batllia corresponent amb l’única regla de la població empadronada,
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creant així situacions totalment incoherents i injustes, en lloc d’aplicar la regla més
oblidada de totes, la del sentit comú. Des d’El Pi hem d’assumir que hem de treballar
des de les diferents realitats, des dels comitès i regidors de cada poble fins al màxim
càrrec institucional que puguem tenir; hem de saber que el que és bo pel meu veí
també ho és per  jo,  i  entrar  en polítiques més complexes  per  defugir  de  la  vella
política de subvencions.

 Cooperació

La passa que ve després de la diferenciació és la cooperació, en tots els àmbits i
entre  tots  els  sectors.  Una  cooperació  que  ha  de  tendir  a  una  socialització  dels
beneficis que es generen en el nostre territori per poder potenciar tots els camins que

Página 57

221

222



duguin a un major repartiment dels beneficis econòmics de la nostra comunitat, ja
sigui  vetllant  per  unes  bones  condicions  laborals  del  mercat  de  treball,  establint
mecanismes per a la coordinació entre els diferents sectors productius., 

El sector primari, a través de producte local i de qualitat, ha de poder donar molt més
servei al mercat turístic; el petit comerç a través de l’especialització i diferenciació de
les grans cadenes ha de poder arribar, no només al mercat local, també a la gran
massa de visitants que tenim, i, si aquests mecanismes s’activen, la indústria té molt a
produir només per a la resta de sectors.

Impulsar la creació de clústers de les principals activitats econòmiques de les Illes
serà també una tasca prioritària aquests anys vinents per dotar d’eines de cooperació
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efectives a les nostres empreses a nivell local i europeu.

 Innovació

És el  resum de tot:  si sempre aplicam les mateixes solucions,  sempre tendrem el
mateix resultat. Per tant, si volem canviar el resultat, si ens volem adaptar plenament
a la nova situació, hem d’innovar, és a dir, hem de trobar noves propostes basades en
diversificació,  productivitat,  diferenciació  i  cooperació  que  donin  com a  resultat  la
millora del benestar de tota la ciutadania illenca.

Hem de fugir  del concepte que innovar està només lligat  a noves tecnologies o a
centres tecnològics perquè innovar també és apostar clarament per la investigació, és
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fomentar espais per la creació i per la cultura. Avui en dia innovar pot voler dir tornar
al passat, recuperar les tradicions i les arrels, en qualsevol altre lloc del món la cultura
talaiòtica, per la seva importància històrica i cultural, seria un motiu de valoritzar les
visites, un motiu d’orgull de país. 

Encara que no ho sigui tot, l’aposta per les noves tecnologies també serà clau. Tenim
el repte de preparar els diferents sectors productius pel nou desafiament que ens ha
posat  al  davant  aquesta  crisi  sanitària.  Les  noves  tecnologies  ens  ajudaran  a
internacionalitzar els nostres serveis, però també a atreure inversions. La localització
d’empreses tecnològiques pot ser uns dels reptes de futur que ens ha d’ajudar al fet
que el turisme clàssic tengui cada vegada menys pes relatiu dins la cistella illenca.
Des de les Illes es pot arribar a tot el món, tenim les condicions idònies per ser unes
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illes  que  fomentin  empreses  d’economia  creativa,  empreses  que  generin  idees  i
coneixement que ho puguin exportar a altres països i a la vegada també ens ajudin a
tenir cada vegada més, una economia equilibrada i sostenible.

n poble no és el seu territori. Un poble no són els seus recursos naturals. Un poble no
són les seves indústries. Un poble no és la seva història, ni la seva llengua. Un poble
és un estat mental. I aquest estat mental es construeix al sistema educatiu.

Si volem un poble inconformista, que lluiti contra les injustícies, haurem d'aprendre a
ser inconformistes i  crítics.  Si  volem ser un poble productiu,  haurem d'aprendre a
realitzar activitats amb gran valor afegit i així ser productius. Si volem ser un poble
innovador, haurem d'aprendre a canalitzar la nostra inventiva de forma que exitosa. Si
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volem  ser  un  poble  cooperatiu,  haurem  d'aprendre  a  treballar  units,  per  metes
comunes, més enllà dels interessos particulars, en equip, en l'àmbit local i europeu. I
si som tot això, serem un poble diferent, perquè tindrem un estat mental únic: l'estat
mental  dels guanyadors,  que se senten orgullosos de qui  són i  del  que fan i  que
sempre recordaran d'allà on venen i saben allà on volen anar.

Tot això és impossible sense el sistema educatiu. El sistema educatiu no és un cost,
és una inversió en capital humà, és l'únic que garanteix la igualtat d'oportunitats i la
justícia social. Per tant, des de totes les institucions públiques és un deure ineludible
donar suport a aquest sistema, sempre que fomenti el progrés de la nostra terra. Som
i  serem un poble  amb major  relació  amb determinades  zones d'Europa  que amb
determinades zones del nostre propi estat. Una formació cosmopolita i europea serà
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clau pels temps que han de venir. El futur és el diàleg amb Europa, amb les regions
europees, i hem d'estar preparats per tenir alguna cosa que dir.

Desenvolupar i defensar un sistema educatiu eficient i eficaç, que abasti tot el cicle de
formació de la persona (primària, secundària, superior, professional i  laboral), serà
clau pel desenvolupament econòmic; com també ho serà el foment de les relacions
d'aquest sistema educatiu amb els entorns laborals i  professionals,  no tan sols en
l'àmbit local, sinó a escala europea.

6. UNA VISIÓ SOBRE L’ACTUALITAT

Estam plantejant  i  discutint  la  present  ponència  econòmica en el  marc d’una crisi
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sense precedents i amb una incertesa total sobre les conseqüències finals a les que
ens durà aquesta situació.
El COVID19 ens ha fet reaccionar com a partit des d’un primer moment i els òrgans
de direcció i  coordinació en termes econòmics s’han estat reunint amb multitud de
patronals,  col·legis  professionals  i  associacions  empresarials  i  socials  per  tal  de
copsar la realitat, saber de primera mà totes les seves necessitats i també les seves
propostes.
A  partir  d’aquestes  reunions  el  partit  va  consensuar  un  document  de  mesures
econòmiques  necessàries  per  fer  front  a  aquesta  situació  que  els  proponents
d’aquesta ponència pensam, tot i que segons vagi passant el temps altres mesures
seran  necessàries  o  es  poden  modificar  algunes  de  les  presentades,  que  ha  de
formar part  de la mateixa de manera integra com la millor  visió sobre l’actualitat  i
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perquè quedi  constància  de manera permanent  i  fins  al  proper  congrés  la  nostra
postura i mesures front a la crisi:

I.- CONSIDERACIONS PRÈVIES.

El  que  ens  trobem davant  d’una  situació  excepcional  i  totalment  imprevista  es  fa
necessari l’adopció de mesures també de caràcter excepcional, per això des d’EL Pi
volem fer constar, inicialment, una relació d’antecedents que expliquen les motivacions
de les nostres propostes:

- Ens trobam davant d’una situació imprevista per l’impacte d’una pandèmia,
una  situació  que  ens  aboca  a  una  crisi  econòmica  i  social  sense
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precedents.  Pensam  que  només  des  de  la  col·laboració  i  planificació
conjunta trobarem la resposta a aquesta crisi.  No creiem en models que
només es basin en inversió pública i que no recolzin de manera contundent
l’empresa privada i tots els llocs de feina que això implica.

- Certament, hi ha una necessitat urgent de liquiditat en el sector privat que
es el primer que hem d’intentar resoldre de manera urgent, per assegurar la
supervivència de un gran percentatge d’empreses i treballadors; per això
hem de trobar formules mixtes d’injecció de capital a través de préstecs o
de reducció de despesa a través de moratòries i/o exoneracions, sobretot
en relació a taxes i impostos, cotitzacions socials i  deute bancari.
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- Els criteris bancaris per a la obtenció de crèdit fan que siguin inviables per
moltes d’empreses, només s’estan atorgant crèdits a aquelles que tenen un
aval  privat  que els  garanteixi,  molts  petits  empresaris  i  emprenedors  no
tenen accés a cap tipus de crèdit, tampoc als avalats per ICO o ISBA.

- L’Estat i Govern Balear han de garantir les prestacions socials bàsiques a
totes les famílies necessitades de les Illes, legislant i adaptant-se a totes les
especificitats de les Balears, especialment tota la casuística que implica la
temporalitat en moltes empreses i treballadors.

- L’elevat  endeutament  tant  de  l’Estat,  com  del  Govern  Balear  i  la  gran
dependència  d’entrada  de  capital  extern  a  través  del  turisme,   fan  que
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tenguem una dependència absoluta de mesures urgents i específiques per
part  de  la  Unió  Europea  cap  a  les  Illes,  mesures  que  haurien  d’esser
coordinades  a  la  vegada  pel  Govern  Espanyol  i  el  Balear  de  manera
conjunta.

- A  EL Pi  estam a favor que el  turisme ha de continuar  essent  el  nostre
principal motor econòmic i li hem de fer costats per tot i en tot, la qual cosa
és compatible amb una reducció del pes del turisme en el PIB de les Illes i
encetar un camí decidit cap a la transformació econòmica, però també som
conscients que això només es pot aconseguir amb planificacions clares a
mig/llarg termini. Hem de continuar lluitant contra l’estacionalitat turística. 
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- De manera urgent cap una forta inversió en sanitat, tant en controls com en
infraestructures i mitjans per fer de la nostra Comunitat una zona lliure de la
pandèmia  per  seguretat  dels  residents,  però  també  com  a  destinació
segura, per a la de la reobertura progressiva de ports i aeroports tant al
turisme estatal com, a través d’acords bilaterals, al turisme d’altres països
d’origen que estiguin en una situació sanitària òptima o bona.

- Els  Ajuntaments  tant  per  la  seva  millor  situació  econòmica,  com per  la
proximitat i coneixement de la situació personal dels residents, tenen també
un  paper  de  lideratge  en  la  resposta  a  la  crisis  social  i  de  necessitats
bàsiques dels  ciutadans.  Per  això  es imprescindible que puguin comptar
amb  tots  els  seus  recursos  econòmics  i  amb  el  suport  de  la  resta
d’administracions  supramunicipals,  per  facilitar  normatives  urgents  que
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facilitin  tant  la  possibilitat  de  reducció  o  exoneració  de taxes  com  la
simplificació en tots els processos que impliquin inversió pública i privada.

- El Pi considera un greu error del govern central el model centralista que
s’ha utilitzat per gestionar aquesta situació i especialment el confinament i
el desconfinament. Les comunitats autònomes haurien d’haver tengut molt
més protagonisme i  poder  de decisió,  així  les  realitats  diverses  haurien
pogut tenir respostes eficients i adaptades.

II.- MESURES A NIVELL EUROPEU I DE L’ESTAT ESPANYOL 
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El Pi considera que els objectius bàsics del Pla han de ser: recuperar les activitats
econòmiques,  especialment  el  turisme,  i  avançar  en  la  diversificació  de  la  nostra
economia. I, per tant, necessitam reivindicar i aconseguir de les institucions europees i
estatals algunes mesures cabdals, entre les quals:

 Règim  especial que  compensi  la  insularitat.  Eliminació  dels  límits  de  la
normativa europea de mínims. És missió complicadíssima impulsar la indústria
o la reindustrialització sense un règim especial potent.

 Cogestió  de  ports  i  aeroports.  Són  les  portes  d'entrada  i  sortida  de  les
Balears. Les institucions balears han de participar en la seva gestió i gaudir de
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poder de decisió, amb aquesta crisi sanitària ho hem pogut comprovar més que
mai. 

 Seguretat sanitària a ports i aeroports. Impuls d'una política comú europea
sobre  seguretat  al  transport  aeri.  Passaport  sanitari  europeu,  realització  i
validació de tests a ports i aeroports.

 ERTOs.  Reducció  del  termini  màxim  de  resolució,  retorn  als  5  dies.
Flexibilització  del  règim  legal  perquè  no  sigui  imprescindible  recuperar  la
totalitat  de  la  plantilla  quan  hi  hagi  causes  econòmiques  que  clarament
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justifiquin la inviabilitat. Allargar duració ERTOs de força major com a mínim
fins que es recuperin les connexions aèries internacionals. 

 ICOs. Perquè les empreses i l'ocupació no s'enfonsi és imprescindible garantir
la  liquiditat.  El  mecanisme  via  ICOs  s'ha  de  millorar  en  el  sentit:  agilitzar
resolució i abonament doblers, controlar i impedir males pràctiques bancàries
(exigència  de  contractar  productes  complementaris,  interessos  abusius,
garanties personals...).  Renovació automàtica de totes les pòlisses de crèdit
que hagin vençut durant el 2.020 i per un període mínim de dos anys.

Página 73

285

286



 Autònoms de temporada. Els autònoms que  acreditin que els darrers dos o
tres anys s'han donat d'alta durant temporada turística se'ls hi ha de donar un
règim de cobertura si durant 2020 han quedat fora activitat. 

 Exonerar o bonificar quotes seguretat social. Les empreses i autònoms que
mantenguin ocupació o que facin nova contractació durant un termini haurien
d'obtenir exoneracions o bonificacions de les quotes de seguretat social.

 Reforma  normativa  local.  Modificació  normativa  estabilitat  pressupostària
(Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
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de la Administració Local) perquè els ajuntaments sanejats puguin invertir els
romanents  acumulats  pels  diversos  superàvits  pressupostaris.  Reforma  Llei
Hisendes  Locals  perquè  els  ajuntaments  puguin  aprovar  exoneracions  i
bonificacions  de  tributs  de  manera  retroactiva  per  aquelles  empreses  i
autònoms que hagin tengut una davallada de més del 40% per estat alarma i
COVID-19.  Reforma Llei Contractes del Sector Públic perquè totes les obres
d'adaptació de mesures sanitàries a infraestructures i equipaments públics o de
subministrament puguin  anar  per procediment  d'adjudicació  directa o similar
(emergència), tot permetent que les empreses locals rebin més contractació. 

 Regulació  del  comerç  online.  El  comerç  online  no  pot  viure  amb  regles
diferents al  comerç  amb establiment  físic,  durant  l'estat  d'alarma el  comerç
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tradicional  ha hagut  de tancar tot  veient  que el  comerç online  no tenia cap
limitació. La regulació d'ofertes o rebaixes ha de ser aplicable per igual.  També
s'ha d'igualar la càrrega fiscal. 

 Cànon  platges.  Establiment  per  l'estat  d'una  exoneració  o  reducció  dels
canons per les concessions i autoritzacions per l'ocupació de béns de domini
públic  marítim  terrestre.  Ampliació  d'un  any  del  termini  de  les  diferents
autoritzacions o concessions.

 Acords bilaterals. De la ma de l’Estat, invertint en les mesures sanitàries i de
seguretat necessàries, amb altres països o zones de l’espai Schengen amb
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condicions sanitàries òptimes o bones per a la reobertura de l’activitat turística
aquesta mateixa temporada

III.- MESURES A TOTA LA COMUNITAT AUTONOMA BALEAR

 Urgent. Mesures per intentar salvar la temporada turística 2020, al manco
de  mínims  (juliol,  agost  i  setembre),  a  dia  d'avui  aquesta  actuació,  només
passa per tenir una solució: tenir controlada la propagació de virus compatible
amb un mínim d'activitat turística i fer-ho veure a la resta d’Espanya i Europa
(mercats emissors).
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Tenim una economia atípica, el 85% del PIB el genera l’activitat turística. La
majoria d’empreses i autònoms depenen directa o indirectament del turisme.
Per tant, és vital poder assegurar un mínim de temporada turística, alhora que
s’ha d’assegurar la salut de la població i evitar la propagació de virus.

Apart  del  control  d’entrada  a  ports  i  aeroports,  proposam  la  creació  d’un
programa d’actuació per a poder tenir  un control  sanitari  dels turistes
amb l’adquisició de maquinària adient per realitzar tests PCR a tots els visitants
al llarg de l’estada. Tant en una estratègia general, com en una distribuïda als
establiments hotelers. Iniciar el projecte de seguida (maig) per poder donar el
servei al mes de juliol; realitzar una campanya de publicitària de destí segur per
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activar  més  i  millor  els  mecanismes  de  comercialització  d’estades  i  els  de
connectivitat aèria.

 Inversió  en  I+D+I  i  Clusterització.  Incrementar  la  inversió  pública  en
investigació  i implantació  real  d'un  clúster  de moda a  la  zona d'Inca i  d'un
clúster d'alimentació.

 Incentivar la inversió privada. El Pi té presentada una proposició de llei al
Parlament que  inclou  mesures en aquest sentit: 

1. Recuperació disposició per modernització turística (antiga DA4 Llei
8/2012); 
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2. Millora regulació de les inversions d'interès autonòmic; 

3.  Retocs puntuals  llei  avaluació ambiental  per no subjectar  al  tràmit
ambiental projectes sense incidència ambiental; 

4. Canvis a la llei d'urbanisme, entre altres coses, perquè obres majors
de reforma vagin per comunicació prèvia i per prorrogar automàticament
llicències atorgades.

Establir un Pla d’ajudes a empreses que es vulguin reconvertir, redirigir  cap
una nova industria.
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 Modificar art. 29.3 Llei Municipal. L'article 29 de la Llei Municipal de Balears
atorga  competència  als  Ajuntaments  en  promocions  de  tot  tipus  d’activitats
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic, en el
seu territori i en desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu
territori.  El  problema és  que l'apartat  3  d'aquest  article  29 estableix  que  la
distribució  de  les  responsabilitats  administratives  s’ha  de  regir  per  les  lleis
aprovades pel Parlament de les Illes Balears. Aquesta remissió normativa fa
que  molts  d'ajuntaments  que  voldrien  i  tenen  doblers  per  donar  ajudes  a
autònoms, petits empresaris  i  comerciants no ho puguin fer  perquè no s'ha
desenvolupat  adequadament  la  remissió.  Per  tant,  es  proposa  eliminar  la
remissió i afegir que dins la competència s'inclou l'aprovació de línies d'ajudes
nominatives o obertes a favor d'autònoms, empresaris o comerciants.  
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 Ajuda a fons perdut per autònoms. Establiment d'una línia d'ajudes a fons
perdut pels autònoms que hagin vist descendir la seva facturació en més d'un
40% i que tenguin un nivell de renda baix.

 Ajudes per lloguer de locals de negocis. Establiment d'una línia d'ajudes pel
pagament dels locals de negocis per ajudar a empreses i autònoms a continuar
amb la seva activitat (comerç, restauració). 

 Ajudes extraordinàries per lloguer habitatge habitual. La situació generada
per la Covid  19 fa que s'hagi de crear una línia d'ajudes extraordinària per
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lloguer habitatge habitual que vaig més enllà i cobreixi més persones que les
ajudes ja existents de la Conselleria d'Habitatge.

 Agilització i simplificació dels procediments administratius. Reduir tràmits
i tramitacions. Reduir terminis de resolució, augmentar els procediments amb
silenci administratiu positiu, més procediments administratius per comunicació
prèvia i declaració de responsabilitat.

 Tributs.  Suspensió  o reducció de l'impost  de turisme sostenible  l'any 2020.
Reducció de l'impost de turisme sostenible per l'any 2021. Cànon de l'aigua
exoneració  de  pagament  pels  hotels  i  establiments  que  romanguin  tancats
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temporada 2020 i  bonificacions  pels  que només funcionin  una part  de l'any
2020  en  funció  dels  descens  d'abocament  d'aigua.  Establiment  d'incentius
fiscals si es realitzen inversions. 

 Reducció  administració.  Reduir  els  càrrecs  polítics  i  de  lliure  designació.
Reducció del sou dels càrrecs públics. Eliminació despesa innecessària. 

 Prorrogues en terminis administratius per negocis turístics.
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a) La realització d'estades turístiques a habitatges plurifamiliars si l'any
2020 no han tengut  activitat,  que prorroguin el  títol  habilitant  de cinc
anys, en un any més. 

b)  Els  establiments  turístics  que  hagin  estat  tancats  l'any  2020,  que
tinguin  un  any  més  per  presentar  autoavaluacions,  plans  de
modernització o acreditacions de qualitat.

c)  Els  establiments  turístics  que  hagin  adquirit  places  ajornant  el
pagament i  hagin estat  tancats l'any 2020,  que tenguin una pròrroga
automàtica d'un any per fer el pagament corresponent. 
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 Canvi d'ús d'hotels obsolets. Establiment d'una regulació perquè els hotels
obsolets a sòl urbà puguin canviar l'ús per exemple per fer-hi  habitatges de
protecció oficial o a preu taxat o per fer-hi equipament públic. 

 Producte balear.  Campanyes  de promoció  del  producte  de kilòmetre  zero.
Aprovació normativa que obligui als establiments comercials de més de 700 m2
a oferir un percentatge mínim de producte local.

 Centre comercial a cel obert. Potenciació d'aquesta figura. La incorporació i
les ajudes per incorporar el comerç tradicional al comerç online també formarà
part dels centres comercials a cel obert en la gestió dels quals s'ha de donar
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entrada a les patronals. Aparcament de franc o a preu bonificat  pels clients
d'aquests centres. 

 Pla  de  formació.  Aprofitar  aquest  temps  d’aturada  forçosa  per  formar  i
especialitzar a treballadors i treballadores, especialment dels sector serveis i
també per avançar cap a la diversificació.

 Conciliació familiar.  Elaboració d'un pla de conciliació laboral i  familiar  per
part de l'Administració pública amb la finalitat de d'ajudar al sector empresarial i
al sector educatiu perquè en l'àmbit de les seves competències puguin donar el
màxim suport a les famílies i a les seves necessitats
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 Sector primari. Establir un pla de promoció i ajudes específiques a la inversió i
modernització  en  el  sector  primari,  tant  en  termes  de  producció  com  de
comercialització i exportació de productes.

 Garantir  que  la  RESOGA arribi  a  tothom,  solventant  els  problemes  dels
immigrants  sense  papers  que  no  s'hi  poden  adherir  perquè  estan  fora  del
sistema. 

 Prorrogar  la  teleassistència  gratuïta  pels  depenents  més  enllà  de  l'estat
d’alarma. 
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IV.- MESURES EN L’ÀMBIT INSULAR 

 Promoció del producte local i artesanal de la ma dels diferents sectors, Pla
d’ajudes  directes  i  de  promoció  de  productes,  tenint  en  compte  les  seves
demandes  i  les  necessitats,  què  s'ha  de prioritzar  i  què  es  considera  més
efectiu. Consensuar amb les patronals i associacions del sector perquè siguin
les pròpies patronals qui ho gestionin. Afavorir els artesans amb l’eliminació de
taxes  que  graven  la  expedició  de  la  carta  de  mestre  artesà,  renovacions,
inspeccions i ocupació de via pública per assistència a mercats i fires...
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 Turisme.  Campanyes de sensibilització i comercialització per les Illes com una
destinació segura. Atreure nous inversors i  apostar per promocionar tots els
turismes (sol i platja,  cultural, esportiu, gastronòmic...) Executar projectes de
millora turística tot tenint en compte l'opinió del propi sector. Replantejar el Pla
d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) en tramitació.

 Gestió  de  Residus: Taxa  d’incineració  i  recollida  selectiva.  El  prejudici
econòmic que ha patit i patiran tots els comerços i establiments públics com a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 farà necessari donar suport a
tot  el  teixit  productiu  d’empreses i  autònoms,  i  especialment  al  petit  i  mitjà
comerç de les Illes. Per això s'han de bonificar o reduir un mínim d'un 25% la

Página 90

353

354



taxa d’incineració de residus des del 13 de març fins el 31 de desembre de
2020, tramitant si és necessari els canvis normatius que així  ho possibilitin i
fent que aquesta reducció es traslladi íntegrament al rebut que paga el ciutadà.
S'han d'introduir els canvis necessaris en el servei públic d'eliminació de fems,
perquè  els  residus  provinents  d'equips  de  protecció  contra  el  COVID-19  i
material assimilable tengui un tractament que garanteixi la seguretat de la seva
incineració,  la  seguretat  de  la  impossibilitat  de  contagis  i  la  seguretat  dels
treballadors que facin aquesta feina. S'ha d'elaborar una guia o protocol per a
la correcta recollida per part dels ajuntaments dels residus provinents d'equips
de  protecció  contra  el  COVID-19  i  material  assimilable  (guants,  bates,
mascaretes...),  tot  oferint  assessorament  als  ajuntaments  i  a  les  empreses
concessionàries del servei de recollida de fems.    
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 Desenvolupament  local: Pla de reactivació  econòmica per  ajudar  al  petit  i
mitjà comerç. Davant les nombroses instruccions, mesures i decrets que es van
publicant durant l'estat d'alarma, els Ajuntaments necessitaran suport tècnic i
jurídic  per  interpretar-les  i  poder  aplicar-les  amb  garanties.  També  serà
imprescindible  que  part  dels  romanents  positius  dels  Consells  es  puguin
destinar  a  reactivar  la  inversió  municipal  amb millores  de  l'entorn  urbà per
potenciar el comerç de proximitat i dur a terme millores mediambientals com
pot ser ampliació dels punts verds, augment de zones verdes, reparació de
fuites  d'aigua,  estalvi  energètic,  etc...  I  que els  Consells  puguin  avançar  el
100% de la part que les toqui subvencionar, per tal que els ajuntaments no ho
hagin  de  bestreure  i  que  s'estudii  la  possibilitat  de  fer  un  conveni  amb  el
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Col·legi d'arquitectes i aparelladors perquè siguin els  Consells qui promoguin
la redacció i  direcció d'obra dels projectes municipals  i  també es puguin fer
càrrec de les despeses corresponents. 

 IMAS: Garantir  les condicions  sanitàries  a les  residències  socials,  als  seus
locals i equipaments, tant pels usuaris com pels treballadors. Molts d’aquests
locals s’hauran d’adaptar i hauran de comptar amb els espais físics i el material
adequats per prestar el  servei en les condicions òptimes. En aquest  mateix
sentit,  dur a terme una reparació i adequació urgent dels albergs de la gent
sense sostre,  per  tal  d’assegurar  les garanties  sanitàries  i  de  prevenció  de
contagis  que  es  requereixen  a  més  de  descentralitzar  el  servei,  amb  més

Página 93

365

366



dotació  d'espais  a  diferents  zones  que  en  aquests  moments  compten  amb
molta llista d'espera.  Augmentar el Servei D'Ajuda a Domicili (SAD), per tal de
allargar l'estança a casa donant així més qualitat de vida a la persona depenent
i  reforçar  aquest  servei  amb  atenció  psicològica,  ja  que  moltes  persones
majors,  han  agafat  por  “o  angoixa”  front  el  confinament.  Crear  una  Xarxa
Solidària per enfortir la comunitat, teixir xarxes de suport mutu i per defensar i
garantir  la  protecció d’aquelles  persones i  grups amb especial  vulnerabilitat.
Potenciar el telèfon contra la violència de gènere i mantenir i prorrogar el servei
de suport psicològic i emocional. Màxim suport tant econòmic com tècnic a les
entitats  del  tercer  sector,  facilitant-los  dels  EPIS necessaris  per  protegir  els
usuaris i també els treballadors. 
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 Cultura: Generar polítiques clares de protecció i consum cultural com a sector
generador de riquesa, innovació, creativitat i sobretot cohesió social, accelerant
la transformació digital (apostar per projectes que combinin el presencial i el
virtual). Impulsant i fomentant producció pròpia. Establir connexions amb altres
àmbits com l'educació, el turisme i l'oci o la salut.  

 Agilització i simplificació dels procediments administratius. Reduir tràmits
i tramitacions. Reduir terminis de resolució, augmentar els procediments amb
silenci administratiu positiu, més procediments administratius per comunicació
prèvia i declaració de responsabilitat. Actuació directe per agilitzar els tràmits
urbanístics,  de  patrimoni...,  per  a  la  obtenció  d’informes  i  autoritzacions  en
breus terminis.
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V.- MESURES PELS AJUNTAMENTS.

 Pla  d'obra  pública.  Si  s'alliberen  totalment  o  parcialment  els  romanents
acumulats  pels  ajuntaments  pels  superàvits  dels  darrers  exercicis
pressupostaris,  es  podria  dissenyar  un  gran  pla  d'obra  pública  destinat  a
actuacions sostenibles i millores de l'entorn urbà, entre altres: 

a) Renovació de xarxes d'aigua potable, clavegueram i pluvials; 

b) Xarxa de parcs verds i punts de reciclatge; 
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c) Xarxa de punts de recàrrega vehicles elèctrics; 

d) Actuacions sostenibles, instal·lacions de plaques fotovoltaiques...
 e)  Actuacions  de  implantació  de  xarxa  tecnològica  que  permeti

connexions ràpides i segures, situant Balears a l'avantguarda del desplegament
de les darreres xarxes tecnològiques. 

Aquest pla es podria coordinar amb Consells i Govern que hi podrien posar una
part dels doblers i s'hauria de consensuar amb els agents socials. 

 Pla d'ajudes a empreses, autònoms i comerciants.  En la mesura que es
modifiqui l'article 29.3 de la Llei Municipal i hagi capacitat pressupostària els

Página 97

381

382



ajuntaments posaran en marxa línies  d'ajudes a fons perdut  per  empreses,
autònoms i comerciants. 

 Exoneracions  o  bonificacions  tributs.  En  la  mesura  que  legalment  sigui
viable  els  ajuntaments  aprovaran  exoneracions  o  bonificacions  de  tributs,
especialment de la taxa de recollida de fems, per minvar la pressió fiscal de les
empreses, autònoms i comerciants.

 

 Taxa de reposició i  contractació personal.  Als ajuntaments sanejats se'ls
hauria  de  relaxar  les  limitacions  per  substituir  el  personal  que  perden  per
jubilació  o  altres  raons  i  també  haurien  de  poder  contractar  personal
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puntualment, sobretot, per dur a terme i gestionar el pla d'obra pública indicat
anteriorment. 

7. UN REPTE IMPORTANT

Al passat congrés vam encetar aquest punt diguent: “tot el que estam aportant no té
sentit sense un contracte social en el més alt nivell; tot el que proposam des de les
administracions ha de tenir com a objectiu final garantir unes condicions dignes de vida
a tota la ciutadania i, en aquesta línia, darrerament sentim parlar molt de conceptes
com Renda Bàsica,  Renda Garantida,  Renda Social  garantida,  Salari  social,  renda
mínima d’inserció, renda universal...”
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Avui en dia i a causa principalment de l’emergència social creada pel COVID es parla
bàsicament  de  renda  mínima  d’inserció  que  cada  Comunitat  gestiona  de  manera
pròpia, amb requisits i quanties diferents i que el seu objectiu es solventar la situació
de necessitats  vitals  de moltes  famílies  que han estat  abocades a situacions molt
difícils a causa de la crisi sanitària.

I encara que donam suport a qualsevol renda o ajuda encaminada a ajudar a famílies
necessitades, el nostre repte anava en el seu moment una mica més enllà i volíem
encetar un debat seriós sobre quina ha de ser la forma d’atendre el  benestar dels
ciutadans i si la millor forma de fer-ho ha de ser  mitjançant aportacions de caràcter
només  assistencial,  això  és,  els  beneficiaris  d’aquestes  ajudes  han  d’acreditar  un

Página 100

393

394



determinat grau de necessitat què, en desaparèixer, fa també desaparèixer la renda
assistencial.

Enfront  d’aquestes  rendes  de  caràcter  assistencial  ens  trobam amb altre  tipus  de
renda, la denominada RENDA BÀSICA DE CIUTADANIA. Aquesta renda tendria un
caràcter universal i sense limitacions temporals i un únic requisit: la ciutadania. No es
farien distincions econòmiques o laborals i tendria dret a ella qualsevol ciutadà, treballi
o no i sigui quina sigui la seva situació patrimonial. La rebrien tant els pobres com els
rics. El principi fonamental en qual es basa la implantació d’aquest model de renda és
la supressió de tots els  subsidis  i  ajudes actuals,  fins i  tot  la  prestació d’atur  i  de
jubilació  (sempre  que  estiguin  per  davall  de  la  renda  bàsica  establerta),  fet  que,
segons els estudis de què es disposa faria viable el finançament del sistema. 
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 L’any 2017 vam posar damunt la taula les dades d’un estudi del Departament de
Teoria Sociològica de la facultat d’Economia i Empreses de la Universitat de Barcelona
que va utilitzar dades de 200.000 declaracions de l’IRPF del 2010, en un estudi limitat
a Catalunya,  dèiem “ les conclusions varen ser sorprenents.  Afirmen els autors de
l’estudi (Daniel Reventós i d’altres) que amb una profunda reforma de la legislació de
l’IRPF i la ja esmentada supressió del sistema de prestacions socials (fins i  tot els
subsidis d’atur i  les pensions de jubilació de quantia inferior a la Renda Bàsica) es
podria finançar una renda bàsica per a totes les persones adultes de Catalunya de
7.968€ anuals i de 1.593€ a l’any per als menors de 18 anys. La simulació gairebé
només va tenir en compte la reforma de l’IRPF i determinats suggeriments del Sindicat
de  Tècnics  d’Hisenda  (GESTHA).  L’estudi  també  va  parar  atenció  a  com  es
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redistribuirien les rendes amb aquesta simulació i va concloure que només el 10% de
la població més rica sortia perjudicada econòmicament., que entre un 15% i un 20% de
la  població  no experimentava  cap canvi  en les  seves rendes i  que la  resta sortia
guanyant, és a dir, un 70% de la població.”

Encara que son molts els dubtes sobre les condicions que hauria de tenir i sobretot el
finançament necessari, ja dèiem el 2017 que “  pensam que s’hauria implantar a tota la
Unió Europea i  per tant  en el  nostre cas afectaria a tots els  ciutadans de la  Unió
europea que viuen a les Illes Balears, aquesta renta, lluny de semblar intervencionista
o populista, ens sembla que aporta elements nous prou rellevants per a considerar-la
seriosament  com  a  concepte  a  desenvolupar.  Un  concepte  que,  ben  definit,
considerem  perfectament  compatible  amb  el  nostre  desig  d’unes  administracions
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menys  intervencionistes  i  burocratitzades,  ja  que  la  definició  de  la  Renda  Bàsica
propugna,  en definitiva,  la  pràctica supressió  de tota l’arquitectura  de la  Seguretat
Social  i  la  completa  desaparició  dels  subsidis  de  caràcter  assistencial  i  la  seva
substitució per una renda universal, l’objectiu de la qual no és més que la de situar a
tots els ciutadans en un pla d’igualtat des del qual podran, en total llibertat, ser els
veritables protagonistes dels seus destins laborals i  professionals. Així, d’una forma
definitiva i sostenible, podríem arribar a tenir un sistema social que elimini les angoixes
de no poder cobrir els mínims vitals de les nostres famílies i apostar per un mecanisme
que,  en  definitiva,  elimini  la  pobresa  i  garanteixi  a  tots  els  ciutadans  els  mínims
necessaris per viure pel simple fet de ser persones.”

8. EN RESUM
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Ens trobam davant un escenari totalment nou, desconegut i ple d’incerteses i per això
mateix el projecte de ElPi-Proposta per les Illes es més necessari que mai, som l’únic
partit d’àmbit balear sense dependència o sucursalisme envers cap projecte d’àmbit
estatal  i  tenim  l’obligació  moral  de  fer  entendre  a  la  societat  balear  que  som  un
projecte necessari a les institucions Locals, importantíssim a les institucions Illenques i
Balears, però sobretot imprescindible a les Estatals i Europees

Ens agradi o no el nostre futur avui no es decideix des d’aquí i en aquelles institucions
on es decideix no hi ha cap veu pròpia que ens defensi, basta llegir les notícies per
veure on i  perquè van la majoria dels recursos econòmics i per desgràcia les Illes
Balears sempre estam a la coa en tots els indicadors i estadístiques.
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Tampoc no podem oblidar la nostra responsabilitat de jugar-ho tot a una carta, sense
diversificar riscos i aconseguir creixement econòmic a base d’incrementar el consum
de  recursos,  aquests  darrers  anys  hem prioritzat  quantitat  per  sobre  de  qualitat  i
productivitat i ha hagut d’esser una crisi sanitària la que ens hagi destapat la falsa
realitat sobre la que estàvem construint el nostre benestar.
L’any  2017  en  una  situació  infinitament  millor  ja  vam  dir.  “no  estam  en  temps
d’esperança, estam enmig d’una revolució mundial; estam en temps d’acció i aquest
ha de ser  el  nostre compromís:  actuar de manera decidida i  valenta  amb un únic
objectiu final, garantir l’Estat del Benestar de les Illes Balears.”
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Aquella revolució mundial de la que parlavam no ha estat però allò que ens podíem
imaginar, ara estam davant un full en blanc, està tot per escriure i ens equivocarem si
ho feim amb les regles que teníem fins ara.

I per això, des del centralisme polític, essent crítics amb nosaltres mateixos, valents
davant dels nous reptes i oberts a tota la societat hem d’esser capaços de rompre les
actuals regles del joc, perquè ja no son vàlides pel nou escenari al que ens enfrontam.

Aquestes noves regles tanmateix s’escriuran i es diran REB, renda bàsica d’inserció,
cogestió de ports i aeroports, reequilibri de sectors productius, relacions amb l’Estat i
Europa,  sobirania  fiscal  i  molts  altres  noms.  Nosaltres,  el  nostre  projecte,  El  Pi-
Proposta per  les Illes hem d’esser  part  important  en la  redacció d’aquestes noves
regles perquè ens hi va no només el present o el futur, ja ens hi va la normalitat, la
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nova normalitat que hem d’aconseguir que sigui millor que la que hem conegut fins
ara.
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